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Quickscan beschermde soorten Watertoren 
Uppel 

De heer J. Beijer is voornemens om een herbestemming voor wonen en recreatie voor de 
Watertoren te Uppel (gemeente Woudrichem) te realiseren. Bureau Waardenburg heeft 
op basis van een oriënterend veldonderzoek (d.d. 28 februari 2012) de effecten van deze 
ingreep beoordeeld in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
Conclusie 

Van de herbestemming van de watertoren wordt in beginsel geen negatief effect op 
beschermde planten of dieren verwacht. Wanneer bij de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de buitenzijde van de toren kieren en gaten worden aangetroffen die 
vleermuizen toegang tot de luchtspouw geven, dienen deze gaten of kieren behouden te 
blijven. Met toepassing van die maatregel wordt overtreding van verbodsbepalingen 
voorkomen. Deze conclusie wordt hieronder toegelicht. 
 
Bevindingen 

Er zijn in de toren en daarbuiten geen (sporen van de aanwezigheid van) beschermde 
planten of dieren aangetroffen. Hoewel de binnenruimten zeer geschikt zijn voor 
vleermuizen zijn er geen vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Er 
werden geen mestsporen van vleermuizen aangetroffen. 
De muren van de toren bevatten een luchtspouw die geschikt is voor verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Wanneer de buitenmuur kleine kieren of gaten (vanaf 1,3 x 2,5 cm) bevat is 
de luchtspouw ook toegankelijk voor vleermuizen. Dergelijke kieren zijn tot geringe 
hoogte niet waargenomen tijdens het veldbezoek. Hoewel de buitenmuren van de toren in 
zeer goede staat verkeren kan niet volledige worden uitgesloten dat er in het bovenste 
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deel dergelijke kieren of gaten aanwezig zijn. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen in deze luchtspouw kan op basis van deze quickscan derhalve niet volledig 
worden uitgesloten. Omdat de luchtspouw via kieren in de binnenmuren ook in verbinding 
staat met de binnenruimten, maar daar geen uitwerpselen werden aangetroffen worden er 
in de luchtspouw geen grote groepen vleermuizen (kraamverblijfplaatsen of massa-
winterverblijfplaatsen) verwacht. 
Wanneer er bij werkzaamheden aan de buitenmuren dergelijke kieren en gaten worden 
aangetroffen en deze behouden blijven wordt van de herbestemming geen negatief effect 
op potentiële verblijfplaatsen verwacht. Het behouden van kieren en gaten als 
invliegopening voor vleermuizen kan door de kieren en gaten ongewijzigd te laten, ze te 
consolideren of te vervangen door een open stootvoeg (2 x 3 cm) binnen een afstand van 
15 cm van het oorspronkelijke gat. 
 
Aanbeveling m.b.t. werkzaamheden aan  binnenmuren. 

Hoewel de binnenruimten van de watertoren zeer geschikt zijn voor vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen, zijn deze niet aanwezig. De zeer beperkte 
toegankelijkheid van deze ruimten speelt daarin waarschijnlijk een belangrijke rol. Gezien 
de doorgaans lange looptijd van herbestemmingprojecten wordt aanbevolen om bij 
(verbouwings)werkzaamheden te voorkomen dat de binnenspouw hierdoor alsnog door 
vleermuizen in gebruik wordt genomen. Het ontstaan van (tijdelijke) gaten en kieren in de 
binnenmuren dient hierbij voorkomen te worden. 
 
Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met de heer Dimitri Emond. 
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