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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Wibaut projectontwikkeling opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

aanvullend ecologisch onderzoek aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een herontwikkeling op de on-

derzoekslocatie, waarbij twee gebouwen op de onderzoekslocatie worden gesloopt.  

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van het oriënte-

rend veldonderzoek flora en fauna dat Bureau Waardenburg bv (Cardinaals, 2019, versie 1.0, ken-

merk: 18-0476/19.03556/JasCa) heeft uitgevoerd.  

 

Uit het oriënterend veldonderzoek blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen 

aan de Wet natuurbescherming er op sommige punten meer informatie is benodigd. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch 

kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- 

en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (0,4 ha) ligt aan de Westelijke Randweg 1, circa 925 meter ten noordoosten 

van de kern van Overveen. 

 

 

De onderzoekslocatie bestaat uit verharding en twee gebouwen (oost en west) omringd door vegeta-

tie. Beide gebouwen bestaan uit een enkele verdieping. Het oostelijk gelegen gebouw heeft een plat 

dak, afgezet met een daklijst. Tussen de buitenmuur en de daklijst bevinden zich enkele plekken met 

ruimtes. Het westelijk gelegen gebouw heeft een schuin dak, zonder dakpannen, waarbij een spouw-

muur afwezig lijkt te zijn.  

 

Langs de randen van het terrein staan enkele bomen (waaronder els, berk en beuk). De ondergroei 

bestaat voornamelijk uit klimop en/of braamstruweel. Het plangebied wordt begrensd door een smalle 

watergang, gekenmerkt door zowel kunstmatige als steile natuurlijke oevers.  

 

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens een woontoren te bouwen. Ten behoeve van deze bestemmings-

planwijzigingen wordt de bebouwing op het terrein gesloopt, mogelijk inclusief omliggende vegetatie. 

Vervolgens wordt een woontoren gerealiseerd. Er zijn twee bomen op het plangebied aanwezig die 

potentieel geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen, wegens de aanwezigheid van tenminste 

één holte. Deze bomen zijn ook aangegeven in figuur 1, de noordelijk gelegen boom blijft staan, de 

boom in het westelijke gedeelte wordt gekapt.  

 
Figuur 1. Luchtfoto van de onderzoekslocatie. De twee rode cirkels betreffen bomen met een holte, welke potentieel vleermuis 

geschikt kunnen zijn.  
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3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 

 

Uit de quickscan flora en fauna blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen 

aan de Wet natuurbescherming er op sommige punten meer informatie is benodigd, namelijk het ge-

bruik van het oostelijke gebouw door gebouw-gebonden vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en de laatvlieger) en het gebruik van de westelijke boom door boombewonende 

vleermuizen (rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis).  

 

Nader onderzoek kan uitwijzen of de werkzaamheden inderdaad verstorend zullen werken. Op basis 

van een dergelijk onderzoek kunnen adviezen worden gegeven m.b.t. de meest passende (mitigeren-

de en compenserende) maatregelen die getroffen dienen te worden om een overtreding van de Wet 

natuurbescherming te voorkomen. 
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4 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Voor gebouwbewonende vleermuizen zijn in de periode mei tot en met september 2019 in totaal vijf 

aanvullende veldbezoeken uitgevoerd. De veldbezoeken zijn in de avonduren en/of ochtenduren uit-

gevoerd. De inventarisatiemethode is conform het protocol voor vleermuisonderzoek (versie maart 

2017), dat is opgesteld door het vleermuisvakberaad van het Netwerk Groene Bureaus. De onder-

zoeksinspanning is gebaseerd op de functies zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats en paarver-

blijf/baltsplaats voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleer-

muis.  

 

Het protocol heeft tot doel het belang van de functies van onderzoekslocaties voor soorten vleermui-

zen effectief en efficiënt vast te stellen dan wel uit te sluiten. Doordat het protocol is gevolgd, bestaat 

grote mate van juridische zekerheid dat is voldaan aan een wettelijke en maatschappelijk verant-

woorde inspanning, om na te gaan of soorten en functies van gebieden in het geding zijn. Het kan 

nooit worden uitgesloten dat verblijfsfuncties tijdens het onderzoek worden gemist, maar er is wel aan 

de onderzoeksinspanning voldaan. In het bijzonder wanneer de aanwezigheid van gebiedsfuncties of 

soorten wordt uitgesloten, zou een onderzoek volgens het protocol als juridisch voldoende moeten 

worden aangemerkt.  

 

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd binnen de meest gunstige periode van het jaar waarin 

vleermuizen aantoonbaar van de onderzoekslocatie gebruik kunnen maken. Gedurende de periode 

mei tot en met half juli hebben de meeste soorten hun zomer- en kraamverblijfplaatsen bezet en zijn 

zij druk bezig met het grootbrengen van jonge dieren. In de maanden augustus en september maken 

vleermuizen gebruik van paarverblijfplaatsen en zijn veel soorten in de omgeving van hun winterver-

blijf te vinden. In deze periode produceren mannelijke vleermuizen sociale geluiden vanuit, of vlie-

gend rondom, bebouwing om vrouwtjes te lokken. Tijdens de veldbezoeken is voornamelijk gelet op 

uitvliegende, invliegende of zwermende vleermuizen. Daarnaast is er ook gelet op foeragerende en 

passerende vleermuizen. Winterverblijfplaatsen zijn zeer lastig aan te tonen en derhalve wordt in het 

geval van aanwezigheid van een zomer- en/of paarverblijf, ook aangenomen dat deze verblijfplaatsen 

functioneren als winterverblijfplaats. 

  

Alle veldbezoeken zijn uitgevoerd met behulp van een batdetector (Pettersson M500-384 USB). Een 

batdetector zet het voor het menselijk gehoor niet hoorbare ultrasone geluid van vleermuizen om naar 

frequenties die wel hoorbaar zijn. De opnamemogelijkheid is belangrijk omdat de geluidsopnames 

kunnen worden gebruikt voor het determineren van vleermuissoorten die op basis van hun geluid 

moeilijk zijn te onderscheiden (met name de Myotis-soort) en waarbij het sonogram uitsluitsel kan 

geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de analyseprogramma’s BatSound en BatExplorer.  

 

Tabel I en II geven een overzicht van respectievelijk de uitgevoerde veldbezoeken voor vleermuizen 

en de bijbehorende omstandigheden. Alle veldbezoeken zijn uitgevoerd met twee personen.  

 
Tabel I. Onderzoeksinspanning vleermuisonderzoek 

 februari maart april mei juni juli augustus september 

vleermuizen tijdstip - - 2 x avond 1 x ochtend* 2 x avond 

datum 21-05-2019, 

24-06-2019 

22-07-2019 28-08-2019, 

18-09-2019 

functie Kraam-/zomerverblijf zomerverblijf paar/baltsverblijf 

* het veldwerk is door twee personen uitgevoerd. 
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Tijdens de veldbezoeken waren de weersomstandigheden voor het waarnemen van vleermuizen 

gunstig. Tijdens geen van de veldbezoeken was de temperatuur lager dan 10 ºC. De windsnelheid lag 

beneden de 5 Beaufort en er was geen enkele keer sprake van neerslag. De weersomstandigheden 

voldoen hierbij aan de protocollaire eisen voor vleermuizen onderzoek.  

 
Tabel II.  Omstandigheden aanvullende onderzoeken vleermuizen 

Datum 
Zonsondergang 

/opkomst 
Tijd Temperatuur Weersomstandigheden 

21-5-2019 21:38 (↓) 21:30 - 23:50 12
o
C Het was droog, zwakke wind (4km/h). 

24-6-2019 
22:06 (↓) 

22:00 - 00:15 28
o
C 

Het was droog, zeer zwakke wind, zeer warme 

avond (2,1 km/h).  

22-7-2019 05:50 (↑) 03:00 - 05:45 17 
o
C Het was droog, matige wind  (19 km/h). 

28-8-2019 
20:39 (↓) 

21:00 - 23:30 24 
o
C 

Het was droog, warm met een zeer zwakke wind 

(0,5 km/h) 

18-9-2019 19:55 (↓) 20:30 - 23:00 11 
o
C Het was droog en klam, wind zwak (4 km/h) 

 
  



 

RAPPORT 9847.001 versie D2  Pagina 6 van 9 

5 ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

Verblijfplaatsen binnen de onderzoekslocatie 

Tijdens de eerste twee avondbezoeken in de zomer- en kraamperiode (21 mei en 24 juni 2019) zijn 

geen aantikkende, of in- en uitvliegende gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, 

ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en/of laatvlieger) waargenomen. Wel zijn enkele foeragerende 

gewone- en ruige dwergvleermuizen waargenomen. De vleermuizen zijn vooral foeragerend bij de 

bomen waargenomen. Aangezien tijdens deze bezoeken slechts enkele individuen zijn waargenomen 

in de directe nabijheid van de bebouwing is het onwaarschijnlijk dat de bebouwing op de onderzoeks-

locatie in gebruik is als kraamverblijfplaats.  

 

Tijdens het derde veldbezoek in de zomerperiode (22 juli 2019) zijn in totaal vijf foeragerende gewo-

ne dwergvleermuizen waargenomen en enkele hoog overvliegende rosse vleermuizen. De foerage-

rende gewone dwergvleermuizen zijn niet aantikkende, of in- en uitvliegende waargenomen. Het is 

daarom onwaarschijnlijk dat de bebouwing op de onderzoekslocatie in gebruik is als zomerverblijf-

plaats. Tevens is bij de boom met de holte ook geen activiteit waargenomen die duidt op een mogelij-

ke verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. Ook voor de boom geldt dat het niet aannemelijk 

wordt geacht dat de boom in gebruik is als verblijfplaats voor vleermuizen.  

 

Tijdens de laatste twee bezoeken in de zomer- en paarperiode (28 augustus en 18 september 2019) 

zijn geen in- en uitvliegende of gevelgrijpende vleermuizen waargenomen bij de bebouwing op de 

onderzoekslocatie.  Er zijn ook geen baltsende vleermuizen op de onderzoekslocatie waargenomen 

of vlakbij de bebouwing. Het is daarom niet aannemelijk dat het gebouw in gebruik is als paarverblijf-

plaats voor gebouwbewonende soorten.  

 

Op basis van de veldbezoeken is het daarom redelijkerwijs uit te sluiten dat op de onderzoeks-

locatie zomer-, kraam aanwezig zijn van vleermuizen. 

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie  

Tijdens de vleermuisrondes zijn geen invliegende gebouwbewonende vleermuizen zoals gewone 

dwergvleermuizen of andere vleermuizen aangetroffen in de directe omgeving van de onderzoekslo-

catie. Hierdoor is het niet aannemelijk dat zich in de directe omgeving vleermuisverblijfplaatsen be-

vinden die hinder zouden ondervinden van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie. 

 

Foeragerende/passerende vleermuizen 

In alle veldrondes is rondom het terrein foerageergedrag van enkele gewone dwergvleermuizen 

waargenomen en zo nu en dan ook een ruige dwergvleermuis. De meeste activiteit vond plaats rond 

de bomen bij de ingang van het terrein (westelijk) en de bomenrij ten oosten van het oostelijke ge-

bouw. Tevens werden foeragerende vleermuizen waargenomen aan de zuidelijke zijde van het ter-

rein, bij de bomenrij langs een kleine watergang. Tussen de twee gebouwen op het terrein werd wei-

nig activiteit waargenomen. Het foerageergebied breidde zich hoogst waarschijnlijk uit tot buiten de 

onderzoekslocatie, met name de bomenrij langs het spoor (oostelijk van het terrein) en de aangren-

zende volkstuinen werden gebruikt door rondvliegende gewone dwergvleermuizen. De onderzoeksre-

sultaten wijzen uit dat deze vleermuizen elders een verblijfplaats hebben en naar de onderzoeksloca-

tie vliegen om te foerageren. 

 

Tijdens veldronde 2 werden meerdere (ca. 5 exemplaren) rosse vleermuizen, waargenomen die in 

westelijke richting hoog overvlogen. Tevens zijn tijdens veldronde 2, enkele laatvliegers waargeno-

men welke over het pand heen vlogen en vertrokken in noordwestelijke richting. Het gaat hier om 

passerende vleermuizen. Passerende vleermuizen zullen naar verwachting geen hinder ondervinden 

van de voorgenomen werkzaamheden op de onderzoekslocatie. 
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Het aanwezige foerageerhabitat op de onderzoekslocatie zal door de voorgenomen ingrepen deels 

verdwijnen. Hierdoor is er sprake van een vermindering van de foerageermogelijkheden binnen de 

onderzoekslocatie. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen, 

er is genoeg alternatief foerageergebied van vergelijkbare kwaliteit te vinden in de nabije omgeving. 

Het betreft hierbij bijvoorbeeld het volkstuinencomplex aan de westzijde van de onderzoekslocatie. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Dergelijke po-

tentiële vliegroutes zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig.  
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 

 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten binnen de Wet natuurbescherming een 

strikte bescherming. Vleermuizen zijn streng beschermd vanwege hun kwetsbaarheid. De afgelopen 

vijftig jaar zijn sommige soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Vleermuizen kunnen 

zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn daarom sterk afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen.  Alle 

vleermuissoorten staan vermeld in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze 

beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en ver-

blijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de 

jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat niet alleen de zomer- en winterverblijfplaatsen maar ook de 

verbindingen hiertussen (vliegroutes), paarterritoria en de essentiële foerageergebieden bescherming 

genieten.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aangetoond. Hier-

door zullen de voorgenomen werkzaamheden naar verwachting geen beschermde verblijfplaatsen 

van vleermuissoorten verstoren, beschadigen of vernielen. Overtreding van artikel 3.5 lid 2 en 4 van 

de Wet natuurbescherming (de verboden op het opzettelijk verstoren van vleermuizen en het opzette-

lijk beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen van vleermuizen) is daardoor niet 

aan de orde. De voorgenomen werkzaamheden zijn niet ontheffingsplichtig ten aanzien van vleermui-

zen.  
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Wibaut projectontwikkeling een aanvullend ecologisch onderzoek 

uitgevoerd aan de Westelijke Randweg 1 te Overveen. 

 

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een  van de onderzoekslocatie.  

 

Voorgenomen ingreep 

De initiatiefnemer is voornemens een woontoren te bouwen.  

Functie onderzoekslocatie voor vleermuizen 

Tijdens de veldbezoeken zijn geen invliegende vleermuizen aangetroffen op de onderzoekslocatie bij 

de bebouwing en het groen. Verder is er geen zwermend gedrag waargenomen bij de bebouwing op 

de onderzoekslocatie. Op basis van de veldbezoeken is het daarom redelijkerwijs uit te sluiten dat op 

de onderzoekslocatie zomer-, kraam of massaverblijfplaatsen aanwezig zijn van vleermuizen. 

 

Tijdens de veldbezoeken zijn in de directe omgeving geen eenduidige vliegpatronen waargenomen, 

die door meerde individuen gevolgd worden. Hieruit kan opgemaakt worden dat er geen vliegroute op 

of buiten de onderzoekslocatie aanwezig is. 

 

Tijdens de veldbezoeken zijn enkele foeragerende vleermuizen aangetroffen rondom de bebouwing 

en het groen op de onderzoekslocatie. Het betreft gewone dwergvleermuis (maximaal ca. 5 exempla-

ren) en ruige dwergvleermuis (één exemplaar). De volgende soorten zijn waargenomen op de locatie: 

de gewone dwergvleermuis, laatvlieger (2 exemplaren), ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis (ca. 

5 exemplaren). De onderzoekslocatie fungeert uitsluitend als foerageergebied voor enkele gewone- 

en ruige dwergvleermuizen.  

 

Conclusie 

De onderzoekslocatie fungeert als foerageergebied. De voorgenomen ingrepen zullen echter niet 

leiden tot een afname in foerageermogelijkheden. Daarom is verstoring van essentieel foerageerge-

bied dan ook niet aan de orde.  Een ontheffing voor de werkzaamheden ten aanzien van vleermuizen 

is niet noodzakelijk, omdat geen verblijfplaatsen zijn aangetoond in relatie tot het onderzoeksgebied. 

Wel wordt aanbevolen om zorgvuldig te handelen tijdens de sloop, omdat er altijd sprake kan zijn van 

onverhoopte aanwezigheid van een vleermuis, op een onverwachte plek.  

 

Ten aanzien van in de omgeving foeragerende vleermuizen wordt geadviseerd om gedurende de 

werkzaamheden en in de nieuwe situatie verlichtingsarmaturen te gebruiken die naar beneden schij-

nen en zo min mogelijk strooilicht veroorzaken, of om andere vleermuisvriendelijke verlichting toe te 

passen. 

 

Tot slot dient te allen tijde rekening gehouden te worden met de algemene zorgplicht ten aanzien van 

in het wild levende dieren en planten (zie bijlage 1, zorgplicht). 

Econsultancy 

Rotterdam, 17 december 2019 

 

 

 



 

 

Bijlage 1 Toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

De tekst van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming, waarin de zorgplicht voor alle in het wild 

voorkomende planten en dieren is vastgelegd, luidt als volgt: 

 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale na-

tuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroor-

zaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 

levende dieren en planten: 

 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk be-

perkt of ongedaan maakt. 

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 

krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 

 

Deze plicht treft dus niet alleen de dieren en planten die zijn vermeld op de lijsten behorend bij de 

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, de Conventies van Bern en Bonn of artikel 3.10 van de Wet natuurbe-

scherming. 

 

De plicht houdt zoveel in dat een ieder die weet, kan weten, vermoedt of kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten in het wild levende dieren of planten nadelige gevolgen kunnen ondervinden, zijn 

handelen of nalaten moet aanpassen ter voorkoming, beperking of ongedaan making van die gevol-

gen, zoals beschreven in lid 2 van het zorgplichtartikel. 

 

Onder nadelige gevolgen dient hierbij niet alleen de dood of verwonding van dieren dan wel de ver-

nieling of beschadiging van planten te worden verstaan. 

 

Dit verplicht de initiatiefnemer van ruimtelijke ingrepen of andersoortige activiteiten ertoe om vooraf-

gaande aan de uitvoering of realisatie zich op de hoogte te stellen van de aanwezige natuurwaarden, 

de kwetsbaarheid van die natuurwaarden en van de mogelijke gevolgen van zijn handelen voor die 

natuurwaarden. Dit vereist zorgvuldigheid van de initiatiefnemer. Hij dient ook al bij de voorbereiding 

van zijn handelingen oog te hebben voor de bescherming van de natuurwaarden en tijdens de uitvoe-

ring en realisatie steeds een focus te hebben op voorkoming of ongedaan making van nadelige effec-

ten op die natuurwaarden. 

 
  



 

 

Verklarende woordenlijst 
 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-

len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en 

schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

 Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of 

het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren


 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming  is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 


