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Voor de Kanaaldijk 63 te Watergang 

wordt een herontwikkeling voorbereid. 

Er wordt een kleine inbreidingslocatie 

ontwikkeld. Voor de bouw van de wo-

ningen wordt een ruimtelijke proce-

dure doorlopen. Onderzocht is ofd er 

beschermde natuurwaraden aanwezig 

zijn.

Binnen het plangebied zijn geen vaste 

verblijfplaatsen van vleermuizen of 

vogels aangetroffen. Er zijn geen be-

lemmeringen voor de uitvoering van 

het project. 

In de woningen ten noorden van het 

plangebied zijn vleermuizen vastge-

steld. Om effecten op deze kolonie te 

voorkomen wordt geadviseerd geen 

bouwlampen te gebuiken tijdens de 

actieve periode.

Vlakbij het plangebied liggen be-

schermde natuurgebieden. Om effec-

ten te voorkomen is geadviseerd geen 

bouwlampen te gebruiken tijdens de 

kwetsbare period en het heiwerk te 

verrichten in de maanden oktober tot 

en met maart.

- Er is geen ontheffing van de Flora 

en Faunawet noodzakelijk;

- Er is geen vergunning van de Na-

tuurbeschermingswet nodig;

- Er is geen afwijking van de ruimte-

lijke verordening noodzakelijk; en

- Er is geen verklaring van geen be-

denkingen nodig.

Voor de Kanaaldijk 63 te Watergang wordt een herontwikkeling voorbereid. 
De opzet is dat er een kleine inbreidingslocatie wordt ontwikkeld. Voor de 
bouw van de woningen wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Onder-
deel van deze procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid 
van beschermde planten en dieren en de eventuele schade aan deze soorten.

In eerste instantie is in 2010 voor de locatie een quick scan ecologie uitge-

voerd. In een quick scan wordt op basis van een eenmalig veldbezoek en 

aangevuld met gegevens van derden uit openbare bronnen een beoordeling 

gemaakt over de kans op aanwezigheid van beschermde soorten en de ef-

fecten van de plannen op deze soorten. In de quick scan voor de kanaaldijk 

63 te Watergang is geconcludeerd dat vleermuizen niet zijn uit te sluiten. In 

2011 is daarop een afdoende onderzoek uitgevoerd. Toen zijn in de omgeving 

vleermuizen waargenomen. 

Momenteel wordt de ontwikkeling weer herstart. Vanwege het verloop van 

de resultaten wordt een het afdoende onderzoek herhaald. De rapportage 

van dat hernieuwde onderzoek wordt hierna beschreven.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de 

veranderde omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten 

bepaald die veroorzaakt worden door de werkzaamheden, die nodig zijn om 

te komen tot de gewenste ontwikkelingen. Daarbij is naast het plangebied 

sec. gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving.
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Het plangebied is een onderdeel van de brede lintbebouwing van het dorp Watergang, en 

is als een inbreidingslocatie te beschouwen. De locatie ligt aan de zuidrand van het dorp. 

Op het gebied staat momenteel een voormalige school en één woning. De plannen zijn 

om deze gebouwen te slopen en 19 woningen te ontwikkelen. Het grootste deel van het 

plangebied is als tuin in gebruik. Aan de westzijde ligt de provinciale weg naar Purme-

rend en het Noord-Hollandskanaal. 

Aan de overzijde van de weg en het kanaal ligt het Ilperveld en achter de woningen het 

Varkensland. Deze beide gebieden zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De afstand 

van het plangebied tot het Varkensland is 6 meter (de breedte van het pad achter de 

woningen) en tot het Ilperveld is 70 meter (weg en kanaal).

Natura 2000
Het Natura 2000 gebied ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’ is aangewezen 

voor natuurtype die in veenweidegebieden en veenmoerassen worden aangetroffen. 

Binnen het plangebied kan de aanwezigheid van een verblijfplaats van de meervleer-

muis (Myotis dasycneme) verwacht worden; de meervleermuis is immers een gebouwbe-

wonende soort. Voor waterpartijen is de aanwezigheid van beschermde vissen niet op 

voorhand uit te sluiten. 

Natuurnetwerk Nederland
Met het Natuurnetwerk Nederland wordt een netwerk van gebieden vorm gegeven. Ge-

bleken is dat planten en dieren in zo’n netwerk meer kans op overleven hebben dan in 

afzonderlijke en geïsoleerd liggende gebieden. Het netwerk bestaat uit kerngebieden en 

verbindingszones. De afstand van de planlocatie tot het Natuurnetwerk is gelijk aan de 

afstand genoemd bij de Natura 2000.

Weidevogelleefgebied
In Noord-Holland zijn de belangrijke broedgebieden van weidevogels beschermd via de 

ruimtelijke verordening. Met deze constructie beschermd de provincie de belangrijke 

weidevogfelleefgebieden tegen verdere aantasting. De bescherming kent geen externe 

werking. De afstand van de planlocatie tot het weidevogelleefgebied is gelijk aan de 

afstand genoemd bij de Natura 2000.

N
at

ur
a 

20
00

.
N

at
uu

rn
et

w
er

k 
N

ed
er

la
nd

 e
n 

he
t 

w
ei

de
vo

ge
lle

ef
ge

bi
ed

 (
ra

st
er

).



H 03 Werkwijze: technieken, veldbezoeken & omstandigheden in het veldH 03 Werkwijze: technieken, veldbezoeken & omstandigheden in het veld

pagina 4

Werkwijze en technieken
Voor de afdoende inventarisatie van beschermde soorten is het van belang dat deze 

worden uitgevoerd volgens enkele regels. Het gaat om voldoende inspanning met ge-

schikte technieken in het optimale seizoen en door gekwalificeerd personeel. Voor 

verschillende soorten zijn protocollen verschenen, of kan worden teruggevallen op 

wetenschappelijke literatuur gericht op het inventariseren van soorten. Daarnaast zijn 

er voor een beperkte lijst soorten, zogenoemde soortenstandaards verschenen. Voor het 

inventariseren van beschermde soorten gebruikt Els & Linde de verschillende genoemde 

bronnen, aangevuld met terrein- en soortkennis van de ecoloog. 

Belangrijk onderdeel van een afdoend onderzoek is dat de gebruikte techniek op de 

juiste manier wordt vastgelegd, zodat het onderzoek is te reproduceren. 

Vleermuizen
Voor het inventariseren van vleermuizen is op 9 april 2009 en aangepast op 25 maart 

2013, een protocol verschenen van de Gegevensautoriteit Natuur. In het protocol wordt 

beschreven waaraan een inventarisatie van vleermuizen moet voldoen. De belangrijkste 

aspecten zijn de noodzaak om in het voorjaar - mei tot en met half juli - minimaal twee-

maal te inventariseren met een interval van drie weken. Er zijn verschillende inventa-

risaties noodzakelijk omdat vleermuizen regelmatig verhuizen; één inventarisatie geeft 

daarmee hooguit een indicatie van de aanwezigheid. 

Naast de inventarisaties van de zogenoemde zomerkolonies is het inventariseren van de 

paarterritoria in het najaar noodzakelijk. Voor het inventariseren van de paarterritoria 

zijn twee veldbezoeken in de maanden september tot en met half oktober noodzakelijk. 

De onderzoeken starten allemaal ruim voor zonsondergang en eindigen rond midder-

nacht. Als er aanleiding is wordt de volgende ochtend gezocht naar zwermende dieren 

(bijvoorbeeld als een meer omvangrijk gebied wordt onderzocht waar binnen onvoldoen-

de zicht is op de potentiële uitvliegopeningen).

De gebruikte apparatuur is een Pettersson D240x. Voor de opname wordt een Edirol 

gebruikt. Waar nodig worden de opgenomen geluiden achteraf geanalyseerd (Batsound, 

Raven). 

De inventarisatie van de vleermuizen is uitgevoerd op 18 juni 2015, 17 juli 2015,  3 

september 2015 en 28 september 2015. De inventarisaties zijn telkens uitgevoerd in de 

avonduren. Vooral begin september is er overdag veel nerslag gevallen, maar ‘s avonds 

werd het droog zodat het onderzoek onder goede omstandigheden is uitgevoerd. Half 

juli was er vrij veel wind, maar mede gezien de resultaten, had dit geen invloed op de 

mogelijkheden van inventarisatie van vleermuizen.

18-06-2015 17-07-2015 3-09-2015 28-09-2015

Temperatuur

minmaal 11.9 17.7 8.8 7.1

maximaal 16.0 25.3 16.8 17.2

Neerslag 0.3 0.8 3.3 0

Windsnelheid 4 5 3 2

Soortenfiche - vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtactieve zoogdieren. Het zijn de enige vliegende zoogdieren en ecologisch een succesvolle soort. Na 
de knaagdieren is het de meest diverse en soortrijke groep zoogdieren. Verreweg de meeste soorten worden aangetroffen in 
Zuid-Amerika. In Nederland zijn tegenwoordig zeventien soorten inheems; de grote hoefijzerneus is in Nederland uitgestor-
ven. De Nederlandse vleermuizen leven allemaal van insecten, omdat deze prooidieren in de wintermaanden afwezig zijn, is 
een specifieke overlevingsstrategie nodig. De vleermuizen gaan medio oktober tot maart/april in winterslaap. De lichaamstem-
peratuur daalt sterk en de ademhaling en hartslag is vrijwel tot nul gezakt. 
Voor de oriëntatie tijdens de vlucht en voor het vangen van de prooi gebruikt de vleermuis een echolocatie. Door de neus of 
de open mond wordt een ultrasone geluid uitgestoten en via de teruggekaatste geluidsgolven oriëntereerd de vleermuis zich 
in haar omgeving. Door het Dopplereffect heeft het teruggekaatste geluid een iets andere frequentie dan het oorspronkelijke 
geluid. Uit onderzoek is gebleken dat de ultrasone geluiden in grote mate soortspecifiek zijn. Dat maakt dat bijna alle vleer-
muizen op geluid - al dan niet na analyse - te onderscheiden zijn. Het verschil in geluid tussen de gewone grootoorvleermuis 
en de grijze grootoorvleermuis en het verschil in geluid tussen de Brandts en de Baardvleermuis zijn marginaal en niet vol-
doende voor een zekere determinatie op geluid. Deze dieren zijn alleen op naam te brengen na vangst van de dieren. De 
lichaamsmaten of de vorm van de penis (Brandts versus Baardvleermuis) helpen de soort op naam te brengen. De grijze 
grootoorvleermuis is zeer zeldzaam en komt slechts op enkele plekken in Noord-Brabant en Limburg voor. Waarschijnlijk is de 
Brandts vleermuis ook zeer zeldzaam.
Vleermuizen hebben een frequentie-modulatie (FM) -een geluid dat van hoge frequentie afzakt naar een lage frequentie. 
Soms eindigt het geluid met een bijna constante frequentie (CF). Daarbij vertonen verschillende vleermuizen een droog ge-
luid, dat is een geluid dat snel van frequentie verandert. Bij soorten met een nat geluid is het verschil in frequentie te hogen als 
twee tonen, hierbij is toonkwaliteit waar te nemen. Op een smalle band is het geluid van de specifieke vleermuis het duidelijk-
ste waar te nemen -dit is de piekfrequentie. Daarnaast is er sprake van ritme tussen de verschillende geluiden. 
Op basis van het ritme en de piekfrequentie kan de soort gedetermineerd worden. Als deze duidelijk verschillen van andere 
soorten is dat in het veld herkenbaar en te herleiden tot een soort. Een groet vleermuizen -de myoten-  zit qua frequentie en 
ritme zeer dicht bij elkaar. Hiervoor is analyse van het geluid op de computer noodzakelijk. Om deze analyse mogelijk te ma-
ken wordt het geluid vertraagd opgenomen (i.c. time-expension). Standaard worden de soorten in hetrodine gedetermineerd.

Soortenfiche - vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtactieve zoogdieren. Het zijn de enige vliegende zoogdieren en ecologisch een succesvolle soort. Na 
de knaagdieren is het de meest diverse en soortrijke groep zoogdieren. Verreweg de meeste soorten worden aangetroffen in 
Zuid-Amerika. In Nederland zijn tegenwoordig zeventien soorten inheems; de grote hoefijzerneus is in Nederland uitgestor-
ven. De Nederlandse vleermuizen leven allemaal van insecten, omdat deze prooidieren in de wintermaanden afwezig zijn, is 
een specifieke overlevingsstrategie nodig. De vleermuizen gaan medio oktober tot maart/april in winterslaap. De lichaamstem-
peratuur daalt sterk en de ademhaling en hartslag is vrijwel tot nul gezakt. 
Voor de oriëntatie tijdens de vlucht en voor het vangen van de prooi gebruikt de vleermuis een echolocatie. Door de neus of 
de open mond wordt een ultrasone geluid uitgestoten en via de teruggekaatste geluidsgolven oriëntereerd de vleermuis zich 
in haar omgeving. Door het Dopplereffect heeft het teruggekaatste geluid een iets andere frequentie dan het oorspronkelijke 
geluid. Uit onderzoek is gebleken dat de ultrasone geluiden in grote mate soortspecifiek zijn. Dat maakt dat bijna alle vleer-
muizen op geluid - al dan niet na analyse - te onderscheiden zijn. Het verschil in geluid tussen de gewone grootoorvleermuis 
en de grijze grootoorvleermuis en het verschil in geluid tussen de Brandts en de Baardvleermuis zijn marginaal en niet vol-
doende voor een zekere determinatie op geluid. Deze dieren zijn alleen op naam te brengen na vangst van de dieren. De 
lichaamsmaten of de vorm van de penis (Brandts versus Baardvleermuis) helpen de soort op naam te brengen. De grijze 
grootoorvleermuis is zeer zeldzaam en komt slechts op enkele plekken in Noord-Brabant en Limburg voor. Waarschijnlijk is de 
Brandts vleermuis ook zeer zeldzaam.
Vleermuizen hebben een frequentie-modulatie (FM) -een geluid dat van hoge frequentie afzakt naar een lage frequentie. 
Soms eindigt het geluid met een bijna constante frequentie (CF). Daarbij vertonen verschillende vleermuizen een droog ge-
luid, dat is een geluid dat snel van frequentie verandert. Bij soorten met een nat geluid is het verschil in frequentie te hogen als 
twee tonen, hierbij is toonkwaliteit waar te nemen. Op een smalle band is het geluid van de specifieke vleermuis het duidelijk-
ste waar te nemen -dit is de piekfrequentie. Daarnaast is er sprake van ritme tussen de verschillende geluiden. 
Op basis van het ritme en de piekfrequentie kan de soort gedetermineerd worden. Als deze duidelijk verschillen van andere 
soorten is dat in het veld herkenbaar en te herleiden tot een soort. Een groet vleermuizen -de myoten-  zit qua frequentie en 
ritme zeer dicht bij elkaar. Hiervoor is analyse van het geluid op de computer noodzakelijk. Om deze analyse mogelijk te ma-
ken wordt het geluid vertraagd opgenomen (i.c. time-expension). Standaard worden de soorten in hetrodine gedetermineerd.

18-06-2015 17-07-2015 3-09-2015 28-09-2015

Temperatuur

minmaal 11.9 17.7 8.8 7.1

maximaal 16.0 25.3 16.8 17.2

Neerslag 0.3 0.8 3.3 0

Windsnelheid 4 5 3 2

Tabel 1
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Op basis van de resultaten uit de quick scan (Van der Linden 2010) en het afdoende on-

derzoek (Van der Linden 2011) is het vleermuisonderzoek herhaald om te beoordelen of 

de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger aanwezig zijn binnen het plangebied. Beide 

soorten zijn namelijk in 2011 aangetroffen in Watergang - niet in het toenmalige onder-

zoeksgebied, maar wel daar vlakbij. De huismus en de gierzwaluw is toen in het dorp 

niet aangetroffen. De rugstreeppad is slechts van vrij grote afstand bekend.

De vleermuizen zijn geïnventariseerd in de avonduren, waarbij telkens een half uur voor 

zonsondergang is gestart met de inventarisatie. De inventarisatie van de huismus en de 

gierzwaluw is uit voorzorg tijdens de vleermuisinventarisatie meegenomen.

Vleermuizen
Voor de vleermuizen is in het voorjaar geïnventariseerd naar zomerverblijfplaatsen c.q. 

kraamverblijven. De inventarisaties in het voorjaar zijn telkens een half uur voor zons-

ondergang gestart en voortgezet tot middernacht. De inventarisatie is uitgevoerd door 

te onderzoeken of er uit de school dan wel uit aangrenzende woningen vleermuizen 

kwamen. Aansluitend is gezocht naar jagende dieren - concentraties van jagende dieren 

geeft namelijk een indicatie van de aanwezigheid van een zomerkolonie. 

Op 18 juni 2015 zijn geen dieren gezien die uit de school of andere gebouwen binnen het 

plangebied kwamen. Wel vlogen er een tiental gewone dwergvleermuizen (Pipistellus pi-

pistrellus) langs die uit noordelijke richting kwamen. Tijdens de tweede voorjaarsinventa-

risatie bleek dat een vrij grote kolonie vleermuizen aanwezig is in een van de woningen 

ten noorden van het plangebied. De exacte omvang van de kolonie is niet bekend, maar 

het zijn minimaal 50 dieren.

In de nazomer zijn de paarterritoria van de vleermuizen gezocht. Dat wordt gedaan door 

te luisteren naar de social calls van de mannetjes. De inventarisatie is wat later op de 

avond uitgevoerd. De paarterritoria zijn namelijk vroeg op de avond niet altijd bezet. De 

inventarisatie is per keer minimaal twee uur volgehouden. Op geen van de avonden zijn 

paarterritoria aangetroffen. Er zijn alleen de eerste avond enkele vleermuizen gehoord 

die op insecten jaagden. Deze dieren verdwenen in noordelijke richting.

Huismus en gierzwaluw
De huismus heeft een nest onder het dak van huizen. De vogels zijn goed te inventari-

seren door te zoeken naar mannetjes die op de nok van woningen, of vanuit de dakgoot 

zingen. De gierzwaluw heeft een nest in gebouwen en vindt invliegopeningen in muren 

of steile daken. De aanwezigheid van de gierzwaluw in een wijk of dorp is eenvoudig 

vast te stellen door tijdens gunstige omstandigheden te zoeken naar boven de huizen 

vliegende dieren. Darana wordt gezocht naar invliegende of bounchende dieren. Uit 

voorzorg is tijdens de vleermuisinventarisatie gelet op huismus en gierzwaluw.
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Er was geen aanleiding om te veronderstellen dat er broedparen zijn. De inventarisatie 

is dus uit voorzorg uitgevoerd. Er zijn in het voorjaar geen gierzwaluwen gezien boven 

Watergang. In de directe omgeving van de ontwikkelingslocatie zijn geen huismussen 

aangetroffen. Er zijn met zekerheid geen nesten in de gebouwen op de planlocatie.

Bronnen 
Voor de huismus, gierzwaluw, rugstreeppad en de vleermuizen zijn regionale versprei-

dingsatlassen geraadpleegd en is op internet gezocht naar meldingen van deze dieren 

in de omgeving van Watergang. In deze bronnen zijn geen aanwijzingen gevonden die 

leiden tot verblijfplaatsen binnen Stierenveld.

Uit de vogelatlas blijkt dat er geen huismussen of gierzwaluw is waargenomen in Water-

gang. Noordelijk van het dorp zijn wel waarnemingen aangegeven.  De rugstreeppad is 

uit de omgeving bekend, maar de dichtstbij liggende waarneming stamt uit het Var-

kensland op enige afstand van de locatie. In de zoogdieratlas zijn waarnemingen van de 

laatvlieger en de gewone dwergvleermuis uit het dorp waargegeven. 

Locatie vasn het zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis.
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 

veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-

zaamheden, om de veranderingen te kunnen bereiken. Voor zover planlocaties binnen 

de Ecologische Hoofdstructuur, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere be-

schermde Natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebie-

den getoetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; 

de belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, ge-

luid en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Flora- en Faunawet
Uit de resultaten van het afdoend onderzoek naar vleermuizen en vogels met een vaste 

verblijfplaats, is gebleken dat binnen het plangebied geen vleermuizen en of vogels met 

een vaste verblijfplaats aanwezig zijn. Een ontheffing van de Flora- en Faunawet is daar-

om niet noodzakelijk. De analyse beperkt zich tot de effecten op beschermde soorten die 

tijdens de afdoende onderzoeken zijn aangetroffen. 

Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol en andere 

handleidingen voor goede inventarisaties. Tijdens de inventarisaties is niet eenmaal een 

vleermuis waargenomen die een verblijfplaats heeft in een van de woningen. Uit de re-

sultaten van het afdoend onderzoek naar vleermuizen blijkt dat binnen het plangebied 

geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Wel is er in een woning ten 

noorden van de school een kolonie van de gewone dwergvleermuis waargenomen. Om 

effecten te voorkomen wordt geadviseerd om geen gebruikt te maken van bouwlampen 

tijdens de kwetsbare periode van vleermuizen.

Natuurbeschermingswet, Natura 2000
Vanuit het plangebied zal er slechts voor een zeer beperkt deel sprake zijn van externe 

effecten, namelijk tijdens de bouw en meer in het bijzonder tijdens het heien. Een 

aantal soorten is gevoelig voor trillingen of geluid. Het gaat in alle voorkomende geval-

len om een tijdelijk effect. Het effect kan eenvoudig verminderd worden door buiten het 

kwetsbare seizoen te heien. Daarmee wordt tevens het effect op de potentieel aanwezige 

gevoelige soorten op het perceel verminderd of voorkomen. Aangezien deze mitigatie 

noodzakelijk is in verband met de externe werking heeft inventarisatie van de gevoelige 

soorten op het perceel geen toegevoegde waarde.

Naast geluid en trillingen is het gebruik van bouwlampen ook verstorend voor veel 

dieren. De conclusie is dat er tijdens het kwetsbare seizoen geen bouwlampen gebruikt 

mogen worden. En dat de heiwerkzaamheden buiten de kwetsbare periode moeten wor-

den uitgevoerd.

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland ligt op korte afstand van de woningen. Gelet op de om-
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vang en de aard van het voornemen, is een kans op een effect op het Natuurnetwerk. 

De aard van de potentiële effecten is gelijk aan de effecten die zijn beschreven bij de 

Natura 2000. Effecten op het Natuurnetwerk leidt niet tot aanvullende eisen.

Weidevogelleefgebied
Het bouwplan geeft in potentie een verstoring op broedvogels - waaronder weidevogels - 

tijdens het bouwen. De belangrijkste effecten worden veroorzaakt door het gebruik van 

bouwlampen. Op basis van de analyse op de Natura 2000 wordt aangeraden de bouw-

lampen tijdens de kwetsbare periode niet te gebruiken. De aanwezigheid van het weide-

vogelleefgebied onderstreept dat advies.

Kwetsbare periode
De kwetsbare periode is per soort afwijkend. Over het algemeen wordt de voortplan-

tingsperiode als kwetsbaar ervaren. Voor vleermuizen en andere dieren kan de winter-

slaap ook als kwetsbaar worden aangemerkt. Veilige perioden voor het heiwerk liggen 

tussen oktober en april. Vanaf april zijn weidevogels aanwezig en vanaf mei zijn de 

vleermuizen actief en kwetsbaar. De vissen zijn wat later actief, pmdat het wat langer 

duurt voordat het oppervlaktewater warm genoeg is. 

Voor de rugstreeppad wordt opgemerkt dat deze op vrij grote afstand bekend is in het 

Varkensland. Bij het bouwrijp maken en tijdens het bouwen moet men alert zijn op die-

ren die in het rulle zand willen overwinteren. 
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Voor de Kanaaldijk 63 te Watergang wordt een herontwikkeling voorbereid. 

De opzet is dat er een kleine inbreidingslocatie wordt ontwikkeld. Voor de 

bouw van de woningen wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Onder-

deel van deze procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid 

van beschermde planten en dieren en de eventuele schade aan deze soorten.

Op basis van de resultaten uit het quick scan is een afdoend onderzoek 

uitgevoerd binnen het plangebied naar vleermuizen. Het onderzoek is uitge-

voerd conform het vleermuisprotocol en andere handleidingen voor goede 

inventarisaties. Aanvullend is gelet op vogels met nesten in de gebouwen.

Binnen het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen of 

vogels aangetroffen. Er zijn geen belemmeringen voor de uitvoering van het 

project. 

In de woningen ten noorden van het plangebied zijn vleermuizen vastge-

steld. Om effecten op deze kolonie te voorkomen wordt geadviseerd geen 

bouwlampen te gebuiken tijdens de actieve periode.

Natuurbeschermingswet
Het Natura 2000 gebied ligt op zeer korte afstand. De externe effecten kun-

nen veroorzaakt worden door heiwerkzaamheden en het gebruik van bouw-

lampen. Geadviseert wordt om tijdens de kwetsbare periode geen bouwlam-

pen te gebruiken en het heien buiten de kwetsbare periode uit te voeren. Er 

is een voorkeur voor het gebruiken van trilling- en geluidarme heitechnie-

ken.

Natuurnetwerk Nederland en weidevogelleefgebied
Het Natuurnetwerk Nederland ligt eveneens op kore afstand van de locatie. 

Voor deze gebieden geldt het zelfde advies en conclusie als voor de Natura 

2000.

Er is geen vergunning van de Natuurbeschermingswet nodig of een verkla-

ring van geen bedenkingen voor het voornemen. Er is geen ontheffing van de 

Flora en Faunawet noodzakelijk. 




