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1. INLEIDING EN SAMENVATTING  

 

 

1.1 Aanleiding 
Eigenaar van het pand, de gemeente Etten-Leur, gelegen aan het perceel Stationsstraat 23 te Etten-

Leur, is van plan om het hoofdgebouw deels af te breken en op hiervoor in de plaats een paar 

nieuwbouw-woningen te laten bouwen. In het kader van de geldende wet- en regelgeving dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek te worden gedaan naar beschermde flora- en fauna. 

 
1.2 Doel 
Het doel van het ecologisch onderzoek is om vast te stellen welke vogel- en vleermuis- en 

vaatplantsoorten in het projectgebied voorkomen en wat hun verspreiding daarbinnen is. Zo wordt 

duidelijk wat voor functies (verblijf-, nest-, rustplaats en/of jachtgebied) het projectgebied voor de 

aanwezige soorten heeft en kunnen de verzamelde gegevens worden gebruikt bij toetsing van de 

geplande ingrepen aan de geldende wet- en regelgeving.   

 

1.3 Samenvatting 
Ecodat ecologisch adviesbureau heeft een quickscan Flora en faunawet (verder Ff-wet genoemd) 

uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en 

gierzwaluwen niet met zekerheid kan worden uitgesloten. Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen, 

huismussen en gierzwaluwen zijn strikt beschermd door de Flora en faunawet. Indien verblijfplaatsen 

van genoemde soorten in het projectgebied aanwezig zijn, dan dienen aanvullende maatregelen 

genomen worden ter bescherming van deze soort. Vervolgonderzoek wordt noodzakelijk geacht om 

met zekerheid iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en 

gierzwaluwen.  
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2. WETTELIJK KADER  
 

2.1 De Flora en Faunawet 
 

De Flora- en Faunawet is de soortgerichte implementatie van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn en 

bundelt de bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen: Vogelwet 1936, 

Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige Dierenwet 1914 en de 

Wet Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en Faunawet beschermt in beginsel 

soorten. 

Activiteiten waarbij schade gedaan wordt aan beschermde dieren of planten zijn verboden. Tenzij dit 

uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook altijd zaak dat, waar mogelijk, 

activiteiten zonder schade aan beschermde dieren en planten uitgevoerd wordt. 

De wet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. In de wet is dan ook een 

zorgplicht opgenomen: iedereen moet 'voldoende zorg' in acht nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. 

 

2.2 Verbodsbepalingen  
 

De Flora- en Faunawet kent, naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepaling welke relevant zijn voor 

onderhavige toetsing, dat zijn: 

AR T I K E L  8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

AR T I K E L  9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

AR T I K E L  10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten. 

AR T I K E L  11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren. 

AR T I K E L  12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 

rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  
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2.3 Algemene Maatregel van Bestuur 
 

Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en Faunawet in werking getreden. In dit besluit 
is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de AmvB de 
zogenaamde gedragscode.  
 
De AmvB verdeelt alle beschermde soorten (met uitzondering van vogels) in drie tabellen. De meer 
algemeen voorkomende beschermde soorten staan in tabel 1, de overige beschermde soorten staan in 
tabel 2 en de strikt beschermde soorten staan in tabel 3. Voor de vogels geldt een andere regeling. 
 
TA B E L  1 
Voor soorten die opgenomen zijn in tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de werkzaamheden 
vallen onder: 
• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw 
• bestendig gebruik 
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 
Wanneer de werkzaamheden niet onder een van deze categorieën vallen en er is een negatief effect 
op de soorten uit tabel 1, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden. Deze wordt dan, door 
bevoegd gezag, onderworpen aan een lichte toets. Het toetsingscriterium daarbij is of de gunstige 
staat van instandhouding van de soort niet in het geding is of de activiteit een redelijk doel dient. 
 
TA B E L  2 
De soorten zoals opgenomen in tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een vrijstelling mits 
gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. Vallen de werkzaamheden 
niet onder de bij tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet gewerkt volgens een gedragscode, dan 
moet een ontheffing aangevraagd worden. Deze wordt, net als de soorten van tabel 1, onderworpen 
aan een lichte toets. 
 
TA B E L  3 
De soorten uit tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer uw werkzaamheden vallen 
onder een van de bij tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet zonder meer een vrijstelling. Enkel bij 
bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Negatieve effecten op beschermde soorten die ontstaan bij 
werkzaamheden die in een van de andere categorieën vallen zijn ontheffingsplichtig. Voor het 
verstrekken van een ontheffing wordt deze onderworpen aan de zware toets, dit houdt in dat: 
• Geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn; 
• Geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat en/of instandhouding van de soort; 
• Geen sprake moet zijn van een in of bij de wet genoemd belang; 
• In geval van soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, moet tevens sprake zijn van een door de 
Habitatrichtlijn erkend belang, zoals: 
- dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 
- de bescherming van flora en fauna; 
- de openbare veiligheid. 
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V O G E L S  

Per 25 augustus 2009 heeft het ministerie van EL&I laten weten nieuw beleid te hebben met 

betrekking tot vogels. Onlangs is de gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector goedgekeurd. 

Hierin staat een aangepaste lijst met vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd, 

zie bijlage 1. Voor ontheffingen en gedragscodes bij ruimtelijke ingrepen is de lijst omgezet in een 

indicatieve lijst die als hulpmiddel fungeert bij het inventariseren. Meer informatie over deze lijst en 

de bescherming van nestplaatsen van vogels door de Flora- en Faunawet is te vinden op de website 

van het ministerie van EL&I. 
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3. BESCHRIJVING VAN HET PROJECTGEBIED  
 

3.1 Ligging en omgeving 
 

Het projectgebied ligt tussen de Stationsstraat en de Lambertusstraat.  

 
Figuur 2:projectgebied.  

 

 

3.2 Huidige situatie 

 

3.2.1 Bebouwing 

 

Het projectgebied bestaat uit een 

voormalig schoolgebouw, liggend aan de 

Stationsstraat 23, met aanlengende 

schoolplein(en) en een achtertuin.  

Figuur 3: het schoolgebouw met speelplein en achtertuin
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Schoolgebouw: Het betreft een gemetseld gebouw met een begane grond, een zolder en een 

pannendak. Het gebouw heeft een spouwmuur welke in open verbinding staat met de buitenlucht.  

 

 

Figuur 4: schoolgebouw Voorzijde (zuid)  
   

 

 
 
Figuur 5: schoolgebouw zijkant west)     

 
 
  

3.2.2 Groene elementen 

 

Achtertuin: Aan de achterzijde van het gebouw is een kleine tuin aanwezig. Deze bestaat uit een 

grasveldje, een boom en laagblijvende sierbeplanting. 

Speelplaats: Aan de zuidzijde en aan de westzijde van het gebouw liggen een tweetal speelplaatsen 

met op beide een aantal bomen. 

 

3.2.3 Ecologische potenties  

Het projectgebied bestaat een gebouw, een tweetal speelplaatsen en een achtertuin. De aanwezige 

bebouwing is grotendeels opgetrokken uit baksteen en voorzien van pannendaken. Het aanbod aan 

biotopen (leefgebieden) is dus beperkt. Er is  geschikt leefgebied aanwezig voor gebouwbewonende 

zoogdieren (vleermuizen) en cultuurvogels als huismus en gierzwaluw.   
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4. WERKWIJZE EN ONDERZOEKSINSPANNING .  
 

4.1 Vleermuizen 
 

Protocol  voor vleermuizenonderzoek  

Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd volgens de meest actuele versie van het protocol, 

uitgebracht in maart 2013. Dit document is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus en de 

Zoogdiervereniging, in overleg met Dienst Landelijk Gebied en de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). 

Inventarisaties die volgens deze richtlijnen worden uitgevoerd door een ervaren vleermuisonderzoeker, 

zowel in tijd als met het gebruik van de voorgeschreven apparatuur, voldoen aan de eisen die 

voortkomen uit de Flora- en Faunawet.   

 

Gebiedsfuncties  

Vleermuizen kennen vele soorten gebiedsfuncties (wijze waarop het projectgebied gebruikt zou kunnen 

worden). Het gebiedsgebruik van een vleermuis(soort) wordt daarbij  onderverdeeld in verblijfplaatsen, 

vliegroutes en jachtgebieden. Zelden bestaat het leefgebied van een vleermuis uit enkel het 

onderzoeksgebied. Indien dit in het belang is voor het onderzoek, wordt eventueel ook relevante 

informatie van aangrenzend gebied verzameld. Gericht veldwerk kan inzicht geven in het gebiedsgebruik 

op en rond het projectgebied.  

 

Bu reau studie  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het onderzoeksgebied. Hierbij is gebruik 

gemaakt van verspreidingsatlassen en waarneming.nl en het Ndff (Nationaal databank flora en fauna).  

 

Veld werk  

Het veldwerk bestond uit het inventariseren van mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen in de 

quickscan. Het onderzoek heeft op 9 mei 2014 plaats gevonden. 

 
 

4.2 Vogels 
 

Jaarrond beschermde soorten  

Het onderzoek naar vogels heeft zich gericht op de aanwezigheid van zogenaamde zwaar beschermde 

soorten zoals in 2009 vastgesteld door het voormalig Ministerie van LNV (nu EL&I), zie bijlage 1 voor 

soortenlijst. Van deze soorten zijn de nestplaatsen jaarrond beschermd.  
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Handl eid ing broedvogelmonitoring  

Het onderzoek naar de jaarrond beschermde vogelsoorten werd uitgevoerd met als lijdraad de 

handleiding Broedvogelonderzoek 2011, Sovon vogelonderzoek. Door deze methode te hanteren 

verzekeren we ons van betrouwbare informatie over de verspreiding van vogels in een gebied en de 

aanwezigheid van vaste rust- en nestplaatsen.  

 

Bu reau studie  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het onderzoeksgebied. Hierbij is gebruik 

gemaakt van verspreidingsatlassen, waarneming.nl en het Ndff (Nationaal databank flora en fauna). 

 

Veld werk  

Het veldwerk bestond uit het inventariseren van mogelijke verblijfplaatsen voor broedvogels in de 

quickscan. Het onderzoek heeft op 9 mei 2014 plaats gevonden. 

 

4.3 Vaatplanten 
 

WE T T E L I J K  K A D E R   

Beschermde soorten  
De mogelijk aanwezige soorten zijn beschermde inheemse plantensoorten als bedoeld in artikel 3, lid 1, 
van de Flora- en faunawet en behoren niet tot de beschermde soorten genoemd in bijlage IV van de EU-
Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 
 
Verbodsbepalingen  
Op grond van artikel 8 van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse 
plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.  
 
Ontheffing  
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer 
er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.  
 
 

Bu reau studie  

Alvorens het onderzoek ter plaatse op te starten is er een vooronderzoek gedaan om vast te stellen van 

welke soorten de aanwezigheid bekend is in de omgeving van het onderzoeksgebied. Hierbij is gebruik 

gemaakt van verspreidingsatlassen, waarneming.nl en het Ndff (Nationaal databank flora en fauna). 

 

Veld werk  

Het veldwerk bestond uit het inventariseren van beschermde en rode lijstsoorten in de quickscan. Het 

onderzoek heeft op 9 mei 2014 plaats gevonden.  
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5. RESULTATEN  
 

5.1 Vleermuizen 
 

5.1.1 Bureaustudie  

Bij de aanvang van het onderzoek zijn diverse algemene bronnen geraadpleegd en is er een uittreksel 

opgevraagd uit de Ndff (Nationaal databank flora en fauna) om te bekijken welke soorten in en rond het 

projectgebied zijn waargenomen. Hiernaast is er gekeken welke biotopen er aanwezig zijn. Ieder 

biotoop kent haar unieke soorten. Ook de geografische verspreiding van de vleermuizen is hier 

tegenaan gehouden.   

Op grond van deze bureaustudie zijn de volgende vleermuissoorten in en rond het projectgebied 

mogelijk aanwezig: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger en de baardvleermuis. Al deze soorten maken in meer of mindere mate 

gebruik van menselijke bebouwing als verblijfplaats.  

 

5.1.2 Vleermuiswaarnemingen algemeen 

In het schoolgebouw is een kans op verblijfplaatsen van individuele vleermuizen als wel op de 

aanwezigheid van kolonies (paar-, kraam- dan wel zomerverblijven). Onderstaande afbeeldingen geven 

een impressie van de inspectie van het dak en de zolder.  

            

   
De zolders hebben een uitermate geschikte klimaat voor vleermuizen en er zijn legio plaatsen voor zowel individuele vleermuizen 
als kolonies. 
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Er zijn op alle zolders volop openingen vanaf de zolder naar de buitenlucht te vinden. In de oostvleugel zijn er enkele  afgeschermd 
met doek. Omdat deze los ligt zullen vleermuizen er toch onderdoor kunnen kruipen.  

 
 

  
 
Schuilplaatsen voor zomerverblijd, paar- en kraamverblijven zijn er volop te vinden op alle zolders. 

 
 

   
 
Langs de buitenzijde aan de westvleugel is over de gehele lengte een boeiboord waar ruimte is voor zowel individuele vleermuizen 
als wel voor kolonies.  
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Open doorgangen naar de spouwmuren zijn in de westvleugel op diverse plaatsen te vinden. 
 
    

Het schoolgebouw is bekleed met dakpannen. Er zijn op de zolder diverse openingen naar de 

buitenlucht te vinden. Hierdoor is de zolder geschikt voor zowel verblijf- als kraam- en/of 

paarverblijfplaats. Ook op de zolder zelf zijn er voldoende gelegenheden aangetroffen voor het 

wegkruipen van zowel individuele vleermuizen als kolonies.  

 

5.1.3 Vleermuiswaarnemingen nader onderzoek  

Vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn strikt beschermd door de Flora- en faunawet. Op  het 

moment van schrijven van deze rapportage is niet bekend of er vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 

aanwezig zijn in de te slopen panden.  

  

Omdat de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen panden op voorhand 

niet kan worden uitgesloten, dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van 

vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit onderzoek kan alleen worden uitgevoerd in het vliegseizoen 

van vleermuizen, dat loopt van medio april tot medio oktober (afhankelijk van de 

weersomstandigheden). De periode mei tot half juli (kraamperiode) geldt bij vleermuisonderzoek als de 

belangrijkste onderzoeksperiode omdat veel soorten in deze periode het meest plaatstrouw zijn. 

Vleermuisonderzoek wordt vooral uitgevoerd in de schemerperiode met een bat-detector. Een bat-

detector is een apparaatje dat de ultrasone geluiden die vleermuizen produceren omzet in voor de 

mens hoorbare tonen. Uit ritme en frequentie kan de vleermuissoort worden afgeleid.  

Omdat de activiteit van vleermuizen wisselt, zijn meerdere veldbezoeken nodig. Gelet op de specifieke 

omstandigheden zijn tenminste vier veldbezoeken noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van deze 

soortgroep. De eerste twee veldbezoeken zouden moeten plaatsvinden tussen 15 mei en 15 juli en 

richten zich alle soorten (gebouwbewonende) vleermuizen en dan met name de individuele, kraam- en 

zomerverblijven. Een tweede reeks veldbezoeken (van twee rondes) is noodzakelijk in de periode tussen 

15 augustus en 1 oktober en richt zich op de aanwezigheid van paarverblijven.  
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5.1.4 Volledigheid van het onderzoek  

Het onderzoek is volgens de genoemde protocollen uitgevoerd. Een inventarisatie blijft echter uiteraard 

een steekproef dan wel een momentopname. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet 

waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de 

Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan 

worden. Met de gekozenmethode en inspanning is dan ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 

van de Flora- en faunawet. Wat betreft het onderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat 

redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.  

 

 

5.2 Vogels 
 

5.2.1 Bureaustudie  

Bij de aanvang van het onderzoek zijn diverse algemene bronnen geraadpleegd en is er een uittreksel 

opgevraagd uit de Ndff (Nationaal databank flora en fauna) om te bekijken welke soorten in en rond het 

projectgebied zijn waargenomen. Hiernaast is er gekeken welke biotopen er aanwezig zijn. Ieder 

biotoop kent haar unieke soorten. Ook de geografische verspreiding van de broedvogels is hier tegenaan 

gehouden.   

Zoals eerder vermeld richt het onderzoek naar broedvogels op de nestplaatsen van een aantal zwaar 

beschermde soorten, zie bijlage 1. Op grond van de bureaustudie zijn nestplaatsen van de volgende 

vogelsoorten uit de betreffende lijst in en direct rond het projectgebied mogelijk aanwezig, namelijk:  

huismus en gierzwaluw.  

 

5.2.2 Broedvogelwaarnemingen jaarrond beschermde soorten  

Onder de broedvogels zijn de huismus en de gierzwaluw  soorten waarvan het nest een vaste 

verblijfplaats is in de zin van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit betekent dat de nesten het gehele 

jaar zijn beschermd. Ontheffing voor broedende vogels wordt meestal niet verleend, omdat het in de 

regel goed mogelijk is om verontrusting in het broedseizoen te voorkomen. Het broedseizoen verloopt 

van half februari tot half augustus. Voor de andere waargenomen Flora- en Faunasoorten zijn er geen 

negatieve consequenties voor de planvormingen in het kader van de Flora- en Faunawet. Wel dient er 

rekening gehouden te worden met de nieuwe richtlijnen voor vogels van het ministerie van LNV. 
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Onder de dakpannen van het schoolgebouw zijn vele plaatsen te vinden die de aanwezigheid en het 

broeden van beide doelsoorten (huismus en gierzwaluw) mogelijk maakt.  

 

  
Langs alle randen zijn er openingen tot de zolder of tot de ruimte tussen de pannen en het dakbeschot te vinden. 

 

  

 

5.2.3 Broedvogel nader onderzoek  

Omdat de aanwezigheid van vaste verblijf- en broedplaatsen van huismussen en gierzwaluwen in de te 
slopen panden op voorhand niet kan worden uitgesloten, dient nader onderzoek te worden uitgevoerd 
naar de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van genoemde soorten. Dit onderzoek kan alleen 
worden uitgevoerd in het broedseizoen van genoemde soorten, dat loopt van medio april tot medio juni 
(afhankelijk van de weersomstandigheden).  
Voor huismussen betekent dit twee inventarisatieronden in de periode april - half mei in, voor 
gierzwaluwen drie inventarisatieronden in de periode half mei - eind juni.  

 

 

5.2.4 Volledigheid van het onderzoek  

Het onderzoek is volgens de genoemde protocollen uitgevoerd. Een inventarisatie blijft echter uiteraard 

een steekproef dan wel een momentopname. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet 

waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de 

Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan 

worden. Met de gekozen methode en inspanning is dan ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 

van de Flora- en faunawet. Wat betreft het onderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat 

redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
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5.3 Vaatplanten 
 

5.3.1 Bureaustudie  

Bij de aanvang van het onderzoek zijn diverse algemene bronnen geraadpleegd en is er een uittreksel 

opgevraagd uit de Ndff (Nationaal databank flora en fauna) om te bekijken welke soorten in en rond het 

projectgebied zijn waargenomen. Hiernaast is er gekeken welke biotopen er aanwezig zijn. Ieder 

biotoop kent haar unieke soorten.   

5.3.2 Veldonderzoek 

Er zijn geen bijzondere, bedreigde dan wel wettelijk beschermde soorten aangetroffen Er is dus ook 

geen verdere actie noodzakelijk. 

 

5.3.2 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volgens de genoemde protocollen uitgevoerd. Een inventarisatie blijft echter uiteraard 

een steekproef dan wel een momentopname. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet 

waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de 

Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan 

worden. Met de gekozenmethode en inspanning is dan ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 

van de Flora- en faunawet. Wat betreft het onderzoek heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat 

redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  
 

6.1 Potenties 

Het projectgebied bestaat uit een schoolgebouw, een tweetal speelplaatsen en een achtertuin. De 

potenties voor beschermde natuurwaarden beperkt zich tot vaatplanten, vleermuizen, huismus en 

gierzwaluw.  

 

6.2 Inventarisatie 

De inventarisatie van vleermuizen, jaarrond beschermde broedvogels en vaatplanten is uitgevoerd aan 

de hand van, als hierboven beschreven, actuele richtlijnen. Voor alle drie de doelsoortend dient een 

evrvolgonderzoek uit te sluiten of het pand daadwerkelijk onderdak biedt aan deze soorten.  

 

 

6.3 Beschermde soorten 
 

6.3.1 Vleermuizen 

Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied aangetroffen, maar de  
aanwezigheid kan op basis van het uitgevoerde onderzoek niet volledig worden uitgesloten.  
De zolder van het hoofdgebouw lijkt geschikt als verblijfplaats (individuele vleermuizen alsook voor 
zomer-, kraam- en paarverblijven) voor soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk 
gewone grootoorvleermuis. De oude houten gebintconstructie van het gebouw biedt mogelijk onderdak 
aan vleermuizen. De zolder lijkt voldoende wind- en regendicht waardoor vleermuizen ook achter en 
tussen de houten balkconstructie kunnen verblijven. Daarnaast bieden de boeiboorden aan de 
westvleugel voldoende ruimte voor vleermuizen (individuele vleermuizen alsook aan zomer-, kraam- en 
paarverblijven). 
Nader onderzoek is vereist om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van vleermuizen in het onderzoeksgebied. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden 
conform het vleermuisprotocol zoals opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus en het Ministerie van 
EL&I. Hiervoor adviseren wij een nader onderzoek die gericht is op verblijfssporen van vleermuizen.  
 
 

6.3.2 Huismussen 

Onder de dakpannen van het schoolgebouw zijn voldoende gelegenheden voor broedende huismussen. 
Nader onderzoek is vereist om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van huismussen in het onderzoeksgebied.  
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6.3.3 Gierzwaluwen 

Onder de dakpannen van het schoolgebouw zijn voldoende gelegenheden voor broedende 
gierzwaluwen. Nader onderzoek is vereist om met zekerheid iets te kunnen zeggen over de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van gierzwaluwen in het onderzoeksgebied.  
 

 

6.3.4 Vaatplanten 

In het onderzoekgebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er behoeft dus ook geen verder 
onderzoek plaats te vinden.  
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BIJLAGE 1     JAARROND BESCHERMDE VOGELS  
 

Lijst met vogelsoorten waarvan de nestplaatsen jaarrond zijn beschermd, zoals 

opgesteld door het Ministerie van EL&I en geldend vanaf 26 augustus 2009:    

 

• Boomvalk (Falco subbuteo) 

• Buizerd (Buteo buteo) 

• Gierzwaluw (Apus apus) 

• Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) 

• Havik (Accipiter gentilis) 

• Huismus (Passer domesticus) 

• Kerkuil (Tyto alba) 

• Oehoe (Bubo bubo) 

• Ooievaar (Ciconia ciconia) 

• Ransuil (Asio otus) 

• Roek (Corvus frugilegus) 

• Slechtvalk (Falco peregrinus) 

• Sperwer (Accipiter nisus) 

• Steenuil (Athene noctua) 

• Wespendief (Pernis apivorus) 

• Zwarte wouw (Milvus migrans).  

 


