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1 INLEIDING  

 

In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 

energieneutraal is. Dat betekent dat er grote aantallen woningen - huur- en koopwoningen, laag- 

en hoogbouw, rijtjeswoningen, appartementen en vrijstaande huizen - verduurzaamd moeten 

worden. Alleen door het veel energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad kan dit 

doel worden bereikt. Een voorbeeld hiervan zijn Nul op de Meter (NOM) renovaties. Een NOM-

renovatie is een renovatie van een woning waarbij de gerenoveerde woning evenveel duurzame 

energie opwekt als dat de woning op jaarbasis gebruikt. Het gaat hierbij zowel om 

woninggebonden als gebruikersgebonden energievraag. Door een NOM-renovatie gaat het 

wooncomfort omhoog bij gelijkblijvende woonlasten (Stroomversnelling, 2017). 

 

Om de genoemde doelstelling te halen is in het kader van het behouden van de natuurwaarden in 

de bebouwde omgeving de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren opgesteld. Een onderdeel van 

deze gedragscode is het monitoren van de projecten welke onder de gedragscode uitgevoerd 

worden middels onderstaand schema. 

 

Tabel 1. Schema van jaren waarin onderzoek plaats dient te vinden conform gedragscode bij projecten onder 

NOM-keur  

 Jaar voor 

renovatie 

Jaar van 

renovatie 

Jaar na 

renovatie 

2e jaar na 

renovatie 

3e jaar na 

renovatie 

4e jaar na 

renovatie 

5e jaar na 

renovatie 

Huismus Nulmeting 

(T0) 

Renovatie Onderzoek 

(T1) 

Onderzoek 

(T2) 

Onderzoek 

(T3) 

  

Gierzwaluw Nulmeting 

(T0) 

Renovatie Onderzoek 

(T1) 

 Onderzoek 

(T2) 

 Onderzoek 

(T3) 

Vleermuizen Nulmeting 

(T0) 

Renovatie Onderzoek 

(T1) 

 Onderzoek 

(T2) 

 Onderzoek 

(T3) 

 

Voor projecten die in 2019 uitgevoerd gaan worden is in 2018 de nulmeting (nul-monitoring) 

uitgevoerd. Aveco de Bondt heeft de opdracht gekregen deze nul-monitoring voor een aantal 

locaties te initiëren waarna de daadwerkelijk monitoring van de verschillende locaties bij derde 

partijen uitgezet is.  

 

De gegevens vanuit de monitoring dienen voor alle deelnemers en betrokken partijen binnen de 

Stroomversnelling als een bron van informatie over de werking van de getroffen maatregelen, die 

aangebracht zijn in de gerenoveerde woningen. Voorliggend document betreft een 

overzichtsdocument waarin de resultaten van alle nul-monitoringsonderzoeken in 2018 

samengebracht worden.  
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Gegevens  

De soortonderzoeken en de rapportages van de gegevens zijn uitgevoerd door onderzoekers van 

de adviesbureaus Ecoresult B.V., E.C.O. Logisch en Eco Reest. De onderzoekers van deze bureaus 

zijn erkend ter zake kundige ecologen. Onderstaand zijn de locaties weergegeven waar in 2018 

de nul-monitoring plaats gevonden heeft. Achter de locatie staat het onderzoeksbureau vermeld 

wat de monitoring uitgevoerd heeft. Daarnaast hebben vrijwilligers van Sovon op een aantal 

locaties de MUS-tellingen uitgevoerd.   

 

- Emmen (E.C.O. Logisch) 

- Groningen (Eco Reest) 

- Oostvoorne (Ecoresult B.V.) 

- Nijmegen (E.C.O. Logisch) 

- Utrecht (E.C.O. Logisch) 

 

De voorliggende rapportage is opgesteld door Aveco de Bondt.  

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de monitoringsmethode beschreven die als standaard gebruikt is voor deze 

projecten. In hoofdstuk 3 t/m 7 worden vervolgens de resultaten van de afzonderlijke projecten 

beschreven. Hierin worden de bezoektijden, activiteiten, aanwezige verblijfplaatsen en 

nestlocaties van de verschillende soorten weergegeven. Indien er van de standaard 

onderzoeksmethode afgeweken is wordt dit per locatie in het betreffende hoofdstuk voor die 

locatie aangegeven. 
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2 METHODE 

2.1 Verblijfplaatsen in plangebied en invloedszone 

Het doel van nul-monitoring is te bepalen op welke manier de te renoveren bebouwing én 

invloedszone in gebruik zijn door strikt beschermde soorten. Deze invloedszone heeft als doel om 

na de renovatie te bepalen óf soorten die in het plangebied zaten zijn uitgeweken naar in de 

omgeving geschikte bebouwing. Dit kan alleen bepaald worden als deze invloedszone in de 0- 

monitoring meegenomen wordt.  

 

Onderstaand is de algemene werkwijze voor de onderzoeken opgenomen. Wanneer hier tijdens 

de onderzoeken op de verschillende locaties van afgeweken is zal dit bij de betreffende locatie 

besproken worden. 

2.1.1 Huismus 

Het onderzoek naar aanwezigheid van nestlocaties van de huismus is gebaseerd op het 

Kennisdocument Huismus van BIJ12 (BIJ12, 2017a). In de periode 1 april tot en met 15 mei zijn er 

twee bezoeken van elk minimaal één uur aan de te renoveren woningen gebracht om 

broedlocaties van de huismus vast te stellen dan wel uit te sluiten. De bezoeken zijn minimaal 

vanaf één uur na zonsopkomst uitgevoerd met een minimale tussenperiode van 10 dagen. De 

veldbezoeken zijn met minimaal één persoon per plangebied uitgevoerd.  

 

Naast de nestlocaties is er gecontroleerd op gezamenlijke slaapplaatsen en is het aanwezige 

groen rondom de te renoveren woningen geïnventariseerd. Deze vormen voor de huismussen een 

belangrijk onderdeel in het leefgebied. Dit betreft vaak een vegetatie met een dichte dekking in 

de vorm van stekelige struiken, hagen, groenblijvende heesters en klimplanten of 

gevelbegroeiing.  

2.1.2 Gierzwaluw 

Het onderzoek naar aanwezigheid van nestlocaties van de gierzwaluw is gebaseerd op de 

Kennisdocument Gierzwaluw van BIJ12 (BIJ12, 2017b). In de periode 1 juni tot en met 15 juli zijn 

er drie bezoeken van twee uur gebracht aan de te renoveren woningen om broedgevallen van de 

gierzwaluw vast te stellen dan wel uit te sluiten. De rondes zijn vanaf 21:00 tot minimaal 

zonsondergang uitgevoerd. Van deze veldbezoeken heeft één inventarisatie plaatsgevonden 

tussen 20 juni en 7 juli.  

 

Daarnaast scheren gierzwaluwen vaak in groepjes boven de stad zonder dat duidelijk is waar ze 

precies broeden. Dergelijke groepen of individuen zijn wel genoteerd. Er is genoteerd in welke 

straat en met welke aantallen de gierzwaluwen scheerden. Indien de groep uit beeld verdween, 

is aangegeven in welke richting dit gebeurde. Er is alleen geteld bij goede weersomstandigheden 

(droog, weinig wind). 
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2.1.3 Steenmarter 

Steenmarter is een lastig te inventariseren soort. Gedurende de nachtelijke monitoringsrondes 

voor vleermuizen is aandacht besteed aan eventuele zichtwaarnemingen van de soort. Ook 

tijdens overige monitoringsrondes (huismussen en gierzwaluwen) is gelet op sporen 

(uitwerpselen) en potentiele verblijfplaatsen van steenmarter binnen en in de omgeving van de 

projectlocatie. 

2.1.4 Vleermuizen 

Voor het onderzoek naar vleermuizen is gewerkt conform het Protocol Vleermuisonderzoek van 

het Netwerk Groene Bureaus (NGB, 2017). Conform het protocol zijn zowel zomer-, kraam-, paar- 

en winterverblijven onderzocht. Onderzoek naar vleermuizen is verricht met behulp van een 

batdetector D240X (of een gelijkwaardig apparaat). Indien noodzakelijk zijn geluiden opgenomen 

en achteraf geanalyseerd. Bij het bepalen van het aantal personen dat het plangebied 

onderzoekt is als uitgangspunt gehanteerd dat bij elke ronde 75% van het plangebied te allen 

tijde te overzien is.  

 

Zomer- en kraamverblijven 

In de periode 15 mei tot 15 juli is het onderzoeksgebied onderzocht op de aanwezigheid van 

zomer- en kraamverblijven van vleermuizen. Deze inventarisatie bestond minimaal uit één 

ochtendronde van circa twee uur voor zonsopkomst (t.b.v. zwermgedrag gewone 

dwergvleermuis) en twee ronden vanaf zonsondergang (t.b.v. laatvlieger). 

 

Paarverblijven en zwermplaatsen 

In de periode 15 augustus tot 15 september zijn minimaal twee inventarisaties van twee uur 

uitgevoerd, teneinde paarverblijven vast te stellen dan wel uit te sluiten.  

 

Winterverblijven  

Ten behoeve van het onderzoek naar winterverblijven van vleermuizen is in de periode van 1 

augustus tot 10 september aandacht besteed aan het middernachtzwermen van vleermuizen bij 

potentiële winterverblijven. Hierbij worden minimaal 2 veldbezoeken uitgevoerd van 00.00 tot 

02.00.  

 

Vliegroutes en foerageergebieden 

De inventarisaties naar vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn simultaan met de 

overige vleermuisinventarisaties uitgevoerd. 

2.2 Populatieonderzoek 

De wijdere omgeving rond het plangebied (invloedszone en wijdere bebouwde omgeving rondom 

invloedszone) wordt in het populatieonderzoek meegenomen om de hoeveelheid activiteit te 

bepalen van huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Hieruit wordt het ruimtelijk gebruik van de 

omgeving door deze soorten bekend, zodat kan worden bepaald in hoeverre dit een rol speelt in 
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de effectiviteit van de aangeboden compenserende maatregelen. Onderstaand is uitgewerkt hoe 

het populatieonderzoek opgezet is. Bij de resultaten van de individuele locaties (hoofdstuk 3) is 

van de resultaten van het populatieonderzoek een samenvatting gegeven. Volledige resultaten 

zijn terug te vinden in de rapportages van de onderzoeksbureaus. 

2.2.1 MUS-methode 

MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten en is ontwikkeld door SOVON. MUS heeft als met 

betrekking tot het stedelijk gebied de doelstelling het monitoren van aantalsontwikkelingen, het 

vastleggen van de verspreiding van soorten en het bepalen van dichtheden van broedvogels. 

 

Op 13 telpunten zijn steeds exact 5 minuten broedvogels geteld. Per seizoen wordt elk punt drie 

keer geteld in de volgende periode en op de aangegeven momenten: 

1. 1-30 april, van een half uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsopkomst; 

2. 15 mei-15 juni, van een half uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsopkomst; 

3. 15 juni-15 juli, van 19.00 - zonsondergang.  

 

Tijdens de tellingen zijn alle waargenomen (zicht/gehoor) individuen genoteerd, ongeacht de 

afstand van de vogel tot het telpunt en zonder onderscheid naar leeftijd, geslacht of gedrag. Met 

betrekking tot gierzwaluwen zijn niet alleen de laagvliegende exemplaren geteld maar ook de 

hoger vliegende. Wanneer dezelfde hoogvliegende groep op meerdere telpunten gezien is, is 

deze maar eenmaal meegerekend. Er is geteld bij goede omstandigheden en in het weekend 

(goed weer, tijdstip met minste verkeerslawaai). In voorliggende rapportage is de data van de 

MUS-telpunten in eerste instantie gebruikt voor een weergave van waarnemingen van huismus. In 

de individuele rapportages van de onderzoeksbureaus zijn de volledige waarnemingen terug te 

vinden. 

2.2.2 Gierzwaluw 

Met betrekking tot gierzwaluw is er naast de MUS-methode nog een specifieke methode 

gehanteerd. Als eerste stap zijn specifieke locaties (telpunten) uitgezocht. Deze telpunten 

vormden de basis van het populatieonderzoek, waarbij het doel niet was om alle verblijfplaatsen 

te vinden maar de populatiegrootte in en rondom de te renoveren woningen te bepalen. Deze 

telpunten voldeden aan de volgende eisen: 

1. Ligging binnen een straal van 750 - 1.000 meter van de te renoveren woningen, 

afhankelijk van de geschiktheid van de omliggende woningen; 

2. Naast voor gierzwaluwen geschikte woningen (indien niet aanwezig, locaties evenredig 

verdelen binnen een straal van 1.000 meter); 

3. Maximaal overzicht over straten; 

4. Minimaal 2 telpunten waar zicht is op de te renoveren woningen (i.v.m. bepalen 

toekomstige effecten van getroffen voorzieningen voor gierzwaluw; 

5. In totaal minimaal 10 en maximaal 24 telpunten. 
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In de maand juni tot maximaal 5 juli is elk telpunt 3 keer bezocht, met enkele dagen tussen de 

bezoeken. Tijdens elk veldbezoek zijn alle telpunten afgelopen en is er exact 5 minuten gepost, 

waarbij alle waarnemingen van gierzwaluwen genoteerd zijn. De veldbezoeken zijn uitgevoerd op 

de volgende momenten op de dag: 06.00-10.00 (niet broeders gemakkelijk te volgen) en/of 

tussen 21:00 uur tot een half uur na zonsondergang. De rondes zijn uitgevoerd onder geschikte 

omstandigheden, dat wil zeggen géén regen, géén harde wind en géén lage temperaturen, en 

niet binnen twee dagen na ongeschikte omstandigheden. 

 

Het volgende is per telpunt genoteerd:  

1. Aanwezigheid groepen gierende gierzwaluwen in een straat (welke) of boven de wijk;  

2. Hoe groot is de groep (aantal individuen);  

3. Betreft het één groep of zijn er meerdere groepen; 

4. Als de groep uit beeld verdwijnt, welke richting vliegt de groep op;  

5. Aan welke woning vindt bouncing of in- en uitvliegen plaats.  

6. In welke straat scheren individuen exemplaren laag door de straat;  

7. Om hoeveel exemplaren gaat het; 

8. Afwezigheid gierzwaluwen. 

2.2.3 Transectmeting vleermuizen 

Om de ontwikkelingen in de populaties van vleermuizen in zomerverblijven inzichtelijk te maken 

is bij alle te monitoren projecten een transectmeting uitgevoerd op basis van de NEM-

methodiek1. De aandachtsoorten betreffen in dit geval de gebouwbewonende soorten gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.  

 

Het doel van de transectmeting is om eventuele verandering in foerageerintensiteit in kaart te 

brengen waarbij ‘activiteit’, ‘soort’ en ‘aantal’ de bepalende parameters zijn. De gegevens van 

de transectmeting zullen uiteindelijk onder andere gebruikt worden om het effect van de 

getroffen compenserende maatregelen te toetsen. 
 

Uitgangspunten hierbij waren: 

o het gebruik van apparatuur (real time recorders) die automatisch vleermuisgeluid en de 

positie (GPS) registreren, zogenaamde batloggers; 
o het per fiets afleggen van een circa 5 km transect waarbij zoveel mogelijk langs 

potentiele foerageerplaatsen in de omgeving van het plangebied wordt gereden 

(parken, weilanden, boomlanen, braakliggende percelen, waterpartijen, groene 

locaties); 

o Van belang is om op een constante snelheid (stapvoets) te fietsen en zo min mogelijk te 

stoppen; 

o dat ‘verstoring’ van onderzoeksgegevens door aanwezige verblijfplaatsen is voorkomen 

door de bebouwing zoveel mogelijk te ontzien op het traject. Eventuele verblijfplaatsen 

in de nabijheid van het transect kunnen een vertekend beeld opleveren van de aantallen 

                                                      
1 E. Jansen, H.J.G.A. Limpens, V.J.A. Hommersen, T. van der Meij en M.J. Schillemans, 2017. Handleiding 

NEM-Vleermuis transecttellingen. Rapport 2017.19. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen. 
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en activiteit van vleermuizen. Wanneer toch aanwezig, is op basis van onder andere 

zichtwaarnemingen, hiervoor gecorrigeerd bij de analyse en interpretatie van de 

onderzoeksgegevens; 

o het corrigeren voor dubbeltellingen: door beperkte snelheid van het waarnemen per 

fiets bestaat de kans op het meerdere malen registreren van een individu of het 

waarnemen van een niet realistisch ‘verhoogde’ activiteit. Voor het schatten van 

betrouwbare aantallen / intensiteit van vleermuisactiviteit is hier rekening mee 

gehouden bij de uiteindelijke analyse. Zichtwaarnemingen gedurende het onderzoek 

(ter plaatse van foerageerlocaties) zijn in dit geval belangrijk en zijn aanvullend 

vastgelegd zodat de batloggergegevens hiermee konden worden vergeleken en 

geïnterpreteerd; 

o het hanteren van een juiste planning en geschikte onderzoeksomstandigheden: drie 

rondes zijn in periode 15 juli-1 september en circa 2 weken na elkaar uitgevoerd om 

eventuele seizoenseffecten te minimaliseren.  In tegenstelling tot Jansen et al. 2017 zijn 

drie rondes gedaan om eventuele verschillen binnen seizoen te ondervangen. De rondes 

zijn onder gunstige en gelijkwaardige omstandigheden uitgevoerd. Afwijkend weer kan 

invloed hebben op de gedragingen van lokale dieren; 

o de analyse en interpretatie van de batloggergegevens zijn uitgevoerd op basis van 

primair de intensiteit aan vleermuisactiviteit per soort aangevuld met eventuele 

aantallen, uitgevoerd in onder andere ‘heatmaps’. 

2.3 Aantreffen bijzondere verblijfplaatsen 

Tijdens de onderzoeken is eveneens aandacht besteed aan het aantreffen van bijzondere 

verblijfplaatsen. Dit zijn massawinterverblijfplaatsen en kraamverblijven van de volgende 

vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. En alle type 

verblijfplaatsen van de volgende vleermuissoorten: gewone grootoorvleermuis, meervleermuis, 

rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, kleine dwergvleermuis, baardvleermuis, ingekorven 

vleermuis, grijze grootoorvleermuis en de watervleermuis.  

 



 

 

 

datum  17 mei 2019 referentie  IVN/180275 pagina  12 van 53 

         

3 EMMEN 

In Emmen is het voornemen om 181 woningen te renoveren onder de NOM-keur. De woningen 

betreffen de volgende adressen:  

• Laan van de Marel, 133 t/m 441 (oneven);  

• Laan van het Kinholt, 190 t/m 224, 238, 240 en 242 t/m 252 (even);  

• Laan van de Eekharst, 1 t/m 15, 189 t/m 275, 293 t/m 347 en 501 t/m 515. 

 

Onderstaande afbeelding geeft de locaties van de te renoveren woningen (plangebied) weer. 

 

 

Afbeelding 1. Onderzoekslocaties Emmen (Bron: Aveco de Bondt, 2018) 

 

De standaard onderzoeksmethoden staan in hoofdstuk 2 beschreven.  

 

Afwijkingen/aanvullingen hierop zijn: 

- De eerste telronde voor MUS is later uitgevoerd dan vooraf bepaald omwille van een late 

gunning van het werk; 

- De tweede MUS-telronde is net buiten de daarvoor aangegeven periode uitgevoerd (16 

juni) in verband met ongunstige weersomstandigheden en het gegeven dat in het 

weekend geteld dient te worden; 

- Één van de rondes voor paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen is gecombineerd 

uitgevoerd met het onderzoek naar zwermplaatsen in het kader van 

winterverblijfplaatsen; 
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- Op basis van een eerder uitgevoerde omgevingscheck wordt de kans op het aantreffen 

van nestlocaties van huismus en gierzwaluw hier kleine geacht. Woningen hebben platte 

daken en er ontbreken toegangsgaten. Binnen het plangebied is daarom gekozen om wel 

conform het BIJ12 document onderzoek uit te voeren, maar het invloedszone (met 

eenzelfde bouwstijl) is hierbij niet onderzocht tenzij uit de inventarisatie bleek dat er 

wel nestlocaties van deze soorten aangetroffen werden (anders dan nestlocaties in 

opgehangen nestkasten). 

 

Onderstaand is per soort/verblijfsfunctie aangegeven wat de bevindingen uit het onderzoek zijn. 

Daarnaast is aan het eind van hoofdstuk 3 een overzichtskaart opgenomen. In deze 

overzichtskaart zijn de verblijfplaatsen van de verschillende soorten binnen het plangebied 

opgenomen. Daarnaast is, wanneer dit tijdens het onderzoek dicht bij het plangebied 

waargenomen is, nestindicerend gedrag van huismus en baltsgedrag van vleermuizen opgenomen 

omdat dit gedrag duidt op respectievelijk een nestlocatie van huismus en paarverblijfplaats van 

vleermuizen.  

3.1 Huismussen  

Binnen het plangebied zijn twee nestlocaties van de huismus waargenomen in aanwezige 

nestkasten aan de bebouwing aan de Laan van de Eekharst 1 en 311. Ook is er op vier plaatsen 

binnen het plangebied nestindicerend gedrag (o.a. roepende mannetjes vanuit dakgoot) 

waargenomen, wat duidt op de aanwezigheid van een nest. Nestindicerend gedrag is 

waargenomen bij de woningen aan de Laan van de Eekhart 213, Laan van het Kinholt 224 en Laan 

van de Marel 419 en 209.  

Op enkele locaties in het projectgebied en de directe omgeving zijn bomen of struiken aanwezig 

waarin enkele baltsende individuen van de huismus zijn waargenomen. De groenblijvende bomen 

of struiken kunnen mogelijk in gebruik zijn als slaapplaats. Deze mogelijke slaapplaatsen zijn 

waargenomen in een begroeide gevel met klimop aan de Laan van het Kinholt 252, een 

coniferenhaag aan de Laan van de Marel 430 en in hagen en groenstructuren ter hoogte van de 

Laan van de Eekharst 1 – 17.  

In de directe omgeving van het projectgebied is op vier locaties nestindicerend gedrag of gebruik 

van nestkasten waargenomen. Dit betreffen de woonblokken aan de Laan van de Marel 366 – 380, 

Laan van het Kinholt 226 – 236 en Laan van de Eekharst 349 – 359 en 453 – 461.  

3.2 Gierzwaluwen 

In de te renoveren bebouwing zijn gedurende de inventarisatierondes geen nestlocaties van de 

gierzwaluw waargenomen. In het projectgebied zijn op enkele locaties hoog overvliegende 

gierzwaluwen (1 of 2 individuen) waargenomen.  

In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen nestlocaties of laag gierende individuen 

van de gierzwaluw waargenomen. Alle bebouwing in de directe omgeving van het projectgebied 

betreft gebouwen met platte daken welke in zeer beperkte mate geschikt habitat bieden voor 

nestlocaties van de gierzwaluw.  
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Alle waarnemingen van de gierzwaluw in het plangebied en de directe omgeving betreffen hoog 

overvliegende individuen welke geen binding met de bebouwing vertoonden. 

3.3 Steenmarter 

Gedurende de inventarisatierondes is binnen het plangebied één individu van steenmarter 

waargenomen nabij de bebouwing aan de Laan van de Marel 235. Deze verplaatste zich daar 

langs de gemeentelijke groenstructuren. Er is niet vastgesteld dat deze een binding met de 

bebouwing in het plangebied had. 

3.4 Vleermuizen 

Binnen het plangebied en de directe omgeving zijn de gewone dwergvleermuis en laatvlieger, 

voornamelijk overvliegend en foeragerend, waargenomen. Per onderzochte functie wordt het 

gebruik van het projectgebied nader toegelicht. In de wijdere omgeving zijn ook nog de rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis waargenomen (transectmeting). 

3.4.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

In het projectgebied is één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis waargenomen. 

Deze bevindt zich in de linker open stootvoeg op de zuidgevel van de bebouwing aan de Laan van 

de Marel 267 en was in gebruik door één individu. Er zijn geen kraamverblijfplaatsen in het 

projectgebied of directe omgeving aangetroffen.  

3.4.2 Paarverblijf- en zwermplaatsen 

Er zijn geen paarverblijfplaatsen waargenomen in het projectgebied of de directe omgeving. 

Gedurende de inventarisaties in het paarseizoen zijn enkele baltsende individuen van de gewone 

dwergvleermuis waargenomen waardoor in de nabijheid van deze locaties baltsterritoria te 

verwachten zijn.  

3.4.3 Winterverblijfplaatsen 

Gedurende de inventarisatierondes naar zwermactiviteit in het kader van winterverblijfplaatsen 

zijn geen zwermende vleermuizen waargenomen. De aanwezigheid van een 

massawinterverblijfplaats wordt derhalve niet verwacht. De aanwezige zomerverblijfplaats of 

paarverblijfplaatsen kunnen mogelijk gebruikt worden als winterverblijfplaats door één of enkele 

individuen van de gewone dwergvleermuis. 

3.4.4 Vliegroutes en foerageergebieden  

Er zijn geen duidelijke vaste vliegroutes waargenomen in het projectgebied of de directe 

omgeving. De groenstructuren en tuinen in het projectgebied worden incidenteel gebruikt als 
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foerageergebied door enkele individuen van de gewone dwergvleermuis. Door het beperkte 

gebruik, de beperkte hoeveelheid verblijfplaatsen en de afwezigheid van kraamverblijven betreft 

dit geen essentieel foerageergebied. 

3.5 Populatieonderzoek 

3.5.1 Transect-metingen vleermuizen 

Gedurende de transectrondes zijn langs een groot deel van het transect foeragerende en 

overvliegende individuen van de gewone dwergvleermuis waargenomen. Op enkele locaties zijn 

foeragerende of overvliegende individuen van de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis 

waargenomen. Ook de rosse vleermuis (tweemaal) en de watervleermuis (eenmaal) zijn 

waargenomen. De meeste activiteit werd tijdens rondes op het zuidelijk, westelijke en 

noordwestelijke gedeelte van het transect waargenomen. Over de verschillende rondes zijn op 

ieder van deze transecten tussen de 25 en 50 individuen waargenomen. 

3.5.2 Populatie gierzwaluw 

De gierzwaluw telpunten zijn verspreid gelegen over de wijken Emmerhout en Emmerschans. Vijf 

van de telpunten liggen ten noorden van het plangebied, twee telpunten rond het plangebied en 

vier telpunten ten zuiden van het plangebied. Er zijn in de directe omgeving van het plangebied 

geen nestlocaties aangetroffen. In de wijdere omgeving van het plangebied is één enkel nest 

aangetroffen in de buurt van de Laan van Het Kwekebos 435. In de wijdere omgeving werd verder 

weinig activiteit waargenomen, waarbij de meeste activiteiten ten noorden van het plangebied 

waargenomen is. 

3.5.3 Mus-resultaat (broedvogels) 

De telpunten voor de MUS-telling zijn eveneens verspreid gelegen over de wijken Emmerhout en 

Emmerschans waarbij de eerste telpunten (1, 2, 3 en 4) ten noorden van het onderzoeksgebied 

liggen, de telpunten 5, 6 en 7 rond het onderzoeksgebied liggen en de overige telpunten ten 

zuiden van het onderzoeksgebied liggen. In onderstaande afbeelding zijn de telpunten 

weergegeven en in onderstaande tabel is per telpunt aangegeven hoeveel waarnemingen er van 

huismussen gedaan zijn.  
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Afbeelding 2. Locaties telpunten MUS-tellingen onderzoeksbureau 

 

Tabel 2. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ronde 1 0 10 8 9 6 20 11 5 2 5 10 2 15 

Ronde 2 6 20 20 12 2 9 6 0 4 2 3 0 5 

Ronde 3 0 6 4 1 0 6 0 6 0 15 4 1 5 

3.6 Conclusie Emmen 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor huismus, gierzwaluw en 

steenmarter: 

• Twee nestlocaties van huismus in aanwezige nestkasten; 

• Vier huismussen die nestindicerend gedrag vertoonde en potentieel belangrijke 

struiken/bomen welke onderdeel kunnen zijn van het essentieel leefgebied; 

• Er zijn geen nesten van gierzwaluw, ook niet in de directe omgeving; 

• Er zijn geen verblijfplaatsen van steenmarter. Wel is er één passerende individu 

waargenomen. 
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Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor vleermuizen: 

• Één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis welke in gebruik was door één 

individu; 

• Er zijn geen kraamverblijfplaatsen; 

• Er zijn geen paarverblijfplaatsen; 

• Massawinterverblijfplaatsen worden niet verwacht; 

• Zomerverblijf kan in potentie ook gebruikt worden als winterverblijf door één of enkele 

individuen; 

• Er zijn geen duidelijke vliegroutes en/of foerageergebieden. 
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Afbeelding 3. Overzichtskaart verblijflocaties binnen plangebied voortkomend uit het onderzoek van E.C.O. 

Logisch (Bron: Aveco de Bondt, 20018) 
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4 GRONINGEN 

In Groningen bestaat het voornemen om 204 woningen in te renoveren onder de NOM-keur. De 

woningen betreffen de volgende adressen: 

- Eekhoornstraat 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 48 (even) 

- Noorderkroonstraat 50 t/m 128 (even) 

- Ossenhoederstraat 26 t/m 48 (even) 

- Schorpioenstraat 1 t/m 15 (oneven) en 2 t/m 48 (even) 

- Steenbokstraat 18 t/m 48 (even) 

- Voermanstraat 1 t/m 47 (oneven) en 22 t/m 68 (even) 

- Watermanstraat 17 t/m 61 (oneven)   

 

Onderstaande afbeelding 4 geeft de locaties van de te renoveren woningen (plangebied) weer. 

 

 

 Afbeelding 4. Globale ligging onderzoekslocatie Groningen (bron: Aveco de Bondt, 2018) 

 

De standaard onderzoeksmethoden staan in hoofdstuk 2 beschreven.  

 

Afwijkingen/aanvullingen hierop zijn: 

- De MUS-tellingen zijn in Groningen door vrijwilligers van Sovon uitgevoerd; 

- Er staan nog vragen open met betrekking tot de exacte data waarop veldbezoek 

plaatsgevonden heeft. In de definitieve rapportage kan er daarom precies aangegeven 
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worden welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de vooraf bepaalde 

onderzoeksmethode. 

 

Onderstaand is per soort/verblijfsfunctie aangegeven wat de bevindingen uit het onderzoek zijn. 

Daarnaast is aan het eind van hoofdstuk 4 een overzichtskaart opgenomen. In deze 

overzichtskaart zijn de verblijfplaatsen van de verschillende soorten binnen het plangebied 

opgenomen. Daarnaast is, wanneer dit tijdens het onderzoek dicht bij het plangebied 

waargenomen is, nestindicerend gedrag van huismus en baltsgedrag van vleermuizen opgenomen 

omdat dit gedrag duidt op respectievelijk een nestlocatie van huismus en paarverblijfplaats van 

vleermuizen.  

4.1 Huismus 

Binnen het plangebied zijn 25 nestlocaties van huismus waargenomen. De meeste nestlocaties 

bevinden zich op de voorste rij van de dakpannen. Uitzonderingen hierop zijn onderstaand 

vermeld. De nestlocaties bevinden zich op de volgende locaties: Eenhoornstraat 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

12 en 14 (voor- en achterzijde), de Noorderkroonstraat 72 en 74, de Ossenhoederstraat 28, 30, 

32, 40, 42 en 48, de Steenbokstraat 46 (achterzijde dakgoot) en de Voermanstraat 27, 29, 33, 35, 

37, 39 en 41. 

In de bredere omgeving van het plangebied (=plangebied + invloedszone van 370 meter) zijn ten 

minste 60 nestplaatsen aanwezig. De waarnemingen buiten het plangebied zijn gedaan in de 

Lierstraat, Ossenhoederstraat, Poolsterlaan, Regulusstraat, Siriusstraat, Spicastraa, 

Weegschaalstraat en Wegalaan. 

Naast de waarnemingen van nestlocaties is geconstateerd dat het plangebied deel uitmaakt van 

het foerageergebied van huismus, het betreft echter geen essentieel foerageergebied 

(groenstructuren), in de wijk zijn voldoende alternatieve locaties aanwezig. 

4.2 Gierzwaluw  

Binnen het plangebied zijn acht nestlocaties van gierzwaluwen aangetroffen. Deze nestlocaties 

bevinden zich aan de Eenhoornstraat 1 en 32, de Ossenhoederstraat 26, de Steenbokstraat 32 (2 

nesten) en 44 en de Voermanstraat 25 en 47. De nestplaatsen bevinden zich voornamelijk onder 

dakpannen aan de zijgevels en onder de nokpan van hoekwoningen. 

Ook zijn er foeragerende gierzwaluwen waargenomen, deze vertoonde echter geen binding met 

de bebouwing in het plangebied. Daarnaast zijn er kleine groepen van maximaal 10 individuen 

foeragerend waargenomen. 

In de directe omgeving (invloedszone) van het plangebied is op één locatie aan de Siriusstraat 

een nestlocatie aangetroffen. Wel zijn er ook in de omgeving van het plangebied tientallen 

foeragerende gierzwaluwen waargenomen. Ook deze vertoonde geen binding met het 

onderzochte gebied. 
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4.3 Steenmarter 

Gedurende de inventarisatierondes in het plangebied zijn twee individuen van de steenmarter 

passerend door de straat waargenomen. Deze zijn waargenomen nabij de bebouwing aan de 

Voermanstraat / Watermanstraat dan wel de Noorderkroonstraat. Een binding met de bebouwing 

in het plangebied is niet waargenomen. 

4.4 Vleermuizen  

Binnen het projectgebied en de directe omgeving zijn de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, en 

ruige dwergvleermuis waargenomen. Per onderzochte functie wordt het gebruik van het 

projectgebied nader toegelicht. 

4.4.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

In het projectgebied zijn negen zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis 

waargenomen. De zomerverblijven bevinden zich op de volgende adressen: Eenhoornstraat 1 

(gevelpan en nokvorst), 11, 15 en 34, de Schorpioenstraat 16 en de Voermanstraat 23 en 25 

(gevelpan en dakgoot). Er is van zowel de ruige dwergvleermuis (Watermanstraat 51) en de 

laatvlieger (Eenhoornstraat 16) één zomerverblijfplaats aangetroffen.  

Ook is er gekeken naar kraamverblijfplaatsen, deze zijn binnen het plangebied niet aangetroffen. 

4.4.2 Paarverblijf- en zwermplaatsen 

Er zijn binnen het plangebied vier paarverblijfplaatsen waargenomen van de gewone 

dwergvleermuis. Er zijn ook paarroepende vleermuizen waargenomen. De paarverblijven 

bevonden zich op de volgende adressen: Noorderkroonstraat 64 of 66, 80, Eenhoornstraat 7 of 9 

en 16. 

4.4.3 Winterverblijfplaatsen 

Gezien de lage aantallen waargenomen vleermuizen worden massawinterverblijfplaats niet 

verwacht. De aanwezige zomerverblijfplaats of paarverblijfplaatsen kunnen mogelijk wel 

gebruikt worden als winterverblijfplaats door één of enkele individuen van de gewone 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. 

4.4.4 Vliegroutes en foerageergebieden  

Er zijn enkel lage aantallen overvliegende vleermuizen waargenomen, er bevinden zich derhalve 

geen essentiële vaste vliegroutes in het projectgebied. Daarnaast zijn er in de omgeving genoeg 

alternatieven aanwezig. De gehele onderzoekslocatie wordt daarnaast door laatvlieger, gewone 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis gebruikt om te foerageren. Gezien de lage aantallen 

gaat het hier ook niet om essentiële foerageerlocaties. Er is in de omgeving van het plangebied 

voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.  
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4.5 Populatieonderzoek 

4.5.1 Transectmeting  

Tijdens het eerste transect zijn de meeste waarnemingen gedaan. De gewone dwergvleermuis is 

de meest waargenomen soort. Daarnaast zijn nog de rosse vleermuis, laatvlieger, ruige 

dwergvleermuis en een gewone grootoorvleermuis waargenomen. De waarnemingen betreffen 

lage aantallen, met één of enkele individuen per opname. De waarneming van rosse vleermuis en 

laatvlieger zijn een maal ter hoogte van de Dierenriemstraat en eenmaal langs het Reitdiep 

gedaan. 

In het tweede transect zijn naast de eerdergenoemde vleermuizen ook nog de watervleermuis en 

de meervleermuis aangetroffen langs het Reitdiep en Morgensterlaan). In het derde transect is 

wederom de watervleermuis waargenomen op hetzelfde locatie waar deze soort bij transect 2 

aangetroffen werd. 

De meeste activiteit bij de eerste twee transecten is te zien op het noordelijke en 

noordoostelijke deel van het transect. Bij het derde transect later in het jaar zijn verspreid over 

het gehele transect maar enkele individuen waargenomen. Dit komt overeen met de 

waarnemingen van verblijfplaatsen binnen het plangebied waarbij later in het jaar alleen de 

paarverblijfplaatsen nog gebruikt werden (de woningen zijn waarschijnlijk minder in trek als 

paarverblijfplaats). 

4.5.2 Populatie gierzwaluw 

De gierzwaluw telpunten zijn verspreid gelegen in de omgeving van het plangebied (binnen een 

straal van 1000 meter) in de wijken Paddepoel, Vinkhuizen, Oranjebuurt, Tuinwijk en 

Kostverloren. Vier van de telpunten liggen ten noorden van het plangebied, twee telpunten rond 

het plangebied, vijf telpunten ten oosten van het plangebied, één ten westen en twee ten 

zuiden. Vanaf bijna elk telpunt zijn gierzwaluwen in de lucht waargenomen. Er is geen duidelijk 

kant ten opzichte van het plangebied waar meer activiteit waargenomen is, maar bij het telpunt 

ten westen van het plangebied is geen activiteit waargenomen. Op in totaal vijf locaties is een 

nestplaats waargenomen, doordat een gierzwaluw hier in- of uitvloog.  

Verblijfplaatsen zijn vastgesteld bij de telpunten aan de Siriusstraat, de Steenbokstraat, de 

Radijsstraat en de Amalia van Solmsstraat.  

4.5.3 Mus-resultaat (broedvogels) 

De telpunten zijn verdeeld rond het plangebied. Telpunten 1, 2, 3, 4, 5 en 9 ten noorden van het 

plangebied liggen, telpunten 6, 7 en 12 ten oosten van het plangebied en telpunten 8, 10 en 11 

nabij het plangebied. In onderstaande afbeelding zijn de locaties van de MUS-telpunten 

weergegeven en in onderstaande tabel is per telpunt aangegeven hoeveel waarnemingen er van 

huismussen gedaan zijn.  
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Afbeelding 5. Locaties telpunten MUS-tellingen (bron: gegevens Meetnet Urbane Soorten (Sovon/CBS, NEM) 

 

Tabel 3. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten (bron: gegevens Meetnet Urbane Soorten 

(Sovon/CBS, NEM)) 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ronde 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 

Ronde 2 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 

Ronde 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4.6 Conclusie Groningen 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor huismus, gierzwaluw en 

steenmarter: 
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• Vierentwintig nestlocaties van huismus, voornamelijk onder de voorste rij dakpannen 

aan voorzijde woningen; 

• Het plangebied maakt ook deel uit van het foerageergebied van huismus, al betreft dit 

geen essentieel foerageergebied, er is voldoende alternatief aanwezig; 

• Er zijn ten minste acht nesten van gierzwaluw aangetroffen; 

• Er zijn geen verblijfplaatsen van steenmarter achterhaald. Wel zijn er twee passerende 

individu waargenomen. 

 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor vleermuizen: 

• Negen zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis; 

• Één zomerverblijf van laatvlieger en één van ruige dwergvleermuis; 

• Er zijn geen kraamverblijfplaatsen; 

• Er zijn vier paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis; 

• Massawinterverblijfplaatsen worden niet verwacht; 

• Zomerverblijf kan in potentie ook gebruikt worden als winterverblijf door één of enkele 

individuen; 

• Er zijn geen duidelijke vliegroutes en/of foerageergebieden. 
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Afbeelding 6. Overzichtskaart verblijflocaties binnen plangebied voortkomend uit het onderzoek van Eco 

Reest (Bron: Aveco de Bondt, 20018) 
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5 NIJMEGEN 

In Nijmegen bestaat het voornemen om 210 woningen te renoveren onder de NOM-keur. De 

woningen betreffen de volgende adressen, weergegeven in figuur 1: 

- Berkelstraat 1 t/m 47 (even en oneven) 

- Industrieweg 2 t/m 44 (even) 

- Niersstraat 49 t/m 85 (oneven) 

- Reggestraat 1 t/m 46 (even en oneven) 

- Rivierstraat 123 t/m 155 (oneven) 

- Schipbeekstraat 1 t/m 44 (even en oneven) 

- Waterstraat 7 t/m 45 (oneven) 

 

Onderstaande afbeelding 7 geeft de locaties van de te renoveren woningen (plangebied) weer. 

 

 

 Afbeelding 7. Globale ligging onderzoekslocatie Nijmegen (bron: Aveco de Bondt, 2018) 

 

De standaard onderzoeksmethoden staan in hoofdstuk 2 beschreven.  

 

Afwijkingen/aanvullingen hierop zijn: 

- Één van de rondes voor paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen is gecombineerd 

uitgevoerd met het onderzoek naar zwermplaatsen in het kader van 

winterverblijfplaatsen; 
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- Tussen de eerste en tweede ronde voor huismus zit maar 7 dagen in plaats van 10 

dagen; 

- Met betrekking tot de MUS-telpunten zijn er 12 telpunten geteld door het 

onderzoeksbureau en 12 telpunten door vrijwilligers van Sovon. 

 

Onderstaand is per soort/verblijfsfunctie aangegeven wat de bevindingen uit het onderzoek zijn. 

Daarnaast is aan het eind van hoofdstuk 5 een overzichtskaart opgenomen. In deze 

overzichtskaart zijn de verblijfplaatsen van de verschillende soorten binnen het plangebied 

opgenomen. Daarnaast is, wanneer dit tijdens het onderzoek dicht bij het plangebied 

waargenomen is, nestindicerend gedrag van huismus en baltsgedrag van vleermuizen opgenomen 

omdat dit gedrag duidt op respectievelijk een nestlocatie van huismus en paarverblijfplaats van 

vleermuizen.  

5.1 Huismus 

Binnen het plangebied is bij 17 woningen nestindicerend gedrag (o.a. roepende mannetjes vanuit 

dakgoot) van de huismus waargenomen. Dergelijk gedrag is een indicatie voor de aanwezigheid 

van een nestlocatie. Nestindicerend gedrag is waargenomen bij de woningen aan de Rivierstraat 

41 en 129, Reggestraat 1, 3, 8, 15, 19, 25, 31 en 44, Schipbeekstraat 21 en 28, Industrieweg 12 

en Waterstraat 19, 25, 35 en 37.  

Daarnaast is er ter hoogte van de Schipbreukweg 44 een bomen aanwezig waar sociaal gedrag 

(baltsende individuen) waargenomen is. Deze boom kan gebruikt worden door één of meerdere 

individuen als slaapplaats. Ook in de tuinen van de te renoveren woningen zijn op verschillende 

plekken geschikte groenstructuren aanwezig om te dienen als slaapplaats. 

In de invloedszone rondom de te renoveren woningen zijn op ca. 40 locaties nesten, dan wel 

nestindicerend gedrag, waargenomen. Deze waren voornamelijk gesitueerd nabij de 

Kanaalstraat, Anjelierenweg en de Jekerstraat. 

5.2 Gierzwaluw  

Binnen het plangebied zijn vier nestlocaties van gierzwaluwen aangetroffen. Drie nestlocaties 

bevinden zich op de noordelijke kopgevel nabij onder de zijdakpan van de woning aan de 

Waterstraat 19. Één nestlocatie bevindt zich achter een zijpan aan de westelijke gevel van de 

bebouwing aan de Schipbeekstraat 13.  

In het plangebied zijn ook kleine groepen van twee tot zeven individuen laag gierende individuen 

waargenomen rond de Reggestraat, Schipbeekstraat en industrieweg. Daarnaast zijn groepen 

hoog foeragerende individuen (ca. 25 individuen) waargenomen. 

Verder zijn er in de omgeving van het plangebied in de invloedszone nabij de Dinkelstraat en de 

Voorstadlaan een groep laag gierende gierzwaluwen waargenomen (resp. 10 en 15 individuen). 

Ook zijn er hoog overvliegende groepen van 10-30 individuen buiten het plangebied 

waargenomen. 
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5.3 Steenmarter 

Er zijn geen individuen, of sporen van individuen, van steenmarter waargenomen in de directe 

omgeving van het plangebied. 

5.4 Vleermuizen  

Binnen het projectgebied en de directe omgeving zijn verblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuis waargenomen. Per onderzochte functie wordt het gebruik van het projectgebied 

nader toegelicht.  

5.4.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

Er zijn twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis binnen het plangebied 

aangetroffen, één van de verblijven bevindt zich ter hoogte van de Niersstraat 55 – 71 op de 

zuidgevel van het woningblok (exacte plaatsbepaling was niet mogelijk), en één op de 

zuidwestgevel van de Niersstraat 55. Er zijn geen kraamverblijfplaatsen aangetroffen. 

5.4.2 Paarverblijf- en zwermplaatsen 

Er zijn geen paarverblijfplaatsen aangetroffen binnen het plangebied. Er zijn wel baltsende 

individuen in vlucht waargenomen, maar deze individuen vertoonde geen binding met het 

plangebied. 

5.4.3 Winterverblijfplaatsen 

Bij de inventarisatie naar zwermactiviteit met betrekking tot winterverblijflocaties, zijn geen 

zwermende vleermuizen waargenomen. De aanwezigheid van massawinterverblijfplaatsen wordt 

daarom niet verwacht. De aanwezige zomerverblijfplaatsen kunnen mogelijk wel gebruikt 

worden als winterverblijfplaats door één of enkele individuen. 

5.4.4 Vliegroutes en foerageergebieden  

Er zijn geen vaste vliegroutes waargenomen. De bomenrij langs de Rivierstraat ten westen van 

het projectgebied werd in de kraamperiode door enkele individuen van gewone dwergvleermuis 

gebruikt als vliegroute. Ook is er geen essentieel foerageergebied waargenomen binnen het 

plangebied. 
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5.5 Populatieonderzoek 

5.5.1 Transectmeting  

Gedurende de transectrondes van het vleermuisonderzoek zijn langs een groot deel van het 

transect foeragerende en overvliegende individuen van de gewone dwergvleermuis 

waargenomen. Op enkele locaties zijn foeragerende of overvliegende individuen van de 

laatvlieger waargenomen. De meeste activiteit werd op het transect ten zuiden van het 

plangebied waargenomen waarbij een redelijk evenwichtige spreiding van de waarnemingen 

zichtbaar is. Het totaal aantal waargenomen vleermuizen op het transect ten zuiden van het 

plangebied ligt rond de zeventig. 

5.5.2 Populatie gierzwaluw 

De gierzwaluw telpunten zijn verspreid gelegen over de wijken Wolfskuil en Biezen. Zes van de 

telpunten liggen ten noorden van het plangebied, twee telpunten rond het plangebied, vier 

telpunten ten zuiden van het plangebied en acht telpunten ten oosten/zuidoosten. Er zijn in de 

omgeving buiten het plangebied twee nestlocaties aangetroffen. Deze nestlocaties bevinden zich 

in de buurt van de Geulstaart 14 en de Bosbesstraat 13. Verder zijn foeragerende, gierende en 

overvliegende gierzwaluwen waargenomen rond de meeste locaties. Er is geen duidelijke 

verhoogde activiteit aan bepaalde zijde van het plangebied te zien ten opzichte van de andere 

zijden.  

5.5.3 Mus-resultaat (broedvogels) 

Alle MUS-telpunten van het onderzoeksbureau zijn ten zuiden van het plangebied gelegen, 

verspreid in de wijk Wolfskuil. Telpunt 1 ligt hierbij dicht naast het plangebied en de telpunten 

met hogere nummers liggen meer zuidelijk. De telpunten van Sovon zijn daarentegen meer 

westelijk, noordelijk en oostelijk gelegen ten opzichte van het plangebied. Telpunten 1,2, 3 en 4 

liggen hierbij meer westelijk, telpunten 5, 6, 7, 8, 11 en 12 meer noordelijk en 9 en 10 meer 

oostelijk. In onderstaande afbeeldingen zijn de locaties van de verschillende telpunten 

opgenomen. Daaronder zijn in de tabellen per telpunt aangegeven hoeveel waarnemingen er van 

huismussen gedaan zijn.  
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Afbeelding 8. Locaties telpunten MUS-tellingen onderzoeksbureau 
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Afbeelding 9. Locaties telpunten MUS-tellingen Sovon (bron: gegevens Meetnet Urbane Soorten 

(Sovon/CBS, NEM) 

 

Tabel 4. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten (onderzoeksbureau) 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ronde 1 1 0 30 1 1 1 1 0 1 2 0 0 

Ronde 2 2 0 10 5 2 4 2 5 5 2 5 4 

Ronde 3 0 0 5 0 0 0 1 1 0 1 0 2 

 

Tabel 5. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten (bron: gegevens Meetnet Urbane Soorten 

(Sovon/CBS, NEM) 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ronde 1 0 0 10 0 0 0 0 6 3 11 0 4 

Ronde 2 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 5 

Ronde 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.6 Conclusie Nijmegen 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor huismus, gierzwaluw en 

steenmarter: 

• Bij 17 woningen is nestindicerend gedrag van huismus waargenomen. Er wordt vanuit 

gegaan dat evenveel nestlocaties zijn; 

• Het plangebied maakt ook deel uit van het foerageergebied van huismus, al betreft dit 

geen essentieel foerageergebied, er is voldoende alternatief aanwezig; 

• Er zijn vier nesten van gierzwaluw aangetroffen; 

• Er zijn geen verblijfplaatsen, sporen en/of individuen van steenmarter waargenomen.  

 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor vleermuizen: 

• Twee zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis; 

• Er zijn geen kraamverblijfplaatsen; 

• Er zijn geen paarverblijfplaatsen; 

• Massawinterverblijfplaatsen worden niet verwacht; 

• Zomerverblijf kan in potentie ook gebruikt worden als winterverblijf door één of enkele 

individuen; 

• Er zijn geen duidelijke vliegroutes en/of foerageergebieden. 
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Afbeelding 10. Overzichtskaart verblijflocaties binnen plangebied voortkomend uit het onderzoek van E.C.O. 

Logisch (Bron: Aveco de Bondt, 20018) 
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6 OOSTVOORNE 

In Oostvoorne bestaat het voornemen om 181 woningen te renoveren onder de NOM-keur. De 

woningen betreffen de volgende adressen: 

- 22 appartementen 

o Schoutweg 1 t/m 43 (oneven) 

- 64 woningen: 

o Bethlehemweg 26 t/m 48 (even)  

o D. van Leydenweg 3 t/m 19 (oneven) 

o Middellandweg 31 t/m 55 en 44 t/m 66 (even en oneven) 

 

Onderstaande afbeelding 11 geeft de locaties van de te renoveren woningen (plangebied) weer. 

 

 

Afbeelding 11. Onderzoekslocaties Oostvoorne (Bron: Aveco de Bondt, 2018) 

 

De standaard onderzoeksmethoden staan in hoofdstuk 2 beschreven.  

 

Afwijkingen/aanvullingen hierop zijn: 

- De transectmeting is lopend afgelegd door Ecoresult in plaats van fietsend. 

Beargumenteerd is dat doordat het onderzoeksgebied vleermuisarm is het afleggen van 

het transect met de fiets waarschijnlijk te snel zou gaan waardoor weinig zou worden 

waargenomen; 
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- Er staan nog vragen open met betrekking tot de exacte data waarop veldbezoek 

plaatsgevonden heeft. In de definitieve rapportage kan er daarom precies aangegeven 

worden welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de vooraf bepaalde 

onderzoeksmethode. 

 

Onderstaand is per soort/verblijfsfunctie aangegeven wat de bevindingen uit het onderzoek zijn. 

Daarnaast is aan het eind van hoofdstuk 6 een overzichtskaart opgenomen. In deze 

overzichtskaart zijn de verblijfplaatsen van de verschillende soorten binnen het plangebied 

opgenomen. Daarnaast is, wanneer dit tijdens het onderzoek dicht bij het plangebied 

waargenomen is, nestindicerend gedrag van huismus en baltsgedrag van vleermuizen opgenomen 

omdat dit gedrag duidt op respectievelijk een nestlocatie van huismus en paarverblijfplaats van 

vleermuizen.  

6.1 Huismussen  

Binnen het projectgebied zijn dertien nestlocaties van de huismus waargenomen. De nesten 

bevonden zich in de dakrand van de voor- dan wel achtergevel. De nestlocaties bevinden zich op 

de volgende adressen: de Bethlehemweg 26 (2 nesten), 32 (2 nesten) en 38, de Gijzenhoekweg 32 

en de Middellandweg 35, 39, 43 (2 nesten), 48, 58 en 60. 

Functioneel leefgebied is aanwezig in de tuinen binnen en grenzend aan het plangebied. 

In de wijdere omgeving (invloedszone) zijn eveneens nesten aangetroffen in de woningen aan de 

Schepenweg 24, 28 en 31, de Bethlehemweg 29 en 37 en de Gerard van Voorneweg 10, 16, 18 en 

20. 

6.2 Gierzwaluwen 

In de te renoveren bebouwing zijn gedurende de inventarisatierondes tweeëntwintig bezette 

nestlocaties van gierzwaluw aangetroffen. Deze bevonden zich overwegend onder de dakgoten en 

dakranden op de voor-, zij- en achtergevels. Op de volgende adressen zijn de nestlocaties 

aangetroffen: de D. van Leydenweg 9 en 11 (3 nesten), de Gijzenhoekweg 30 (4 nesten), 32 (3 

nesten), 36, 40, 42 en 47 en de Middellandweg 31, 33, 41, 43 (2 nesten) en 45 (2 nesten). 

Daarnaast zijn in de wijdere omgeving binnen de invloedszone nog nestlocaties aangetroffen aan 

Schepenweg 26, de Gerard van Voorneweg 4, 6, 19, 21, 23, 25 en 27, de Bethlehemweg 21, 23 en 

25, de Dirk van Leydenweg 21 en 29 en de Vrouwe Machteldweg 58 en 60.     

6.3 Steenmarter 

Er zijn geen individuen of sporen van steenmarter aangetroffen in en rond het plangebied. 
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6.4 Vleermuizen 

Binnen het projectgebied en de directe omgeving zijn de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en 

ruige dwergvleermuis waargenomen. Per onderzochte functie wordt het gebruik van het 

projectgebied nader toegelicht.  

6.4.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

In het projectgebied en directe omgeving zijn geen zomerverblijfplaatsen waargenomen. Ook 

zijn er geen kraamverblijfplaatsen in het projectgebied of directe omgeving waargenomen.  

6.4.2 Paarverblijf- en zwermplaatsen 

Binnen het plangebied is één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis aangetroffen. Deze 

bevindt zich aan de Middelland in een van de woningen met oneven nummers. Van ruige 

dwergvleermuis zijn twee paarverblijfplaatsen binnen het plangebied aangetroffen. Deze 

bevonden zich aan de Middellandweg 37 (zijgevel) en de Schoutweg 41 onder het boeibord. 

6.4.3 Winterverblijfplaatsen 

Gedurende de inventarisatierondes naar zwermactiviteit in het kader van winterverblijfplaatsen 

zijn geen zwermende vleermuizen waargenomen. De aanwezigheid van een 

massawinterverblijfplaats wordt derhalve niet verwacht. De aanwezige paarverblijfplaatsen 

kunnen mogelijk gebruikt worden als winterverblijfplaats door één of enkele individuen van de 

gewone dwergvleermuis. 

6.4.4 Vliegroutes en foerageergebieden  

Er zijn geen duidelijke vaste vliegroutes waargenomen in het projectgebied of de directe 

omgeving, het plangebied werd diffuus gebruikt door de waargenomen foeragerende en 

overvliegende vleermuizen. De groenstructuren en tuinen in het projectgebied worden 

incidenteel gebruikt als foerageergebied en betreffen derhalve geen essentiële structuren.  

6.5 Populatieonderzoek 

6.5.1 Transect-metingen vleermuizen 

Tijdens de transectrondes in Oostvoorne zijn lage aantallen waargenomen. Waargenomen soorten 

over de drie rondes betreffen de gewone dwergvleermuis (ca. 30 individuen), ruige 

dwergvleermuis (4 individuen), laatvlieger (5 individuen) en gewone grootoorvleermuis (1 

individu). De meeste waarnemingen zijn ten noorden en zuiden van het plangebied op het 

transect gelegen. 
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6.5.2 Populatie gierzwaluw 

De gierzwaluw telpunten zijn verspreid gelegen rond het plangebied. Vier telpunten zijn in de 

directe nabijheid van het plangebied gelegen, zes telpunten ten noordoosten, één telpunt ten 

noorden, vijf telpunten ten westen en twee ten zuiden. 

Op het merendeel van de telpunten en telmomenten zijn geen gierzwaluwen waargenomen. In de 

directe omgeving van het plangebied zijn op meerder locaties langs de schepenweg 8-16 en 18-28 

als aan de Gerard van Voorneweg in- en uitvliegende gierzwaluwen waargenomen. Dit duidt op 

de aanwezigheid van nestlocaties. In de wijdere omgeving is alleen aan de Koningslaan 1-11 en 

de Brielseweg 105 ten noordoosten van het plangebied het in- en uitvliegen van gierzwaluw 

waargenomen. Veruit de meeste waarnemingen zijn direct in of rond het plangebied gedaan, 

verder van het plangebied af zijn weinig waarnemingen van gierzwaluw gedaan. 

6.5.3 Mus-resultaat (broedvogels) 

Twee van de MUS-telpunten zijn rond het plangebied gelegen, drie telpunten ten noordoosten, 

één ten oosten en de overige punten ten zuidwesten. In onderstaande afbeelding zijn de locaties 

van de telpunten aangegeven. In de tabel daaronder is per telpunt aangegeven hoeveel 

waarnemingen er van huismussen gedaan zijn. Alleen bij telpunt 10 zijn in de eerste twee rondes 

grotere aantallen waargenomen. Op andere locaties zijn alleen enkele individuen, of helemaal 

geen individuen, van huismus waargenomen.  

 

 

Afbeelding 12. Locaties telpunten MUS-tellingen onderzoeksbureau 
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Tabel 6. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ronde 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 20 0 0 

Ronde 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10 0 0 

Ronde 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 

6.6 Conclusie Oostvoorne 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor huismus, gierzwaluw en 

steenmarter: 

• Dertien nestlocaties van huismus in aanwezige; 

• Potentieel belangrijke struiken/bomen in de tuinen van de te renoveren woningen welke 

onderdeel kunnen zijn van het essentieel leefgebied; 

• Er zijn tweeëntwintig nesten van gierzwaluw aanwezig; 

• Er zijn geen verblijfplaatsen, sporen en/of individuen van steenmarter aangetroffen. 

 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor vleermuizen: 

• Er zijn geen zomerverblijfplaatsen van vleermuizen; 

• Er zijn geen kraamverblijfplaatsen; 

• Er is één paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuis en twee paarverblijfplaatsen 

van ruige dwergvleermuis; 

• Massawinterverblijfplaatsen worden niet verwacht; 

• Paarverblijf kan in potentie ook gebruikt worden als winterverblijf door één of enkele 

individuen; 

• Er zijn geen duidelijke vliegroutes en/of foerageergebieden. 
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Afbeelding 13. Overzichtskaart verblijflocaties binnen plangebied voortkomend uit het onderzoek van 

Ecoresult (Bron: Aveco de Bondt, 20018) 
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7 UTRECHT 

In Utrecht bestaat het voornemen 110 appartementen te renoveren onder het NOM-keur. De 

appartementen betreffen de volgende adressen: 

- Kwangodreef 4 t/m 122 (even) 

- Kasaidreef 10 t/m 80 (even) 

- Gambiadreef 237 t/m 307 (oneven) 

 

Onderstaande afbeelding 14 geeft de locaties van de te renoveren woningen (plangebied) weer. 

 

 

Afbeelding 14. Onderzoekslocaties Utrecht (Bron: Aveco de Bondt, 2018) 

 

De standaard onderzoeksmethoden staan in hoofdstuk 2 beschreven.  

 

Afwijkingen/aanvullingen hierop zijn: 

- -Één van de rondes voor paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen is gecombineerd 

uitgevoerd met het onderzoek naar zwermplaatsen in het kader van 

winterverblijfplaatsen; 

- Met betrekking tot de MUS-telpunten zijn er 11 telpunten geteld door het 

onderzoekbureau en 11 telpunten door vrijwilligers van Sovon; 

- De tweede onderzoeksdatum met betrekking tot de MUS-telling ligt 3 dagen buiten de 

gewenste periode; 
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- Op basis van een eerder uitgevoerde omgevingscheck wordt de kans op het aantreffen 

van nestlocaties van huismus en gierzwaluw hier kleine geacht. Woningen hebben platte 

daken en er ontbreken toegangsgaten. Binnen het plangebied is daarom gekozen om wel 

conform het BIJ12 document onderzoek uit te voeren, maar het invloedszone (met 

eenzelfde bouwstijl) is hierbij niet onderzocht tenzij uit de inventarisatie bleek dat er 

wel nestlocaties van deze soorten aangetroffen werden (anders dan nestlocaties in 

opgehangen nestkasten). 

 

 

Onderstaand is per soort/verblijfsfunctie aangegeven wat de bevindingen uit het onderzoek zijn. 

Daarnaast is aan het eind van hoofdstuk 7 een overzichtskaart opgenomen. In deze 

overzichtskaart zijn de verblijfplaatsen van de verschillende soorten binnen het plangebied 

opgenomen. Daarnaast is, wanneer dit tijdens het onderzoek dicht bij het plangebied 

waargenomen is, nestindicerend gedrag van huismus en baltsgedrag van vleermuizen opgenomen 

omdat dit gedrag duidt op respectievelijk een nestlocatie van huismus en paarverblijfplaats van 

vleermuizen.  

7.1 Huismussen  

Binnen het projectgebied zijn geen nestlocaties van de huismus waargenomen. In één van de 

binnentuinen is een baltsende individu in een boom aangetroffen. Dergelijke groenstructuren 

kunnen potentieel dienstdoen als slaapplaats. Er is echter geen binding met de bebouwing in het 

plangebied waargenomen. Daarnaast is nog tweemaal een foeragerende individu waargenomen, 

ook deze vertoonde geen binding met de bebouwing in het plangebied.  

7.2 Gierzwaluwen 

In de te renoveren bebouwing zijn gedurende de inventarisatierondes geen nestlocaties van de 

gierzwaluw waargenomen. Wel zijn er in de directe omgeving laag gierende gierzwaluwen 

waargenomen (3-6 individuen) in de buurt van de Oranjerivierdreef 30-122. Overige 

waarnemingen van gierzwaluwen betroffen hoog overvliegende en foeragerende individuen welke 

geen binding met de bebouwing uit het plangebied vertoonde. 

7.3 Steenmarter 

Gedurende de inventarisatierondes in het projectgebied zijn geen individuen van de steenmarter 

waargenomen. In de bebouwing aan de Gambiadreef zijn naast de noordgevel wel gaten 

aanwezig welke mogelijk toegang bieden tot potentieel geschikte verblijfplaatsen. Er kon niet 

vastgesteld worden dat de achterliggende ruimtes ook daadwerkelijk geschikt waren voor 

steenmarter. 
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7.4 Vleermuizen 

Binnen het projectgebied en de directe omgeving is alleen de gewone dwergvleermuis, 

waargenomen. Per onderzochte functie wordt het gebruik van het projectgebied nader 

toegelicht.  

7.4.1 Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

In het projectgebied zijn drie zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis waargenomen 

welke ieder door één individu in gebruik waren. De verblijven zijn aangetroffen in ruimtes naast 

de kozijnen en onder een balkon nabij de Gambiadreef 257 en 301 in de oostelijke gevel en 

Overvecht 56 in de zuidwestelijke gevel. Er zijn geen kraamverblijfplaatsen aangetroffen. 

7.4.2 Paarverblijf- en zwermplaatsen 

Er zijn geen paarverblijfplaatsen waargenomen in het projectgebied of de directe omgeving. 

Gedurende de inventarisaties in het paarseizoen zijn enkele baltsende individuen van de gewone 

dwergvleermuis waargenomen, maar deze vertoonde geen binding met de bebouwing in het 

plangebied. 

7.4.3 Winterverblijfplaatsen 

Gedurende de inventarisatierondes naar zwermactiviteit in het kader van winterverblijfplaatsen 

zijn geen zwermende vleermuizen waargenomen. De aanwezigheid van een 

massawinterverblijfplaats wordt derhalve niet verwacht. De aanwezige zomerverblijfplaatsen 

kunnen potentieel gebruikt worden als winterverblijfplaats door één of enkele individuen van de 

gewone dwergvleermuis. 

7.4.4 Vliegroutes en foerageergebieden  

Er zijn geen duidelijke vaste vliegroutes waargenomen in het projectgebied of de directe 

omgeving. De groenstructuren in het projectgebied worden incidenteel gebruikt als 

foerageergebied door enkele individuen van de gewone dwergvleermuis. Door het beperkte 

gebruik, de beperkte hoeveelheid verblijfplaatsen en de afwezigheid van kraamverblijven zal dit 

geen essentieel foerageergebied betreffen. 

7.5 Populatieonderzoek 

7.5.1 Transect-metingen vleermuizen 

Gedurende de transectrondes zijn langs een groot deel van het transect foeragerende en 

overvliegende individuen van de gewone dwergvleermuis waargenomen. Op enkele locaties zijn 

foeragerende of overvliegende individuen van de laatvlieger waargenomen. De activiteit van 
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vleermuizen was redelijk verspreid over het gehele transect waarbij een lichte verhoging van 

activiteit ten zuiden, zuidwesten en westen van het plangebied te zien is. 

7.5.2 Populatie gierzwaluw 

De gierzwaluw telpunten zijn verspreid gelegen rond het plangebied. Twee telpunten zijn rond 

het plangebied gelegen, twee telpunten ten noorden, één ten oosten, zes telpunten ten zuiden 

en vier ten westen. 

Op geen van de telpunten is een nest van gierzwaluw waargenomen. Wel zijn er foeragerende, 

gierende en overvliegende individuen aangetroffen waarbij de meeste activiteit dicht rond het 

plangebied was. Daarnaast is activiteit van gierzwaluw voornamelijk bij de telpunten ten westen, 

noorden en zuidoosten waargenomen. 

7.5.3 Mus-resultaat (broedvogels) 

De MUS-telpunten van het onderzoeksbureau zijn allen ten zuiden, zuidwesten en ten westen van 

het plangebied gelegen waarbij telpunt 1 het meest westelijk gelegen is en telpunt 11 zuidelijk 

ligt. De telpunten van Sovon zijn ten noorden en ten noordwesten van het onderzoeksgebied 

gelegen waarbij telpunten 4, 5 en 6 te noorden liggen en de overige telpunten meer ten 

noordoosten. In onderstaande afbeeldingen zijn de locaties van de MUS-telpunten weergegeven. 

Daaronder is in de tabellen per telpunt aangegeven hoeveel waarnemingen er van huismussen 

gedaan zijn.  
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Afbeelding 15. Locaties telpunten MUS-tellingen onderzoeksbureau 
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Afbeelding 16. Locaties telpunten MUS-tellingen Sovon (bron: gegevens Meetnet Urbane Soorten 

(Sovon/CBS, NEM) 

 

Tabel 7. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ronde 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Ronde 2 0 1 5 0 3 2 4 0 4 3 0 

Ronde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

 

Tabel 8. Resultaten waarnemingen huismus bij MUS-telpunten 

Telpuntnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ronde 1 0 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0 

Ronde 2 0 0 4 0 3 4 0 0 0 0 0 

Ronde 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.6 Conclusie Utrecht 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor huismus, gierzwaluw en 

steenmarter: 

• Geen nestlocaties van huismus in het plangebied; 

• Eenmaal werd een baltsende individu in een groenstructuur aangetroffen; 
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• Er zijn geen nesten van gierzwaluw, ook niet in de directe omgeving; 

• Er zijn geen verblijfplaatsen en/of individuen van steenmarter waargenomen. 

 

Binnen het plangebied zijn de volgende waarnemingen gedaan voor vleermuizen: 

• Drie zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis welke in gebruik waren door één 

individu; 

• Er zijn geen kraamverblijfplaatsen; 

• Er zijn geen paarverblijfplaatsen; 

• Massawinterverblijfplaatsen worden niet verwacht; 

• Zomerverblijf kan in potentie ook gebruikt worden als winterverblijf door één of enkele 

individuen; 

• Er zijn geen duidelijke vliegroutes en/of foerageergebieden. 
  



 

 

 

datum  17 mei 2019 referentie  IVN/180275 pagina  47 van 53 

         

 

Afbeelding 17. Overzichtskaart verblijflocaties binnen plangebied voortkomend uit het onderzoek van E.C.O. 

Logisch (Bron: Aveco de Bondt, 20018) 
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Bijlage 2:  Foto’s Emmen    
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Bijlage 3:  Foto’s Groningen  
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Bijlage 4:  Foto’s Nijmegen 
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Bijlage 5:  Foto’s Oostvoorne 
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Bijlage 6:  Foto’s Utrecht  

  

  

  

 

 


