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Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever zoals 

hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze rapportage 

mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door 

middel van scanning, druk, internet, fotokopie of andere wijze zonder 

schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Ecologisch Advies-

bureau Viridis bv, noch mag het zonder deze toestemming voor een 

ander doel gebruikt worden dan waarvoor het vervaardigd is.  

 

Ecologisch Adviesbureau Viridis is niet aansprakelijk voor vervolgscha-

de, alsmede schade die voortvloeit uit toepassingen van de resultaten 

van de werkzaamheden, kaartmateriaal (Basis Registratie Topografie 

Kadaster 2017, tenzij anders wordt vermeld) inclusief getoonde be-

grenzingen of andere gegevens verkregen van Ecologisch Adviesbu-

reau Viridis. De opdrachtgever vrijwaart Ecologisch Adviesbureau 

Viridis voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.  

 

Omdat ecologisch onderzoek een momentopname is, kan de aanwe-

zigheid van beschermde soorten soms niet worden uitgesloten of 

bevestigd. Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en 

jurisprudentie onderhevig. Ecologisch Adviesbureau Viridis is mede 

om die redenen lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorgani-

satie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van ecolo-

gische adviesbureaus. Hierdoor zijn wij zo goed mogelijk op de hoogte 

van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetge-

ving. Door de inzet van conform de wet ter zake kundige ecologen, 

waarborgen wij onze onderzoekskwaliteit. Wij zijn echter niet aan-

sprakelijk voor de gevolgen van onverwacht verschijnende of verdwij-

nende flora of fauna, noch voor de gevolgen van veranderende wet-

geving of jurisprudentie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. (Ewoud) Van der Ploeg 

 

 

Vleermuisonderzoek 

Kadeverbetering Veilige Meije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In opdracht van: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 



 

 

Inhoud 
 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 1 

1 Inleiding 2 

1.1 Aanleiding en context 2 

1.2 Onderzoeksvragen 2 

1.3 Leeswijzer 2 

2 Plangebied en werkzaamheden 3 

2.1 Beschrijving van het plangebied 3 

2.2 Beschrijving van de werkzaamheden 3 

3 Wettelijk kader en beschermde soorten 5 

3.1 Wettelijk kader 5 

3.2 Wet natuurbescherming 5 

3.2.1 Zorgplicht 5 

3.2.2 Soortbescherming 5 

3.2.3 Vogellijst 6 

3.3 Ontheffing, vergunning of vrijstelling 7 

4 Onderzoeksmethode 8 

4.1 Literatuuronderzoek 8 

4.2 Veldonderzoek 8 

4.2.1 Vleermuizen 8 

4.3 Analyse 9 

5 Resultaten en effectbeoordeling 10 

5.1 Literatuuronderzoek 10 

5.2 Veldonderzoek 10 

5.3 Effectbeoordeling 11 

6 Conclusie en advies 14 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 14 

6.2 Mitigerende maatregelen 14 

6.2.1 Algemene maatregelen 14 

6.3 Conclusie 15 

7 Bronnen 16 

7.1 Literatuur 16 

7.2 Websites 16 

Bijlage A. Overzicht algemene vrijstellingen 17 

Bijlage B. Ter zake kundige 18 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Vleermuizen Veilige Meije 1 

Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werkt momenteel aan het project Kadeverbetering Veilige Meije. 

Dit betreft verbetering van een regionale kering langs het water De Meije, ter plekke van de weg Meije. Het 

betreft de realisatie van een herprofilering van de weg en de versterking van de kade van de Meije in het 

Woerdense deel van de Meije (tussen de Hazekade en de Hollandse Kade), westelijk van Woerdense Verlaat. 

 

De voorgenomen ingrepen kunnen negatieve effecten veroorzaken op ter plaatse voorkomende beschermde 

soorten. Mogelijk worden daarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden. 

 

Binnen het plangebied zijn op twee plaatsen belangrijke foerageergebieden van vleermuizen aanwezig. Met 

name gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis komen in een relatief hoge dichtheid voor, maar ook 

laatvlieger en rosse vleermuis zijn (tijdelijk) in het gebied aanwezig. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van 

vleermuizen is uitgesloten, de bosschages maken mogelijk wel deel uit van vliegroutes van vleermuizen. Even-

wel blijft voldoende groenstructuur behouden om negatieve effecten op eventueel aanwezige vliegroutes met 

zekerheid te kunnen uitsluiten. 
 
Overzicht van aanwezige soorten, functie, bescherming, overtreding, mitigatie en ontheffing Wet natuurbescherming   

Soort Functie Bescherming Overtreding Mitigatie Ontheffing 

Gewone dwergvleermuis Rust- en voortplan-
tingsplaats 

3.5 Artikel 3.5, lid 4 Mogelijk Mogelijk 

Ruige dwergvleermuis Rust- en voortplan-
tingsplaats 

3.5 Artikel 3.5, lid 4 Mogelijk Mogelijk 

Laatvlieger Rust- en voortplan-
tingsplaats 

3.5 Artikel 3.5, lid 4 Mogelijk Mogelijk 

Rosse vleermuis Rust- en voortplan-
tingsplaats 

3.5 Artikel 3.5, lid 4 Mogelijk Mogelijk 

 
In overleg met de opdrachtgever is bepaald welke bomen kunnen worden behouden. Hieruit komt naar voren 

dat de resterende groenstructuren van voldoende kwaliteit en omvang zijn om het behoud van de huidige 

vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen te garanderen. Het aanvragen van een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming is in dat geval niet noodzakelijk. 

 

 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Vleermuizen Veilige Meije 2 

1 Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding en context 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (hierna 

HDSR) werkt momenteel aan het project Kadeverbe-

tering Veilige Meije. Dit betreft verbetering van een 

regionale kering langs het water De Meije, ter plekke 

van de weg Meije. Het betreft de realisatie van een 

herprofilering van de weg en de versterking van de 

kade van de Meije in het Woerdense deel van de 

Meije (tussen de Hazekade en de Hollandse Kade), 

westelijk van Woerdense Verlaat. 

 

De voorgenomen ingrepen kunnen negatieve effec-

ten veroorzaken op ter plaatse voorkomende be-

schermde soorten1. Mogelijk worden daarbij ver-

bodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

overtreden.  

 

In dit kader heeft HDSR aan Ecologisch Adviesbureau 

Viridis opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren 

naar het voorkomen van beschermde plant- en dier-

soorten middels een wettelijk verplichte natuurtoets. 

Uit vooronderzoek (Willemsen 2018) is naar voren 

gekomen dat het gebied mogelijk belangrijke ele-

menten bevat voor vleermuizen. Voorliggend rapport 

beschrijft het onderzoek dat naar de waarden van het 

gebied voor vleermuizen is uitgevoerd. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 
Om goed voorbereid te zijn op een eventueel nood-

zakelijke ontheffingsaanvraag van de Wet natuurbe-

scherming geeft een Natuurtoets Soortbescherming 

antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

 

 

 
1 Beschermde soorten: alle onder de Wet natuurbe-
scherming beschermde soorten in de provincie Utrecht. 

• Zijn binnen de invloedsfeer van het plange-
bied wettelijk beschermde soorten vleermui-
zen aanwezig of te verwachten?  

• Ondervinden aanwezige wettelijk bescherm-
de soorten negatieve effecten van de ont-
wikkelingen?  

• Zijn mitigerende en/of compenserende 
maatregelen in het kader van de vigerende 
wetgeving mogelijk, en zo ja welke?  

• Is het noodzakelijk om een ontheffing van de 

Wet natuurbescherming aan te vragen? 

 

Voorliggend rapport geeft advies met betrekking tot 

de mogelijkheden om de geplande ruimtelijke ont-

wikkeling in overeenstemming met de Wet natuurbe-

scherming uit te voeren. 

 

1.3 Leeswijzer 
In de rapportage worden bovenstaande onderzoeks-

vragen beantwoord. In hoofdstuk 2 zijn het plange-

bied en de werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 

3 is het wettelijke kader met betrekking tot be-

schermde soorten in Nederland kort benoemd. In 

hoofdstuk 4 is de onderzoeksmethode beschreven en 

vervolgens zijn in hoofdstuk 5 de onderzoeksresulta-

ten gepresenteerd (inclusief effectbeoordeling). De 

conclusie en het advies zijn in hoofdstuk 6 beschre-

ven.  
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2 Plangebied en werkzaamheden 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Beschrijving van het plangebied 
Het plangebied is gelegen ten westen van de be-

bouwde kern van Woerdense Verlaat langs de weg De 

Meije. Deze weg vormt de zuidgrens van het Natura 

2000-gebied Nieuwkoopse Plassen. Het plangebied 

loopt van de Hazekade aan de westzijde, tot de Oude 

Meije aan de oostzijde. Het midden van het water van 

de Meije vormt de noordgrens van het onderzoeks-

gebied en de zuidgrens van het plangebied ligt tien 

meter uit het midden van de weg De Meije. 

In Figuur 2.1 en Afbeelding 2.1 t/m 2.6 is een impres-

sie van het plangebied en de directe omgeving te 

zien.  

 

Het vleermuisonderzoek heeft zich geconcentreerd 

op twee bosschages, die een potentieel hoge waarde 

voor vleermuizen hebben. Deze bosschages liggen ter 

hoogte van de Meije 185 en de Meije 181. 
 

2.2 Beschrijving van de werkzaamheden 
De kade langs de Meije is in beheer bij HDSR en be-

schermt de polder Zegveld tegen het water van de 

Nieuwkoopse Plassen. Deze kade is op verschillende 

plaatsen te laag en voldoet niet aan de veiligheids-

norm. De kade zal worden versterkt en het wegtracé 

zal worden aangepakt. Hiertoe zal een aantal bomen 

en struwelen worden verwijderd. 

 

 
Figuur 2.1 | Globale begrenzing van het plangebied Veilige Meije (rood kader) en ligging van de op vleermuizen onderzochte 
bosschages (blauw gearceerd) (Bron: HDSR). 
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Afbeelding 2.1 | Uitloper van de bosschage ter hoogte van de 
Meije 185. 

 

 
Afbeelding 2.2 | De bosschage ter hoogte van de Meije 185. 

 
Afbeelding 2.3 | Uitloper van de bosschage ter hoogte van de 
Meije 181. 

 

 
Afbeelding 2.4 | De bosschage ter hoogte van de Meije 181 

 
Afbeelding 2.5 | Zeer open gedeelte van het plangebied 
tussen de Meije 181 en 185 

 

 
Afbeelding 2.6 | Bebouwing oostelijk van de Meije 185 
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3 Wettelijk kader en beschermde soorten 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Wettelijk kader 
De natuurwetgeving voor Nederland is per 1 januari 
2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Deze 
wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermings-
wet, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Wet 
natuurbescherming heeft als doel bescherming, her-

stel en ontwikkeling van natuur zonder stijging van de 
lasten voor bedrijven en burgers. Het bevoegd gezag 
is gedecentraliseerd naar de Provincies. Deze decen-
tralisatie houdt in dat de provincies nu o.a. verant-
woordelijk zijn voor het toetsen van ontheffingsaan-
vragen. RVO blijft wel het bevoegd gezag voor het 
verlenen van ontheffing of vrijstellingen voor activi-
teiten en projecten in gebruik, beheer of aanleg door 
het rijk.  
 
Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Neder-
land het Natuur Netwerk Nederland, waarvoor de 

provincies beleid maken. 
 

3.2 Wet natuurbescherming 
Binnen de wet zijn de beschermingsregimes voor 
Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtop-
standen als afzonderlijke hoofdstukken opgenomen, 
waardoor de wet via duidelijke en eenvoudige regels 
voorziet in een heldere implementatie van de Euro-
pese natuurbeschermingsrichtlijnen.  
 

3.2.1 Zorgplicht  
Voor alle Natura 2000-gebieden, bijzondere natuur-
gebieden en voor alle in het wild levende dieren en 
planten (mét en zonder beschermstatus) is de zorg-
plicht van kracht (artikel 1.11). De zorgplichtbepaling 
houdt in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadeli-
ge gevolgen kunnen worden veroorzaakt aan Natura 
2000-gebieden, bijzondere natuurmonumenten en in 
het wild levende planten en dieren, evenals voor hun 
directe leefomgeving dergelijke handelingen achter-
wege laat, mitigerende maatregelen neemt of com-
penserende maatregelen neemt. 

 

3.2.2 Soortbescherming 
Het hoofdstuk ‘Soortbescherming’ uit de Wet na-

tuurbescherming bestaat uit drie aparte bescher-

mingsregimes, ook wel de passieve soortbescherming 

genoemd: 1) de Vogelrichtlijn; 2) de Habitatrichtlijn, 

het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en; 3) 

nationaal beschermde soorten. Voor deze drie be-

schermingsregimes gelden verschillende verboden en 

wettelijke belangen voor een ontheffingsaanvraag.  

 

Vogelrichtlijn (artikel 3.1) 

Voor van nature in Nederland in het wild levende 
vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen:  

1. opzettelijk doden en vangen van vogels; 
2. opzettelijk vernielen van nesten, rustplaat-

sen en eieren; 
3. eieren rapen en onder zich hebben; 
4. opzettelijk verstoren van vogels; 
5. het verbod onder 4 is niet van toepassing in-

dien de verstoring niet van wezenlijk invloed 
is op de gunstige staat van instandhouding 
van de populatie. 

 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbods-
bepalingen van artikel 3.1 kan alleen verleend wor-
den als voldaan wordt aan de criteria van de onthef-
fingsaanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van 
de onderstaande wettelijke belangen uit artikel 3.3, 
lid 4: 

1. in het belang van de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid; 

2. in het belang van de veiligheid van het lucht-
verkeer; 

3. ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

4. ter bescherming van flora en fauna; 
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten 

of herinvoeren van soorten; 
6. het selectief vangen, onder zich hebben of 

verstandig gebruik van bepaalde vogels. 
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Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 

Voor in het wild levende dieren van soorten, ge-
noemd in de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of 
het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soor-
ten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn,  gelden 
de volgende verbodsbepalingen:  

1. opzettelijk doden en vangen; 
2. opzettelijk verstoren; 
3. opzettelijk vernielen of rapen eieren;  
4. opzettelijk beschadigen of vernielen voort-

plantings- of rustplaatsen; 
5. opzettelijk plukken of vernielen planten. 

 
Een ontheffing voor het overtreden van de verbods-
bepalingen van artikel 3.5 kan alleen verleend wor-
den als voldaan wordt aan de criteria van de onthef-
fingsaanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van 
de onderstaande wettelijke belangen uit artikel 3.8, 
lid 5: 

1. ter bescherming van flora en fauna, en in-
standhouding van natuurlijke habitats; 

2. ter voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij, wateren of 
andere vormen van eigendom; 

3. in het belang van de volksgezondheid, de 
openbare veiligheid of andere dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met in-
begrip van redenen van sociale of economi-
sche aard en met inbegrip van voor het mili-
eu wezenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek of onderwijs, repopulatie of 
herintroductie van deze soorten of de daar-
toe benodigde kweek; 

5. op selectieve wijze een aantal van bepaalde 
dieren van de aangewezen soort te vangen of 
onder zich te hebben. 

 

Nationale beschermde soorten (artikel 3.10) 

Voor in het wild levende zoogdieren, amfibieën, rep-

tielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de 

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A gelden 

de volgende verbodsbepalingen: 

a. opzettelijk doden of vangen; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaat-

sen opzettelijk te beschadigen of te vernie-
len. 

Voor vaatplanten van de soorten, genoemd in de 
bijlage, onderdeel B gelden de volgende verbodsbe-
palingen: 

c. in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk plukken en verzamelen, afsnijden, ont-
wortelen of vernielen. 

Een ontheffing voor het overtreden van de verbods-
bepalingen van artikel 3.10 kan alleen verleend wor-
den als voldaan wordt aan de criteria van de onthef-
fingsaanvraag (zie paragraaf 2.3) en één of meer van 
de onderstaande wettelijke belangen uit artikel 3.10, 
lid 2: 

a. in het kader van ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling; 

b. ter voorkoming van schade of overlast; 
c. ter beperking van de omvang van populaties; 
d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig 

lijden; 
e. in het kader van bestendig beheer of onder-

houd landbouw of bossen; 
f. in het kader van bestendig beheer of onder-

houd van vaarwegen, watergangen, waterke-
ringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvel-
den, wegen, spoorwegen of bermen, of in 
het kader van natuurbeheer; 

g. in het kader van bestendig beheer of onder-
houd van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang. 
 
Actieve soortbescherming 
Naast de passieve soortbescherming zijn provincies 
wettelijk verplicht om soorten te beschermen mid-
dels de Natuurvisie (artikel 1.7) en de actieve soort-
bescherming (artikel 1.12). In het kader van deze 
actieve bescherming kunnen de provincies de lijst 
met beschermde soorten uitbreiden en/of gebieden 
aanwijzen waarvoor een extra inspanning nodig is om 
de staat van instandhouding van populaties te be-
houden of te herstellen. 
 
3.2.3 Vogellijst 
Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd in het 

kader van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1). De nesten 
van vogels zijn beschermd als ze door de vogels in 
gebruik zijn, zowel in als buiten de gangbare broed-
periode (15 maart tot 15 juli). De meeste vogels ma-
ken elk jaar een nieuw nest of zijn in staat een nieuw 
nest te maken. Slechts een beperkt aantal soorten 

bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug 
naar hetzelfde nest. De nesten van deze vogelsoorten 
zijn jaarrond beschermd waardoor de verbodsbepa-
lingen van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming 
het gehele jaar van toepassing zijn (zie Kader 3.1). De 
wetgever verstaat onder verblijfplaatsen van vogels 
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ook nesten en holtes waar de vogels ook buiten de 
broedtijd regelmatig verblijven. 
 

3.3 Ontheffing, vergunning of vrijstelling 
Het is mogelijk om voor de in de Wet natuurbe-

scherming vermelde verboden een ontheffing of 
vergunning aan te vragen. Er kan alleen een onthef-
fing verleend worden als er aan drie criteria is vol-
daan: 

• Er is geen alternatieve bevredigende oplossing 
mogelijk; 

• Er moet sprake zijn van een wettelijk belang be-
horend bij het artikel dat overtreden wordt; 

• Er mag geen afbreuk aan de staat van instand-
houding van de populatie plaatsvinden.  

 
Vrijstelling 

Het is niet altijd nodig om een ontheffing aan te vra-

gen wanneer er gevolgen voor beschermde planten- 

en diersoorten optreden. Er zijn verschillende soor-

ten vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Er hoeft geen ontheffing aange-

vraagd te worden indien strikt en aantoonbaar ge-

werkt wordt volgens een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde 

gedragscode. De zorgplicht blijft ook bij het werken 

via een gedragscode onverminderd van kracht. Naast 

de gedragscode is ook een vrijstelling in de vorm van 

een ministeriële regeling te krijgen (artikel 3.11). 

Deze ministeriële regelingen zijn opgesteld door Ge-

deputeerde Staten als vrijstellingslijsten. Zie Bijlage A 

voor een overzicht voor de vrijgestelde soorten. In 

onderhavige rapportage wordt niet ingegaan op de 

voorkomende soorten van de vrijstellingslijst. 

 
Gezien de mogelijke aanwezigheid van beschermde 
soorten in het plangebied die zich binnen de in-
vloedssfeer van de werkzaamheden bevinden, zijn 
negatieve effecten van de werkzaamheden op be-
schermde soorten niet uit te sluiten. Dit betekent dat 
er mogelijk verbodsbepalingen van de Wet natuurbe-
scherming overtreden worden. Een Natuurtoets 
Soortbescherming in het kader van de Wet natuurbe-
scherming is dan ook noodzakelijk. 

 

 
 
Kader 3.1 | Jaarrond beschermde vogelnesten 

 
 

 
 

De meeste vogels gebruiken hun nest slechts eenmalig voor de voortplanting. Elk jaar bouwen de dieren een 

nieuw nest op meestal een andere locatie. Nesten van deze vogels zijn slechts gedurende het broedseizoen 

beschermd. Er zijn echter ook vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn en waarop de ver-

bodsbepalingen van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming het gehele jaar van toepassing zijn. Er worden 

5 categorieën onderscheiden: 

1. Vogels waarvan de nesten ook buiten het broedseizoen als rust- en voortplantingsplaats gebruikt worden 

(voorbeeld: steenuil).  

2. Koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of af-

hankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer speci-

fiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: gierzwaluw en huismus). 

3. Vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar en kerkuil). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen. (voorbeeld: ransuil). 

5. De volgende vogelsoorten behoren tot deze categorie: vogels die weliswaar terugkeren naar de plaats 

waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of in de directe omgeving daarvan, maar die wel over vol-

doende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De nes-

ten van deze soorten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd, tenzij zwaarwegende feiten of ecolo-

gische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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4 Onderzoeksmethode 
 

 

 

 

 

 

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeks- 

vragen is een nader onderzoek naar het voorkomen 

van vleermuizen uitgevoerd. Hiermee is de waarde 

van twee potentieel waardevol geachte locaties in 

het plangebied voor vleermuizen door middel van 

een literatuuronderzoek en soortspecifieke inventari-

saties onderzocht. Op deze manier wordt het voor-

komen van beschermde soorten binnen de Wet na-

tuurbescherming bepaald. De gebruikte onder-

zoeksmethoden worden hieronder beschreven. 

 

4.1 Literatuuronderzoek 
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van 

bekende verspreidingsgegevens van beschermde 

soorten uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF), verspreidingsatlassen van relevante soorten, 

het archief van Bureau Viridis en vrij beschikbare 

verspreidingsgegevens. De resultaten van het litera-

tuuronderzoek hebben uitgewezen welke bescherm-

de soorten in de omgeving van het plangebied ver-

wacht kunnen worden. Tijdens het veldbezoek is 

speciale aandacht besteed aan het mogelijke voor-

komen van deze soorten. 

 

4.2 Veldonderzoek 
Naast het literatuuronderzoek heeft Ecologisch Ad-

viesbureau Viridis soortspecifieke inventarisaties 

uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek is het voor-

komen van vleermuizen onderzocht. De onderzoeks-

data zijn weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet g

evonden..  

 
Tabel 4.1 | Onderzoeksdata en weersomstandigheden. 
Bezoekdata Soort(groep) Temp 

(°C) 
Windkracht 

(Bft) 
Neerslag 

(mm) 
Waarnemer(s)* 

27-06-2019 Vleermuizen 15 3 geen FT, NG 

12-09-2019 Vleermuizen 16 3 geen EP, NG 

* FT = Ferdy Timmerman, NG = Natasja Groenink, EP = Ewoud van der 

Ploeg 

 

Indien gedurende een onderzoek naar een specifieke 

soortgroep andere beschermde soorten zijn waarge-

nomen, zijn deze soorten ook meegenomen in de 

resultaten. Alle waarnemingen worden digitaal vast-

gelegd met behulp van een tablet en de software 

WrnPro.  

 

De inventarisaties zijn uitgevoerd conform de door 

het Netwerk Groene Bureaus (NGB) ontwikkelde 

inventarisatieprotocollen en kennisdocumenten van 

BIJ12. Onderstaand volgt per soortgroep een uitleg 

betreffende de gebruikte methodiek. 

4.2.1 Vleermuizen 
Ecologie 

Gedurende het jaar maken vleermuizen gebruik van 

verschillende verblijfplaatsen die verschillende func-

ties vervullen. Vleermuizen hebben een vaste cyclus 

die gedurende het jaar wordt gevolgd, waarbij deze 

verblijfplaatsen afhankelijk van het moment in het 

jaar worden gebruikt. Afhankelijk van het weer hou-

den vleermuizen van half oktober tot maart hun win-

terslaap in een winterverblijfplaats. Na de winter-

slaap verblijven vleermuizen vaak tijdelijk in kleine 

groepen in tussenverblijven. Vanaf mei verzamelen 

de vrouwtjes zich in kraamverblijfplaatsen en worden 

de jongen geboren en gezoogd. De mannen leven 

dan gezamenlijk of solitair in zomerverblijfplaatsen. 

De keuze van verblijfplaatsen is soortspecifiek. Som-

mige soorten, bijvoorbeeld de rosse vleermuis (Nyc-

talus noctula) en de watervleermuis (Myotis dauben-

toni), verblijven vaak in holten of spleten in bomen 

en achter loshangende schors. Andere soorten, zoals 

laatvlieger (Eptesicus serotinus) en gewone dwerg-

vleermuis (Pipistrellus pipistrellus), verblijven bijna 

altijd in gebouwen. Een derde soort die (in Neder-

land) regelmatig in gebouwen wordt aangetroffen is 

de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). Ver-

blijfplaatsen in gebouwen kunnen onder andere ge-

vonden worden achter gevelbetimmering, in spouw-
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muren, onder dakpannen, onder dakbeschot, achter 

boeiplanken en houten betimmeringen en in schoor-

stenen. In augustus, wanneer de jongen min of meer 

zelfstandig zijn, breekt de paartijd aan. De kraamko-

lonies vallen dan uiteen. Mannetjes van een aantal 

soorten bezetten tijdens de paartijd een paarverblijf-

plaats binnen een territorium, van waaruit ze vrouw-

tjes aantrekken om mee te paren. Hierbij maken ze 

gebruik van een paarroep. Afhankelijk van het weer 

zet dit door tot september of oktober, waarna vleer-

muizen weer naar hun winterverblijf vertrekken. 

 

Onderzoeksmethode 

Omdat binnen de invloedsfeer van de werkzaamhe-

den geen verblijfplaatsen van vleermuizen zijn te 

verwachten, heeft het onderzoek zich gericht op de 

aanwezigheid van foerageergebieden. In de analyse is 

onderzocht of het hierbij gaat om essentiële foera-

geergebieden. Het onderzoek naar foerageergebie-

den van vleermuizen is uitgevoerd volgens de richtlij-

nen van het vigerende Vleermuisprotocol (Netwerk 

Groene Bureaus, 2017). Het Vleermuisprotocol is 

ontwikkeld door het Netwerk Groene Bureaus (NGB) 

en de Zoogdiervereniging in samenwerking met het 

toenmalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Ge-

gevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol wordt 

jaarlijks in het Vleermuisvakberaad geëvalueerd door 

deskundigen van het Netwerk Groene Bureaus, de 

Zoogdiervereniging en de Rijksdienst Voor Onderne-

mend Nederland (RVO). Bureau Viridis is aangesloten 

bij het Netwerk Groene Bureaus en hanteert de richt-

lijnen zoals beschreven in het protocol voor het uit-

voeren van het onderzoek naar vleermuizen. 

 

Het onderzoek naar vleermuizen heeft plaatsgevon-

den met behulp van een batdetector met geluidsop-

nameapparatuur (Pettersson D240 & M500-384). 

Indien een soort niet in het veld op naam gebracht 

kon worden, zijn digitale opnames gemaakt. Deze 

opnames zijn vervolgens met speciale computerpro-

grammatuur (BatSound v.4.1) gedetermineerd op 

soort. Gedurende de onderzoeken zijn beide bos-

schages door ieder één onderzoeker continu door-

kruist en zijn waarnemingen van vleermuizen vastge-

legd.  

 

Om gedurende het onderzoek de trefkans van foera-

geergebied van vleermuizen te vergroten is er vanuit 

het vleermuisprotocol een optimale periode voorge-

schreven die tussen twee veldbezoeken ligt. Vleer-

muizen wisselen vaak van verblijfplaatsen en daar-

mee ook van foerageergebied en wanneer er tussen 

twee veldbezoeken een langere periode zit is de kans 

dat je een verblijfplaats mist kleiner. Bij het onder-

zoek naar foerageergebieden is de ideale tussenperi-

ode tussen de twee verplichte veldbezoeken mini-

maal acht weken. Met een tussenperiode van 11 

weken is hier ruimschoots aan voldaan.  

 

4.3 Analyse 
De uit het literatuuronderzoek en veldonderzoek 

verkregen verspreidingsgegevens van beschermde 

soorten zijn geanalyseerd om na te gaan of er bij de 

uitvoering van de werkzaamheden mogelijk verbods-

bepalingen (art. 3.5, lid 4) van de Wet natuurbe-

scherming worden overtreden. Wanneer blijkt dat er 

mogelijk beschermde soorten voorkomen die nega-

tieve effecten kunnen ondervinden van de plannen is 

dit beschreven. Wanneer mogelijk worden alterna-

tieven aangeboden om negatieve effecten te voor-

komen of te verzachten. Indien het voorkomen van 

de soorten en/of de negatieve effecten nader onder-

zoek behoeft, wordt dit aangeven in de toetsing. 

 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Vleermuizen Veilige Meije 10 

5 Resultaten en effectbeoordeling 
 

 

 

 

 

 

 

Hierna worden de resultaten van het literatuuron-

derzoek en veldonderzoek naar de aanwezigheid van 

vleermuizen besproken. Daarbij is een effectenbe-

oordeling opgenomen, waarin helder beschreven 

wordt of er negatieve effecten op beschermde soor-

ten vleermuizen te verwachten zijn en, indien van 

toepassing, of er mitigerende maatregelen mogelijk 

zijn om deze effecten te voorkomen. 

 

5.1 Literatuuronderzoek 
Op basis van het literatuuronderzoek is het bekend 

dat in de directe omgeving van het plangebied 

vleermuizen verwacht kunnen worden.  

 

Over de afgelopen tien jaar zijn in de Nationale Data-

bank Flora en Fauna uitsluitend waarnemingen be-

kend van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 

pipistrellus) en de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus 

nathusii). Beide soorten zijn foeragerend rond de 

bosschages en bebouwing in het plangebied aange-

troffen. De waarnemingen stammen uit 2009 en 

2017. Overige waarnemingen van vleermuizen zijn 

binnen het plangebied niet bekend, maar in de ruime 

omgeving komen verschillende andere soorten 

vleermuizen voor. Op basis van habitatkenmerken en 

verspreidingsgegevens zijn in het plangebied naast de 

genoemde gewone dwergvleermuis en ruige dwerg-

vleermuis ook de laatvlieger (Eptesicus serrotinus), 

rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en boven het wa-

ter van de Meije watervleermuis (Myotis dauben-

tonii) en meervleermuis (Myotis dasycneme) te ver-

wachten.  

 

Met name voor de gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger kunnen de bosschages 

van belang zijn als foerageergebied. De watervleer-

muis en meervleermuis houden zich vrijwel uitslui-

tend boven het water op en zijn in veel mindere mate 

afhankelijk van de opgaande begroeiing op de oever 

van de Meije. 

 

5.2 Veldonderzoek  
Op 27 juni en 12 september zijn twee bospercelen in 

het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van 

foeragerende vleermuizen. In ieder perceel zijn gedu-

rende de eerste twee uur na zonsondergang door 

één onderzoeker de aanwezige vleermuizen vastge-

legd. 

 

Verblijfplaatsen 

Uit de voorinspectie in het gebied is reeds gebleken 

dat in de eventueel te kappen bomen geen verblijf-

plaatsen van vleermuizen zijn te verwachten. Ge-

schikte holten die kunnen dienen als verblijfplaats 

ontbreken. De aanwezigheid van verblijfplaatsen is 

daarom met zekerheid uit te sluiten. 

 

Ook tijdens de veldbezoeken is geen enkele indicatie 

van verblijf van vleermuizen in de bomen waargeno-

men. Wel verschenen reeds kort na zonsondergang 

de eerste exemplaren van de gewone dwergvleer-

muis, wat doet vermoeden dat verblijfplaatsen van 

deze soort op verschillend plaatsten in de omgeving 

van de onderzochte bospercelen aanwezig zijn. De 

aanwezige woningen bieden hiertoe veelal zeer ge-

schikte mogelijkheden. De exacte locatie waar deze 

verblijfplaatsen zich bevinden is niet bekend en is 

voor de voorgenomen werkzaamheden ook niet rele-

vant. 

 

Vliegroutes 

Veel soorten vleermuizen volgen lijnvormige elemen-

ten in het landschap, zoals bomenlanen, watergan-

gen en andere structuren. De onderzochte bosperce-

len kunnen deel uitmaken van vliegroutes van vleer-

muizen, maar lopen voor beide percelen zowel aan 

de oost- als westzijde dood tegen grotere, open ge-
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bieden waarin geen lijnvormige groene structuren 

aanwezig zijn. De aanwezigheid van vliegroutes van 

de meeste soorten vleermuizen is hier onwaarschijn-

lijk, hoewel de Meije in beperkte mate wel als vlieg-

route kan fungeren voor met name watervleermuis 

en meervleermuis. Deze soorten zijn echter niet aan 

opgaande structuren gebonden. 

 

De aanwezigheid van vliegroutes is niet specifiek 

onderzocht. Er zijn dan ook geen vliegroutes van 

vleermuizen waargenomen. Verlies van vliegroutes is 

echter uitgesloten, omdat bij de ontwikkeling altijd 

lijnvormige elementen beschikbaar blijven voor 

vleermuizen.  

 

Foerageergebied 

De twee onderzochte bosschages hebben een ver-

houdingsgewijs hoge waarde als foerageergebied 

voor vleermuizen. Met name de bosschage westelijk 

van het perceel Meije 181 wordt druk bezocht door 

vleermuizen. Gelijktijdig waren tot zeven exemplaren 

van de gewone dwergvleermuis én ruige dwerg-

vleermuis aanwezig, alsmede twee exemplaren van 

de laatvlieger en rosse vleermuis. In de directe om-

geving van deze bosschage werden (vrijwel) geen 

vleermuizen aangetroffen. Met name noordelijk van 

de bosschage ligt volledig open gebied, waar ten tijde 

van beide veldbezoeken geen vleermuizen werden 

waargenomen. Zuidelijk van de bosschage echter 

werd sporadisch een exemplaar van de gewone 

dwergvleermuis aangetroffen, evenwel in een bedui-

dend lagere dichtheid dan binnen de onderzochte 

bosschage.  

 

De bosschage noordoostelijk van het perceel aan de 

Meije 185 is eveneens relatief rijk aan vleermuizen. 

Echter werden hier uitsluitend exemplaren van de 

gewone en ruige dwergvleermuis aangetroffen. Van 

de gewone dwergvleermuis waren naar schatting 

maximaal zes exemplaren gelijktijdig in het gebied 

aanwezig, van de ruige dwergvleermuis maximaal 

zo’n drie exemplaren. Zowel oostelijk als westelijk 

van deze bosschage ligt zeer open gebied waar in zijn 

geheel geen vleermuizen werden aangetroffen.  

 

5.3 Effectbeoordeling 
Onderstaande afbeeldingen geven de situatie binnen 

de twee onderzochte deelgebieden weer na afron-

ding van de werkzaamheden (Figuur 5.1 en 5.2). In 

het zuidelijk gelegen deelgebied (Figuur 5.1), wordt in 

de zuidelijke berm elzen-opschot gekapt ten behoeve 

van het creëren van polderzicht, in de noordelijke 

berm worden enkele solitaire bomen gekapt vanwe-

ge hun te dichtbij de waterkering gelegen groei-

plaats.  

 

Ter plaatse van het noordelijk gelegen deelgebied 

(Figuur 5.2) wordt een tuimelkade aangelegd ter 

plekke van de groene aanduiding. Hiertoe worden 

enkele bomen gekapt, de overige bomen in de bui-

tenbocht en het broekbos in de oksel blijven gehand-

haafd. Ter plekke van de blauwe arcering wordt ca. 

600 m2 nieuw water gegraven. 
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Figuur 5.1  |  Zuidelijk gelegen deelgebied 

 

 
Figuur 5.2  |  Noordelijk gelegen deelgebied 

Binnen het zuidelijk deelgebied verandert relatief 

weinig ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. 

De kap blijft beperkt tot enkele grotere bomen en 

struwelen. Rond de gekapte bomen blijft massief 

opgaand groen over, waardoor hier voldoende aan-

eengesloten lijnvorm over blijft voor vleermuizen om 
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deze als vliegroute te gebruiken. De bosschage aan 

de binnenzijde (westzijde) van de lus vormt hier bo-

vendien een heel stevige buffer, waar vleermuizen 

ook gebruik van kunnen maken. Deze bosschage 

biedt ook in de toekomstige situatie voldoende luwte 

om een perfect stuk foerageergebied te bieden aan 

vleermuizen. Negatieve effecten voor vleermuizen 

blijven voor deze locatie dan ook uit.  

 

Binnen het noordelijk deelgebied wordt een iets uit-

gebreidere ingreep uitgevoerd, waarbij een rij bomen 

zal worden gekapt. Aan weerszijden van de hoger 

opgaande bosschage bevind zich hier echter een vrij 

dicht en voldoende hoog struweel om als alternatie-

ve lijnvorm voor vleermuizen te kunnen dienen. Ook 

in de huidige situatie gaat de hoger opgaande bos-

schage op een gegeven moment over in struweel en 

op basis van de aanwezigheid van vleermuizen lijkt 

deze situatie goed te functioneren. Ook op deze loca-

tie bevindt zich aan de binnenzijde van de lus in de 

weg (zuidoost) een bosschage. Deze biedt een vol-

doende buffer om de te kappen bomen te compense-

ren. Bovendien blijft in dit geval een deel van de bo-

men westelijk van de te kappen bomenrij eveneens 

gespaard. Ook op deze locatie blijft voldoende alter-

natieve opgaande structuur behouden om te dienen 

als vliegroute of foerageergebied voor vleermuizen. 

 

Indien wordt vastgehouden aan de bovengenoemde 

maatregelen, kunnen de nu aanwezige vleermuizen 

zich in het gebied handhaven en is geen sprake van 

overtreding van de Wet natuurbescherming. 
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6 Conclusie en advies 
 

 

 

 

 

 

 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
Om na te gaan of door de ruimtelijke ontwikkeling in 

het plangebied verbodsbepalingen van de Wet na-

tuurbescherming al dan niet overtreden worden, 

worden de onderzoeksvragen onderstaand beant-

woord. 

 

• Zijn in het plangebied beschermde soorten en/of 
verblijfplaatsen van deze soorten aanwezig of te 
verwachten?  

Ja, binnen het plangebied zijn op twee plaatsen be-

langrijke foerageergebieden van vleermuizen aanwe-

zig. 

 

• Ondervinden aanwezige beschermde soorten 
negatieve effecten van de voorgenomen ruimte-
lijke ingreep en de benodigde werkzaamheden? 

Nee, doordat bij de ingrepen in het gebied voldoende 

opgaande groenstructuren behouden blijven, zijn 

negatieve effecten op de aanwezige vleermuizen 

uitgesloten. Het huidige foerageergebied en de hui-

dige vliegroutes blijven in de toekomstige situatie 

geschikt voor vleermuizen. 

 

• Is het mogelijk om optredende negatieve effecten 
op beschermde soorten te mitigeren? Zo ja, op 
welke wijze dient dit te geschieden? 

Omdat negatieve effecten op vleermuizen zijn uitge-

sloten, is mitigatie van negatieve effecten niet nood-

zakelijk. De huidige waarde van het plangebied als 

vliegroute en foerageergebied blijft behouden.  

 

• Is het noodzakelijk een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming aan te vragen? 

Nee, het aanvragen van een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming is niet noodzakelijk.  

 

6.2 Mitigerende maatregelen 
Het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming is 

'nee, tenzij', dat wil zeggen dat activiteiten met een 

schadelijk effect op beschermde soorten in principe 

verboden zijn. Van het verbod op schadelijke hande-

lingen ('nee') kan onder voorwaarden ('ten- zij') wor-

den afgeweken, met behulp van een ontheffing 

waarvoor de bevoegdheid voor het verlenen van een 

dergelijke ontheffing bij de provincies ligt. Hoewel 

een ontheffing voor de voorgenomen werkzaamhe-

den niet noodzakelijk is, geldt in het kader van de 

zorgplicht (artikel 1.11) voor alle in Nederland voor-

komende plan- en diersoorten, dat enkele mitigeren-

de maatregelen in acht moeten worden genomen.  

6.2.1 Algemene maatregelen 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de 

algemene zorgverplichting opgenomen. In dit artikel 

is beschreven dat iedereen verplicht is om voldoende 

zorg in acht te nemen voor de in het wild levende 

dieren en planten, alsmede voor hun directe leefom-

geving. De algemene zorgverplichting geldt te allen 

tijde tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, on-

geacht of deze te typeren zijn als zijnde ruimtelijke 

ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud en 

ongeacht of er beschermde soorten aanwezig zijn. Dit 

laatste wil dus zeggen dat ook als er geen bescherm-

de soorten voorkomen, de algemene zorgverplichting 

ten aanzien van alle soorten in acht genomen dient 

te worden. Bij de werkzaamheden dienen daarom 

algemene mitigerende maatregelen uitgevoerd te 

worden. Deze algemene mitigerende maatregelen 

zijn onderstaand beschreven. 

 

• De werkzaamheden dienen door een ter zake des-
kundige ecoloog begeleid te worden. Hierdoor 
wordt gewaarborgd dat de mitigerende maatre-

gelen op een juiste manier uitgevoerd worden en 
zo wordt er tevens invulling gegeven aan de al-
gemene zorgverplichting (artikel 1.11 van de Wet 
natuurbescherming). In Bijlage B is beschreven 
wat door het Ministerie van Landbouw, Natuur 
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en Voedselkwaliteit verstaan wordt onder een 
ter zake kundige; 

• Nachtelijke verlichting dient gedurende de werk-
zaamheden zoveel als mogelijk te worden voor-
komen. Wanneer verlichting noodzakelijk is, 

dient dit objectgerichte verlichting te zijn die uit-
sluitend is gericht op het werkterrein. Uitstraling 
van licht naar boven moet ook worden verme-
den. 

• Er moet (indien ene ontheffing noodzakelijk blijkt 
te zijn) voor het project een ecologisch werkpro-

tocol opgesteld worden waarin alle te nemen mi-
tigerende maatregelen, worden vastgelegd. Dit 
ecologisch werkprotocol moet op de werklocatie 
aanwezig zijn en bij alle betrokken partijen be-
kend zijn; 

• Werkzaamheden moeten aantoonbaar conform dit 
protocol worden uitgevoerd. Mochten er zich 
gedurende de werkzaamheden ten aanzien van 

beschermde soorten onvoorziene omstandighe-
den voordoen, wordt direct contact opgenomen 
met de ter zake deskundige ecoloog. 

 

6.3 Conclusie 
Indien voldoende opgaande groenstructuren worden 

behouden, zullen het foerageergebied en de vlieg-

routes voor vleermuizen op de langere termijn duur-

zaam beschikbaar blijven. Het aanvragen van een 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescher-

ming is daarom niet nodig. In het kader van de zorg-

plicht (Artikel 1.11 Wnb) dienen wel enkele mitige-

rende maatregelen in acht te worden genomen. 
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Bijlage A. Overzicht algemene vrijstellingen  
 
 
 

 
 
 
Tabel 1 | Overzicht vrijgestelde soorten Provincie Utrecht 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Zoogdieren Aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Zoogdieren Bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren Dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren Egel Erinaceus europaeus 

Zoogdieren Gewone bosspitsmuis Sorex areneus 

Zoogdieren Haas Lepus europeus 

Zoogdieren Hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren Huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren Konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Zoogdieren Ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Zoogdieren Veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren Vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren Wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren Woelrat Arvicola terrestris 

Amfibieën Bruine kikker Rana temporaria 

Amfibieën Gewone pad Bufo bufo 

Amfibieën Kleine watersalamander Lissotriton (Triturus) vulgaris 

Amfibieën Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) 

Amfibieën Middelste groene kikker / Bastaardkikker Pelophylax klepton esculentus (Rana esculenta) 
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Bijlage B. Ter zake kundige 
 

 

 

 

 

 

TER ZAKE KUNDIGE 
 
Alle mitigerende maatregelen moeten worden begeleid en/of uitgevoerd door een ter zake kundige op het 
gebied van vleermuizen, jaarrond beschermde nestplaatsen en broedvogels. Voorafgaande aan de uitvoering 
van de gewenste werkzaamheden, dient te alle tijden de aannemer/uitvoerder de werkzaamheden af te 
stemmen met een ter zake kundige.  
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstaat onder een kundige een persoon die voor de 
situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare erva-
ring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan 
doordat de kundige: 

• op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecolo-
gie en/of; 

• op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning 
en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten en/of; 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het 
Netwerk Groene Bureaus en/of; 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor 
de daarvoor in Nederland bestaande organisaties.  

Alle medewerkers van Bureau Viridis voldoen aan de eisen van het ministerie en zijn ter zake deskundig.  
 

 


