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  Voorwoord 

Het woonzorgcentrum De Veenkamp te Apeldoorn wordt in 2020-2021 vervangen 
door nieuwbouw. Daartoe worden twee delen van het complex aan de Gemzenstraat 
gesloopt. Het betreft de laagbouw (2 bouwlagen) en de hoogbouw (12 bouwlagen). Bij 
uitvoering van deze werkzaamheden zal rekening moeten worden gehouden 
beschermde soorten dieren. In het kader van vigerende natuurwetgeving is in 2017 en 
2018 onderzoek gedaan naar aanwezige natuurwaarden en in het bijzonder naar 
vleermuizen en de effecten daarop als gevolg van het plan.  
 
BOOT heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om een inventarisatie naar 
vleermuizen in 2018 uit te voeren, de effecten als gevolg van de voorgenomen sloop 
en herbouw op vleermuizen te onderzoeken, een advies voor maatregelen op te 
stellen en de benodigde ontheffingsaanvraag te begeleiden. Eén en ander op verzoek 
van de initiatiefnemer, Woonzorg Nederland. Voorliggend rapport is opgesteld ter 
onderbouwing van de ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
 
A.D.G. Koopman – van Roon projectleiding, rapportage (Bureau Waardenburg) 
R.J. Jonkvorst veldwerk, fotografie (Bureau Waardenburg) 
F. van der Vliet veldwerk (Bureau Waardenburg) 
M. Boonman veldwerk (Bureau Waardenburg), tweede lezer 
E. Korsten veldwerk (Bureau Waardenburg), fotografie 
M. Bleijerveld veldwerk (Bureau Bleijerveld) 
H. Huitema veldwerk (PAN onderzoek en advies) 
 
Vanuit BOOT werd de opdracht begeleid door mevrouw M. van Driel. Vanuit 
Woonzorg Nederland betrof dit aanvankelijk de heer P. Lubbers en daarna de heer C. 
van den Berg. De definitieve maatregelen voor vleermuizen in de nieuwbouw zijn in 
samenwerking met de heer O. Diesfeldt van Mecanoo Architecten tot stand gekomen. 
Wij danken allen voor de prettige samenwerking.  
 
 
 
Veldonderzoek is altijd een momentopname. Bureau Waardenburg waarborgt dat het 

onderzoek is uitgevoerd door deskundige onderzoekers volgens de gangbare 

standaardmethoden. Het bureau is niet aansprakelijk voor waarnemingen van soorten door 

derden en waarnemingen die na afronding van de studie bekend worden gemaakt. 
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  Samenvatting  

Het woonzorgcentrum De Veenkamp te Apeldoorn wordt in 2020-2021 vervangen 
door nieuwbouw. Daartoe worden twee delen van het complex aan de Gemzenstraat 
gesloopt. Het betreft de laagbouw (2 bouwlagen) en de hoogbouw (12 bouwlagen). In 
het kader van vigerende natuurwetgeving is in 2017, 2018 en 2019 onderzoek gedaan 
naar aanwezige natuurwaarden en in het bijzonder naar vleermuizen en de effecten 
daarop als gevolg van het plan.  
 
Voorliggend rapport betreft een projectplan ter onderbouwing van een ontheffings-
aanvraag Wet natuurbescherming ten behoeve van realisatie van de sloop en 
nieuwbouw van de laagbouw en hoogbouw van De Veenkamp  
 
Uit het onderzoek wat is uitgevoerd tussen augustus 2017 en januari 2019 is gebleken 
dat De Veenkamp en het perceel waar het zich bevindt verschillende functies heeft 
voor vleermuizen. De hoogbouw van De Veenkamp is in gebruik als een 
massawinterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen. In de omgeving tot 1 km 
afstand zijn ook verschillende andere (massa)winterverblijfplaatsen aangetroffen. De 
hoogbouw van de Veenkamp maakt dus aantoonbaar deel uit van een netwerk van 
massawinterverblijfplaatsen in Apeldoorn. In het onderzochte gebied vormt De 
Veenkamp het zwaartepunt van het netwerk aan winterverblijfplaatsen. De Veenkamp 
heeft een zeer beperkte betekenis als zomer- en paarverblijfplaats en geen functie als 
kraamverblijfplaats. Langs de zuidrand van het perceel bevindt zich een vliegroute van 
gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. De vliegroute is gericht op de nabijgelegen 
buitenplaats of landgoed ‘Huis De Veenkamp’ en naar verwachting ook op de 
achterliggende bossen van het Kroondomein Het Loo. 
 
Wanneer sloop plaatsvindt zonder maatregelen, zal een negatief effect optreden op de 
gunstige staat van instandhouding, hoofdzakelijk als gevolg van sterfte van dieren. 
Maatregelen zijn daarom nodig. De geadviseerde maatregelen omvatten met name 
het slopen bij afwezigheid van vleermuizen (werende maatregelen, aangepaste 
planning) en het terugbrengen van een massawinterverblijfplaats en potentiële zomer- 
en paarverblijfplaatsen. Wanneer de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, 
zijn negatieve effecten op de staat van instandhouding van de gewone 
dwergvleermuis niet aan de orde. 
 
Ook is beoordeeld welke verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
overtreden worden door de sloop van De Veenkamp. Er is een ontheffingsaanvraag 
nodig voor gewone dwergvleermuis. Het wettelijk belang op grond waarvan de 
ontheffing kan worden aangevraagd en het alternatievenonderzoek worden tot slot 
beschreven.  
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding 

Het woonzorgcentrum De Veenkamp te Apeldoorn wordt in 2020-2021 vervangen 
door nieuwbouw. Daartoe worden twee delen van het complex aan de Gemzenstraat 
gesloopt. Het betreft de laagbouw (2 bouwlagen) en de hoogbouw (12 bouwlagen). 
Het halfronde gebouw aan de westzijde van het complex wordt niet gesloopt. In het 
kader van vigerende natuurwetgeving is in 2017, 2018 en 2019 onderzoek gedaan 
naar aanwezige natuurwaarden en in het bijzonder naar vleermuizen en de effecten 
daarop als gevolg van het plan. Het rapport bevat twee delen: 

• Deel 1: plangebied, ingreep en onderzoeksresultaten 
• Deel 2: effecten, geadviseerde maatregelen en ontheffing Wet Natuur-

bescherming 
 
Rapportage deel 1 
Bureau Bleijerveld heeft in 2017 in opdracht van Woonzorg Nederland een quick scan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd en is half augustus 2017 gestart met een nader 
onderzoek naar vleermuizen. Eind 2017 is Bureau Waardenburg bij het project 
betrokken via BOOT, in verband met de resultaten van het najaarsonderzoek 
vleermuizen. In 2018 en januari 2019 is het onderzoek naar vleermuizen in en rond de 
Veenkamp voortgezet door Bureau Waardenburg in samenwerking met Bureau 
Bleijerveld en PAN onderzoek en ecologie.  
In Deel 1 van de rapportage wordt beschreven: 
- De functie van de hoog- en laagbouw en de tuin van De Veenkamp voor 

vleermuizen, 
- Alternatieve (massa)winterverblijfplaatsen in de omgeving van De Veenkamp 
 
Rapportage Deel 2 
De vleermuizen maken in de zomer en winter gebruik van De Veenkamp als 
verblijfplaats. Als gevolg van de sloop zijn effecten op vleermuizen aan de orde en 
worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden. Hiervoor is 
een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Het voorliggende rapport voorziet daarom ook 
in een advies mitigatie- en compensatieplan1 voor de uitvoering van de sloop en 
herbouw van De Veenkamp. De definitieve maatregelen voor vleermuizen in de 
nieuwbouw zijn in samenwerking met Mecanoo Architecten tot stand gekomen. 
De rapportage voorziet in: 
- Twee effectbeoordelingen op vleermuizen als gevolg van de sloop en herbouw 

van De Veenkamp: zonder maatregelen en inclusief maatregelen. 
- De geadviseerde maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan 

vleermuizen en instandhouding van de huidige functionaliteit op lange termijn. 
- De alternatievenafweging ten aanzien van de voorgenomen ingreep. 

                                                        
1 Ook wel projectplan genoemd. 
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- Toetsing aan de verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming en het 
wettelijk belang om een ontheffing te kunnen aanvragen. 

 
Voor het project is een bestemmingsplanprocedure doorlopen wat middels 
onderzoeken ondersteund is door BOOT. Het bestemmingsplan is voor zover bekend 
nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.  
 
 

 1.2 Doelstelling rapport 

Voorliggend rapport betreft een projectplan ter onderbouwing van een ontheffings-
aanvraag Wet natuurbescherming ten behoeve van realisatie van de sloop en 
nieuwbouw van de laagbouw en hoogbouw van De Veenkamp te Apeldoorn. Dit 
rapport beantwoordt de relevante vragen die in het digitale ontheffingsaanvraag-
formulier van provincie Gelderland (gelderland.nl). Het bevat derhalve een uitgebreide 
beschrijving van de methode en resultaten van het uitgevoerde onderzoek, de 
effectbeoordeling en een advies ten aanzien van te treffen maatregelen om schade 
aan vleermuizen en negatieve effecten op de staat van instandhouding van gewone 
dwergvleermuis te voorkomen. 
 
 

 1.3 Verantwoording, actualiteit gegevens 

Dit rapport is opgesteld op basis van het in 2017, 2018 en 2019 uitgevoerde veldwerk, 
bronnenonderzoek en de huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van 
deskundigen.  
 
Veldonderzoek 2017 
Het plangebied is middels een quick scan en aansluitend in het najaar 2017 op 
vleermuizen onderzocht (Bureau Bleijerveld, 2017). Voor detailinformatie inzake de 
onderzoeksmethodiek wordt verwezen naar dit verslag, zie Bijlage 2. 

 
Veldonderzoek 2018 
Het plangebied is in 2018 door Bureau Waardenburg in samenwerking met Bureau 
Bleijerveld en PAN Advies en Onderzoek in de periode januari tot en met september 
onderzocht op vleermuizen. Het onderzoek naar vleermuizen is gebaseerd op het 
Vleermuisprotocol 2017. Voor detailinformatie inzake de onderzoeksmethodiek  wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 3.  
 
Veldonderzoek 2019 
Het plangebied en verschillende gebouwen in een straal van 1000 meter is in januari 
2019 door Bureau Waardenburg in samenwerking met PAN onderzocht op de 
aanwezigheid van vleermuizen. Het onderzoek naar vleermuizen is gebaseerd op het 
Vleermuisprotocol 2017. Voor detailinformatie inzake de onderzoeksmethodiek  wordt 
verwezen naar Hoofdstuk 3.  
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NDFF 
Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd op 1 februari 2019. Bij het 
raadplegen van de NDFF is uitgegaan van een zoekgebied van de bebouwde kom 
van Apeldoorn. Dit betreft een gebied met een straal van ca. 1-6 km om De 
Veenkamp. Het betreft gegevens tot tien jaar oud.  
 
De conclusie in dit rapport is gebaseerd op gegevens van 2017, 2018 en januari 2019. De 
gegevens over beschermde soorten zijn houdbaar tot 2021 en januari 2022. Indien de in dit 
rapport beschreven ingreep wijzigt dan wel daarna wordt uitgevoerd, kan een actualisatie van 
het onderzoek nodig zijn. 

 
Medewerkers 
Het onderzoek in 2018 is uitgevoerd door medewerkers van Bureau Waardenburg, 
Bureau Bleijerveld en PAN onderzoek en ecologie. Deze onderzoekers zijn door 
opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de door hun uitgevoerde 
werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van Bureau 
Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg is door 
Certiked ISO gecertificeerd overeenkomstig BRL 9990:2001 / ISO 9001:2008. 
Aansturing heeft plaatsgevonden door mevr. A.D.G. Koopman – van Roon, 
projectleider bij Bureau Waardenburg.  
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Afbeelding 1.1  Gewone dwergvleermuizen (foto: E. Korsten) 
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DEEL 1 Plangebied, ingreep en inventarisatie 
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 2 Planbeschrijving en werkzaamheden 

 2.1 Plangebied 

Het woonzorgcentrum De Veenkamp bevindt zich aan de Gemzenstraat 9 te 
Apeldoorn. Het ligt in het noorden van Apeldoorn, op zo’n 500 meter ten oosten van 
het kroondomein Het Loo.  
 

 
Afbeelding 2.1.  Ligging van De Veenkamp (rode cirkel) in Apeldoorn, ondergrond: OpenStreetMap. 

 
De Veenkamp is een groot gebouw dat uit vier delen bestaat, waarvan het vierde deel 
niet wordt vervangen (westvleugel, halfronde gebouw). De kenmerken van het 
gebouw zijn op 31 januari 2018 in detail geïnspecteerd (Koopman – van Roon, 2018). 
De hoogbouw springt het meest in het oog. Dit is 12 bouwlagen hoog en gebouwd in 
1959. Het is één van de hoogste gebouwen in Apeldoorn. De hoogbouw bestaat uit 
bakstenen gevel-delen (rondom), een blauw-grijs geschilderde betonnen uitbouw en 
grijze betonnen liftschacht aan de noordgevel en aan weerzijden balkons. De dakrand 
is ontoegankelijk voor vleermuizen. De laagbouw aan de noordzijde van het gebouw is 
twee bouwlagen hoog, bevat gemetselde gevels met spouwruimte, heeft een plat dak 
wat rondom is afgewerkt met boeiborden. In de meeste gemetselde geveldelen in de 
hoog- en laagbouw bevinden zich open stootvoegen. In 1997 is de halfronde aanbouw 
aan de westzijde gerealiseerd. Dit gebouw ‘De Arkel’ wordt niet vervangen. 
Aan de oostzijde is in 1961 een aanbouw gerealiseerd, deze is twee bouwlagen hoog. 
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Het terrein rond De Veenkamp bestaat uit bestrating (noordzijde), kortgemaaid gazon, 
tuinplanten in perken en enkele bomen. Er bevindt zich ook een grote vijver met 
fontein aan de zuidoostzijde. 
 

 
Afbeelding 2.2.  Het te slopen en nieuw te bouwen gedeelte van De Veenkamp (rode omlijnd), 

ondergrond: OpenStreetMap. 
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Afbeelding 2.3.  Het te slopen en nieuw te bouwen gedeelte van De Veenkamp (voorgrond en 

hoogbouw), oostzijde. Rechts is De Arkel te zien (5 etages). Links ligt de grote vijver met 
fontein. 

 
Afbeelding 2.4  Hoog- en laagbouw van De Veenkamp, noordzijde met liftschacht, westzijde 

met balkons.  
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Afbeelding 2.5  Laag- en hoogbouw van De Veenkamp, oostzijde met balkons. 

 

 
Afbeelding 2.6  Noord- en zuidgevel van de hoogbouw van De Veenkamp.  
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Afbeelding 2.7 Laagbouw van De Veenkamp, oostelijk deel. 

 

 
Afbeelding 2.8  Een deel van de tuin met grote vijver aan de zuidzijde van De Veenkamp. 

De zichtbare gevel van de hoogbouw betreft de oostgevel. 
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 2.2 Werkzaamheden en planning 

(Tijdelijke) nieuwbouw voor de huidige bewoners van de Veenkamp wordt op een 
andere locatie gerealiseerd. Geplande oplevering hiervan is december 2019. Inrichten 
en inhuizen op hun nieuwe locatie vindt plaats in het eerste kwartaal 2020. Hierdoor 
komt de huidige Veenkamp eind eerste kwartaal 2020 leeg. Daarna kan gestart 
worden met de sloop. Start bouw van de nieuwe Veenkamp aansluitend in het derde 
kwartaal 2020. Oplevering van de nieuwe Veenkamp staat gepland tweede kwartaal 
2022. 
 
Tabel 1.1 Globale planning sloop en herbouw van De Veenkamp. Bron: Woonzorg. 

Planning globaal Werkzaamheden 

Nu – eind 2019 (Tijdelijke) nieuwbouw voor bewoners 

Januari – maart 2020 Verhuizing bewoners uit De Veenkamp 

April – juni 2020 

 

 

Sloop laag- en hoogbouw: 

- Strippen binnen, strippen buiten 

- Exclusion flaps plaatsen 

- Asbest verwijderen buitenzijde 

- Afbreken laagbouw 

- Afbreken hoogbouw 

Juli 2020 – april/juni 2022 Bouwperiode De Veenkamp 
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 3 Onderzoek 2017-2018 

 3.1 Inzet deskundigen 

Het onderzoek in 2017 is uitgevoerd door Bureau Bleijerveld. Het onderzoek in 2018 
en januari 2019 is uitgevoerd onder leiding van Bureau Waardenburg (mevr. A.D.G. 
Koopman – van Roon). Het veldwerk is uitgevoerd in samenwerking met meerdere 
medewerkers van Bureau Waardenburg (Robert Jan Jonkvorst, Erik Korsten, Martijn 
Boonman), Bureau Bleijerveld (Marc Bleijerveld) en PAN Onderzoek en Advies (Hans 
Huitema). De rapportage inclusief de geadviseerde maatregelen zijn door Bureau 
Waardenburg opgesteld. De conceptrapportage is nog niet voorgelegd aan de 
Zoogdiervereniging, de opmerkingen worden in de eindrapportage verwerkt. In tabel 
3.1 is de inzet per bureau weergegeven. 
 
Tabel 3.1 Inzet deskundigen bij de diverse onderdelen in het onderzoek 

Onderzoeksbureaus Onderzoek Effectbeoordeling 
en maatregelen 

Bureau Waardenburg Visuele gebouweninspectie februari 
2018; veldwerk 2018 en 2019, 
aansturing veldwerk 

Rapportage 

Bureau Bleijerveld  Quick scan 2017, veldwerk najaar 
2017, veldwerk 2018 

- 

PAN Advies en Onderzoek Veldwerk 6 februari 2018,  
veldwerk 19 januari 2019  

- 

 
 

 3.2 Begrenzing onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied bestaat uit twee delen: het gebouw en de (directe) omgeving 
en een gebied van circa een kilometer rond De Veenkamp, uitgezonderd de 
bebouwing op het Kroondomein.  
 
Het inventarisatieonderzoek in de periode januari – juli 2018 heeft plaatsgevonden 
rond het gebouw en de directe omgeving (tot zo’n 100 meter rond het gebouw), zie 
afbeelding 3.1. Het flatgebouw aan de noordzijde van de Gemzenstraat is hierbij 
geheel meegenomen in de veldbezoeken.  
 
Het najaarsonderzoek wat gericht was op nazomer zwermgedrag om potentiële 
massawinterverblijven op te sporen, vond plaats in een gebied tot 1 km rond De 
Veenkamp, zie afbeelding 3.2. Hierbij zijn alleen meerdere, vooraf geselecteerde hoge 
gebouwen bezocht. Het najaarsonderzoek heeft dus niet vlakdekkend in een gebied 
van 1 km rond De Veenkamp plaatsgevonden.  
 
 



 

 20 

 
Afbeelding 3.1.  Onderzoeksgebied (blauwe lijn) in de periode mei – juli 2018 rond De 

Veenkamp (rode lijn), ondergrond: OpenStreetMap. 
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Afbeelding 3.2  Onderzoekslocaties augustus-september 2018 (rode stippen) in een zone van 

1 km rond De Veenkamp (gele stip).  

 
 3.3 Methodiek veldonderzoek vleermuizen 

 3.3.1 Maatwerk  

Het veldonderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd om de functie van zowel de hoog- 
als laagbouw van De Veenkamp in detail te kunnen vaststellen, in aanvulling op de 
quick scan (Bureau Bleijerveld, 2017). Het vleermuisonderzoek van De Veenkamp is 
gezien de constateringen in 2017 als maatwerk ingestoken, met het Vleermuisprotocol 
(Vleermuisvakberaad, 2017) als startpunt. Daarnaast is er sprake van een complex 
gebouw (groot en hoog) waarbij tevens de noodzaak bestaat om grote gebouwen in 
de omgeving te onderzoeken in het kader van het alternatieve winterverblijfplaatsen-
onderzoek.  
 
In 2017, 2018 en januari 2019 is op verschillende momenten in het jaar onderzoek 
uitgevoerd naar vleermuizen bij De Veenkamp, zie tabel 3.2. Er is zowel onderzoek 
met batdetectoren als een fysiek onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek naar 
winterverblijfplaatsen heeft ook buiten het plangebied (tot 1000 meter afstand vanaf 
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De Veenkamp) plaatsgevonden in het kader van vaststellen van alternatieve 
massawinterverblijfplaatsen in de omgeving.  
 

 3.3.2  Materiaal en details veldbezoeken 

Batdetectoren en camera’s 
Er is bij het vleermuisonderzoek gebruik gemaakt van een batdetector van het type 
Petterson D240x, voorzien van opname apparatuur. Geluidsopnames van lastig van 
elkaar te onderscheiden soorten zijn met het programma BatSound of Batscope 
gedetermineerd. Aanvullend is met automatische detectoren gewerkt die ofwel één 
veldwerker bij zich droeg (voorjaarsronden) ofwel stationair bij De Veenkamp zijn 
geplaatst (najaar- en winterronden) hadden twee doelen: 
- mobiel: alle waarnemingen van vleermuizen continu te registreren, waardoor 

geen soorten gemist kunnen worden (Batlogger) 
- stationair: continuïteit van het zwermgedrag vaststellen gedurende de 

onderzoeksavond (Batlogger, Anabat) 
 
In het winterbezoek in 2018 is een infrarood camera ingezet door PAN onderzoek en 
advies. In het winterbezoek van 2019 is ook een warmtebeeldcamera ingezet door 
Bureau Waardenburg (Pulsar Helion XP50). Met de warmtebeeldcamera kan gedrag 
van vleermuizen goed geobserveerd worden zonder verstoring door verlichting 
(krachtige zaklamp) en kunnen eventuele zwermende dieren die op hoogte en buiten 
bereik van de detector vliegen, goed gezien worden. De infraroodcamera is ingezet 
om gedrag te kunnen observeren, voor waarnemingen op grotere afstand of hoogte is 
deze camera minder geschikt.  
 
Registratie waarnemingen 
De waarnemingen van Bureau Waardenburg zijn ter plaatse digitaal ingevoerd in 
WaarnemingPro. De waarnemingen van Bureau Bleijerveld zijn digitaal als ArcGis-
bestanden aangeleverd ter verwerking. De waarnemingen van Bureau Bleijerveld zijn 
ter plaatse digitaal ingevoerd in Igis en daarna in Qgis bewerkt. Beide onderzoekers 
hadden ook een led-zaklamp mee, waarmee zwermgedrag kon worden vastgesteld. 
Waarnemingen van PAN onderzoeken en advies zijn in 2018 schriftelijk en in 2019 
digitaal in ArcGisOnline aangeleverd.  
 

 3.3.3 Details veldbezoeken 

De bezoeken zijn uitgevoerd bij goede weersomstandigheden. Het onderzoek is deels 
lopend en deels fietsend uitgevoerd, zodat snel binnen het onderzoeksgebied en door 
de straten kon worden verplaatst. De grote afstanden tussen de onderzoekslocaties 
ten behoeve van het nazomer-zwermonderzoek zijn per auto afgelegd. Zie nadere 
onderbouwing in paragraaf 3.3.4. 
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Tabel 3.2  Bezoekdata en weersomstandigheden detectoronderzoek vleermuizen najaar 
2017, 2018 en januari 2019 (MB: Marc Bleijerveld; HH: Hans Huitema; FV: Floor 
van der Vliet; RJJ: Robert Jan Jonkvorst) 

Datum Tijdstip 
(u) 

Temperatuur 
(ºC) 

Wind 
(BFT) 

Weertype Inventariseerder  

29-08-2017 22.00-01.00 22 0 Droog, onbewolkt MB 

18-09-2017 23.30-01.30 11 0 Droog, onbewolkt MB 

25-01-2018 17.00-19.15 8-6 3 Droog, bewolkt MB 

06-02-2018 17.30-19.50 0 –  -3 2 Droog, onbewolkt HH/FV/RJJ 

28-05-2018 21.15-01.30 23-21 2 Droog, bewolkt, 
vlagerige wind 

MB/RJJ 

13-06-2018 02.30-05.30 12-13 1-2 Droog MB/RJJ 

27-06-2018 21.45-01.15 22-17 2-3 Droog MB/RJJ 

04-07-2018 02.15-05.15 16-12 1-2 Droog MB/RJJ 

20-08-2018 00.00-04.30 17-16 1 Droog, bewolkt MB/RJJ 

05-09-2018 23.00-02.30 20-17 1 Droog, half 
bewolkt 

MB/RJJ 

19-01-2019 18-00-02.30 -3 1 Vrijwel helder RJJ/HH 

 
 
Najaar 2017 – paar- en winterverblijfplaatsen, detector onderzoek  
Bureau Bleijerveld heeft op 29 augustus 2017 en op 18 september 2017 detector-
onderzoek uitgevoerd naar paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen (nazomer-
zwermgedrag). Hierbij is de hele Veenkamp onderzocht, waarbij ook enkele 
gebouwen in de directe omgeving zijn bezocht. Voor nadere details omtrent de 
methodiek wordt verwezen naar de rapportage van Bureau Bleijerveld (2017), zie 
Bijlage 2. 
 
Januari-februari 2018 – (massa)winterverblijfplaatsen, detector en fysiek onderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten van augustus 2017 bleek dat er sterke aanwijzingen   
waren dat De Veenkamp als (massa)winterverblijfplaats door gewone dwerg-
vleermuizen in gebruik is. Om te bepalen of een gebouw een overwinteringsfunctie  
heeft, kunnen enerzijds avondbezoeken met batdetector in de winter periode tussen 
december en februari worden uitgevoerd. Met name bij een sterke temperatuurdaling 
tot onder het vriespunt en/of een sterke temperatuurstijging kunnen dan zwermende, 
in- en/of uitvliegende vleermuizen worden waargenomen. Het uitvoeren van een 
dergelijk onderzoek waarbij representatieve resultaten worden vastgelegd, is vaak 
complex. Dit wordt veroorzaakt door de sterke afhankelijk van gunstig weer met 
betrekking tot temperatuur, weinig wind en geen neerslag. Anderszijds kan een 
fysieke inspectie uitwijzen welke gevels geschikte toegangen of holten bevatten 
waarin vleermuizen kunnen wegkruipen. Een inspectie van kieren en spleten kan 
daadwerkelijke overwinterende vleermuizen aantonen.  
Al deze genoemde drie typen onderzoek zijn uitgevoerd: 
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- Eind januari 2018 trad er plotseling een aantal dagen een hoge temperatuur op. 
Daarom is op 25 januari 2018 door Marc Bleijerveld een avondbezoek 
uitgevoerd gericht op uitvliegende en/of zwermende vleermuizen. De nadruk lag 
op de gevels waar in het najaar zwermgedrag is waargenomen. 

- Een sterke daling tot onder het vriespunt vond plaats begin februari 2018. Op 6 
februari is door Bureau Waardenburg een avondronde met batdetector 
uitgevoerd, waarbij naar vorstzwermgedrag en invliegende vleermuizen is 
gezocht. Het onderzoek is uitgevoerd door Robert-Jan Jonkvorst en Floor van 
der Vliet (Bureau Waardenburg) en  Hans Huitema (PAN Onderzoek en 
Advies). Daarbij zijn op strategische punten rond De Veenkamp met detectors 
gepost.  

- De fysieke inspectie is uitgevoerd op 31 januari 2018, door Erik Korsten en 
Martijn Boonman (Bureau Waardenburg) in samenwerking met Marc Bleijerveld 
(Bureau Bleijerveld). Voorafgaand aan de inspectie heeft overleg 
plaatsgevonden waarbij Marc Bleijerveld toelichting heeft gegeven over de 
waarnemingen 29 augustus 2017 en 25 januari 2018. Daarna is zowel de hoog- 
als laagbouw rondom geïnspecteerd vanaf de grond en is vanaf het dak 
onderzoek uitgevoerd om de dakrand en dakopbouw nader te bekijken. In 
augustus 2017 is op drie plekken bij De Veenkamp zwermgedrag waar-
genomen. Deze plekken betroffen met name de noordgevel van de hoogbouw, 
de noordwestgevel van de hoogbouw en de noordwestelijke punt van de 
laagbouw (mindere mate). De inspectie van 31 januari 2018 heeft zich met 
name toegespitst op de bakstenen gevel-delen rondom de hoogbouw, de 
blauw-grijze betonnen uitbouw op de noordgevel van de hoogbouw en de 
muren van de laagbouw. De delen met balkons zijn vanaf de grond ook 
bekeken, maar zijn vanwege de beperkte aantrekkelijkheid voor vleermuizen en 
de privacy van de bewoners niet in detail onderzocht. 

 
Mei – juli 2018: zomer- en kraamonderzoek, detectoronderzoek  
Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in de Veenkamp is gebaseerd op 
het vleermuisprotocol (versie 2017). Uitgangspunt daarvoor zijn de voorwaarden ten 
aanzien van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Het onderzochte gebied is 
in de periode mei-juli viermaal bezocht, gericht op zomer- en kraamverblijven. Het is 
te voet (de zuidelijke helft, de tuin) en fietsend (verhardingen noordelijke helft) 
uitgevoerd.  
 
Om een zo goed mogelijk beeld van de functie van De Veenkamp voor vleermuizen te 
krijgen, is rekening gehouden met de relatief grote mate van onoverzichtelijkheid van 
het plangebied. Het onderzoeksgebied is daarom viermaal (zomer) door twee 
personen (Robert Jan Jonkvorst, Bureau Waardenburg en Marc Bleijerveld, Bureau 
Bleijerveld). In de kraamperiode zijn de bezoeken gespreid uitgevoerd. Tussen de 
beide volledige ochtend- en avondronden zaten respectievelijk 21 en 30 dagen. 
Hiermee is een goed beeld verkregen van het gebiedsgebruik door vleermuizen in de 
kraamtijd.  
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Tijdens het veldwerk is gelet op verblijfplaats indicerend gedrag (in- en uitvliegende 
dieren, baltsvluchten en zwermgedrag). Bij met name ochtendronden is vooraf 
rekening gehouden met het relatief korte tijdsvenster waarbinnen wordt gezwermd, 
soms geeft dit aanleiding tot een derde ochtendbezoek of telling van uitvliegende 
vleermuizen uit een kolonielocatie. Een derde ochtendronde of uitvliegtelling was niet 
noodzakelijk, het veldwerk gaf hier geen aanleiding toe.   
 
Augustus – september 2018: nazomerzwerm-onderzoek omgeving De Veenkamp 
Zwermgedrag van vleermuizen bij grote gebouwen in de nazomer is een aanwijzing 
voor een massawinterverblijfplaats. Het onderzoek naar de aanwzigheid van 
potentiële massawinterverblijfplaatsen rond de Veenkamp vond plaats in de nazomer 
bij hoge gebouwen (3 verdiepingen en hoger). Gezocht is in een zone van 1 km rond 
De Veenkamp. De te onderzoeken gebouwen zijn met behulp van de Algemene 
Hoogtekaart Nederland, GoogleEarth en StreetView vooraf geselecteerd. Andere 
gebouwen dan deze zijn niet onderzocht. Zie kaart 3.2 voor de ligging van deze 
gebouwen. 
 
Er hebben twee onderzoeksronden plaatsgevonden. Belangrijk is dat het onderzoek 
plaatsvindt bij zwoele nachttemperaturen. Het is daarbij niet heel belangrijk dat er een 
minimum aantal nachten tussen zit. Het moet een zo warm mogelijke nacht zijn. Het 
vleermuisprotocol (2017) stelt dat twee nachten met een tussenliggende periode van 
tenminste 10 dagen (optimaal) of minimaal 5 dagen (suboptimaal) uitgevoerd dient te 
worden. De kans op zwoele nachten wordt later in het seizoen betrekkelijk kleiner. 
Wegens het grillige verloop van de nachttemperaturen en kans op neerslag tijdens de 
onderzoeksuren in Apeldoorn in de periode half augustus – half september, is 
desondanks het onderzoek  uitgevoerd met 16 tussenliggende dagen.  
De minimum temperatuur waarbij onderzoek mag plaats vinden is 13 graden op het 
koudste moment van de nacht. Het onderzoek is uitgevoerd bij een starttemperatuur 
van 17 respectievelijk 20 graden Celsius, waarbij het aan het eind van de 
onderzoeksnacht niet kouder dan 16 graden was, zie grafiek 3.1. Dit zijn goede 
weersomstandigheden voor het uitvoeren van het onderzoek naar zwermgedrag bij 
potentiële massawinterverblijven. 
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Grafiek 3.1 Het grillige verloop van de minimumtemperatuur op KNMI weerstation Deelen, in de 

periode voor onderzoek naar zwermgedrag bij potentiele massawinterverblijven. De 
onderzoeksronden vonden plaats op 20-8 en 5-9. 

 
Tijdens het onderzoek is gezocht naar zwermgedrag wat specifiek plaatsvindt 
minimaal twee uur na zonsondergang (vaak begint dit rond middernacht en houdt 
enkele uren aan). Het onderzoek is door twee personen gelijktijdig uitgevoerd, waarbij 
bij De Veenkamp werd gestart. Bij aanvang van de avond is bij de westzijde van de 
Veenkamp een batlogger geplaatst. Hier is in het najaar 2017 en januari 2018 de 
grootste zwermactiviteit waargenomen. De te onderzoeken locaties zijn verdeeld 
tussen de twee personen. Op 20-8 is rond 00.00 uur gestart bij De Veenkamp, op 2-9 
was dat rond 23.00 uur. Zodra er gezwermd werd bij de Veenkamp zijn beide 
onderzoekers gescheiden naar de aangewezen gebouwen vertrokken per fiets of te 
voet. Drie locaties zijn per auto bezocht, wegens de grote tussenliggende afstanden.  
 
Uitgangspunt was circa 10-20 minuten per flat of circa 30-60 minuten per gebiedje met 
meerdere gebouwen dicht bijeen. Indien er al bij aankomst of vlak daarna werd 
gezwermd, dan werd alleen de locatie en aantallen vastgesteld. Alle gebouwen zijn 
gedurende de beide onderzoeksnachten in elk geval 2 keer bezocht, totdat er geen 
activiteit meer was. Tussentijds is minimaal twee keer bij De Veenkamp teruggekeerd 
gedurende de nacht, ter controle op zwermactiviteit. De onderzoekers hebben per 
WhatsApp contact gehouden. Alle waarnemingen zijn digitaal ingevoerd, inclusief 
nulwaarnemingen. 
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Januari 2019: winterzwerm-onderzoek bij vorst 
Zwermgedrag bij grote gebouwen in de winter bij vorst toont aan dat het gebouw in 
gebruik is als (massa)winterverblijfplaats. Het onderzoek naar winterzwermers is 
uitgevoerd door Robert Jan Jonkvorst (Bureau Waardenburg) en Hans Huitema (PAN 
onderzoek en advies). Rond zonsondergang is om 17.00 u bij de gemetselde 
westgevel van de Veenkamp een batlogger en een Anabat geplaatst om activiteit 
gedurende de avond te meten.  Vanaf circa 17.30 hebben de beide onderzoekers 
gescheiden van elkaar de hoge gebouwen binnen de cirkel van 1 km gecontroleerd op 
winterzwermgedrag. De nadruk lag op de gebouwen waar in de nazomer gezwermd 
werd. De gebouwen waar de grootste aantallen (<9) nazomerzwermers zijn 
gevonden, zijn als eerste gecontroleerd: hier is de kans op winterzwermers het 
grootst. Per complex is maximaal circa 15 minuten besteed om aan-of afwezigheid 
van vleermuizen en zwermgedrag vast te stellen. Indien zwermgedrag plaats vindt 
dan werd de 15 minutenperiode niet afgemaakt. Registratie werd gemaakt van het 
aantal waargenomen zwermers en eventueel aantikken en invliegen. Daarbij zijn ook 
nulwaarnemingen ingevoerd. Ook is vastgelegd waar zwermen plaatsvond.  
De warmtebeeldcamera en infraroodcamera zijn ingezet als hulpmiddelen om te 
bepalen of er dieren op hoogte buiten het akoestische bereik van de batdetector 
(Petterson D240x) vlogen of hun gedrag nader te kunnen bepalen. Gebleken is dat er 
geen vleermuizen buiten het bereik van de detector vlogen: alle dieren die gezien zijn, 
zijn ook gehoord op de batdetector.  
De ronde is gestopt rond 23.00 uur. Er was een duidelijke afname te zien in de 
activiteit van vleermuizen bij andere gebouwen dan De Veenkamp en de flat aan de 
overkant van de Gemzenstraat. Bij de Veenkamp werd ook rond 23.00 uur nog steeds 
gezwermd. De batlogger en Anabat zijn daar rond 23.15 uur uitgeschakeld. 
 

 3.4.4 Onderbouwing methode veldwerk vleermuizen 

Het veldwerk was in hoofdzaak gericht op het vaststellen van functies voor 
vleermuizen, niet op het uitputtend vinden van alle verblijfplaatsen. Een enkele zomer-
verblijfplaats van een solitair verblijvende vleermuis kan zijn gemist in de avonduren. 
Solitaire invliegende exemplaren kunnen tijdens ochtendronden zijn gemist.  
 
Het is niet mogelijk om ten alle tijden minimaal 75% van elk te onderzoeken gebied 
gelijktijdig te overzien (zoals beschreven in het vleermuisprotocol 2017) wanneer het 
veldwerk door één persoon wordt uitgevoerd. Dit is ondervangen door bij het zomer- 
en najaarsonderzoek twee personen in te zetten rond De Veenkamp. Eén persoon 
heeft lopend het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied onderzocht en de andere 
persoon maakte gebruik van een fiets. Hiermee is het gebied in twee gedeeld, waarbij 
snel binnen het onderzoeksgebied kan worden gewisseld tussen de observatiepunten 
(zie afbeelding 3.3). In het najaar is gebruik gemaakt van een fiets en een auto, zodat 
zo min mogelijk tijd verloren ging bij de bezoeken van de gebouwen, met name die op 
grote afstand ten oosten en ten zuiden van De Veenkamp staan. 
 
Ten behoeve van paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis is standaard 
ingeschat hoeveel territoria globaal aanwezig zijn door de waarnemingen van 
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roepende mannetjes te clusteren en te kijken waar deze liggen ten opzichte van het 
plangebied. Territoria van gewone dwergvleermuizen kunnen gemiddeld (150-)200 
meter doorsnee zijn in stedelijk gebied (Sachteleben & Von Helversen, 2006). 
Wanneer er veel geschikte verblijfplaatsen zijn, kunnen er meer mannetjes territoria 
bezetten in een bepaald gebied. Dan zijn de territoria kleiner. Binnen territoria zijn in 
stedelijk gebied vrijwel altijd meerdere paarverblijfplaatsen aanwezig. 
 
Met de geleverde onderzoeksinspanning is een goed beeld verkregen van de functies 
van de te onderzoeken gebouwen voor vleermuizen. 
 
 
 

 
Afbeelding 3.3.  Verdeling onderzoeksgebied (stippellijn). Een onderzoeker per fiets (noordelijke 

helft) en een onderzoeker te voet (zuidelijke helft) in de periode mei – juli 2018 
rond De Veenkamp (rode lijn). De nadruk lag op de oostelijke helft van het 
onderzoeksgebied, zijnde rond de rood omlijnde te slopen bebouwing. 
Ondergrond: OpenStreetMap. 

 
 
 
  



 

 29

 4 Resultaten onderzoek 

 4.1 Bronnenonderzoek 

NDFF 
In de database van de NDFF zijn de waarnemingen bekeken die kunnen duiden op 
kraam of massawinterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen. Er zijn in 2018 
twee kraamkolonies geregistreerd van 45 of meer exemplaren. In eerdere jaren tot 10 
jaar geleden zijn geen kraamgroepen of overwinterende groepen bekend. 
 
SMP Apeldoorn (Regelink) 
In 2018 inventariseert Regelink Ecologie en Landschap een groot deel van de 
bebouwde kom van Apeldoorn in het kader van een Soorten Management Plan 
(SMP). Onderdeel van deze inventarisatie is onderzoek naar vleermuizen en 
massawinterverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuis. In de nazomer van 2018 is 
gezocht naar zwermgedrag bij grote gebouwen wat indicatief is voor de aanwezigheid 
van massawinterverblijven. Dit is bij relatief veel gebouwen gevonden. Daarna is in 
december 2018 en in januari 2019 bij vorst veldwerk verricht gericht op het 
winterzwermgedrag bij de gebouwen waar in de nazomer ook gezwermd werd. Bij 
meerdere gebouwen werd inderdaad ook winterzwermgedrag aangetroffen (Elders, 
2019, Bijlage 5). 
 
 

 4.2  Samenvatting functies plangebied voor vleermuizen 

Uit het onderzoek wat is uitgevoerd tussen augustus 2017 en januari 2019 is gebleken 
dat De Veenkamp en het perceel waar het zich bevindt verschillende functies heeft 
voor vleermuizen. Hieronder worden de verschillende functies in volgorde van belang 
beschreven. In paragraaf 4.3 zijn de resultaten per onderzoeksperiode samengevat. 

 
Massawinterverblijfplaatsen 
In de hele onderzoeksperiode is vastgesteld dat bij verschillende gevels van De 
Veenkamp gezwermd wordt door gewone dwergvleermuizen. Het betrof enkele tot 
vele tientallen vleermuizen. Dit zwermgedrag is jaarrond vastgesteld bij De 
Veenkamp. De belangrijkste gevel betreft het gemetselde deel van de westgevel van 
de hoogbouw. Ook is een grote vijver naast het gebouw aanwezig. Voor gewone 
dwergvleermuizen is het belangrijk dat er bij massawinterverblijven op korte afstand 
drinkwater beschikbaar is.  
 
In Bijlage 4 wordt de ecologie van overwintering van de gewone dwergvleermuis 
nader toegelicht op basis van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit Duitsland 
en recente bevindingen in enkele projecten.  
 
Omdat als gevolg van de sloop het massawinterverblijf voor vleermuizen twee winters 
niet beschikbaar is, zijn ook enkele andere gebouwen in straal van 1000 meter rond 
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de Veenkamp onderzocht in het kader van alternatieve overwinteringslocaties. Bij 
enkele andere gebouwen zijn ook relatief hoge aantallen vleermuizen zwermend 
waargenomen in de nazomerperiode. Bij geen van die gebouwen waren het er 
(structureel) meer dan bij De Veenkamp. De hoogste aantallen werden gevonden bij 
de flat tegenover De Veenkamp (Gemzenstraat), een flat aan de Koninginnelaan;  de 
flats aan de Anklaarsweg, de hoogbouw aan de Pasteurstraat, Robert Kochstraat en 
Erasmusstraat; de zuidelijke flat aan de Loolaan en delen van de portiekflats 
Residence Loohorst  aan de Loseweg.  
Zwermgedrag in de winter vond in hoofdzaak plaats bij de flat noordelijk van De 
Veenkamp (Gemzenstraat) en de portiekflat oostelijk van De Veenkamp (Einsteinlaan) 
en de woontorens Einsteinlaan en Robert Kochlaan zijn de grootste aantallen 
zwermende vleermuizen waargenomen. Hiermee is aangetoond dat deze flats in elk 
geval in gebruik zijn als (massa)winterverblijfplaats. De flats waar in de nazomer werd 
gezwermd zijn potentieel in gebruik als (massa)winterverblijfplaats. 
 
De hoogbouw van de Veenkamp maakt dus aantoonbaar deel uit van een netwerk van 
massawinterverblijfplaatsen in Apeldoorn (zie ook Elders, 2019, Bijlage 5). De 
hoogbouw van de Veenkamp heeft in elk geval een belangrijke betekenis als massa–
winterverblijfplaats in het onderzochte gebied met straal van 1 km rond De Veenkamp, 
omdat bij De Veenkamp jaarrond veel vleermuizen zwermen (zie Bijlage 6). 
 
Op basis van waarnemingen van zwermende vleermuizen in de nazomer is een 
globale inschatting te maken van het aantal overwinterende dieren. De groep 
zwermende vleermuizen bestaat niet voortdurend uit dezelfde exemplaren, maar 
bestaat uit arriverende en vertrekkende vleermuizen die gedurende de nacht ook 
elders zwermen. Daarnaast is het zwermen gericht op verkenning van de verblijven 
binnen het netwerk, de dieren kennen dus ook elders overwinteringslocaties. Wel is 
bekend dat bij massawinterverblijven met grote aantallen dieren vaak gedurende het 
hele jaar activiteit is van (zwermende) vleermuizen. Dit gedrag is bij De Veenkamp 
waargenomen. 

 
Vliegroutes en foerageergebieden 
Langs de zuidrand van het perceel bevindt zich een vliegroute van gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers, zie afbeelding 4.4. Deze was met name in mei in 
gebruik. In juni en juli werd de vliegroute minder intensief gebruikt. De vliegroute loopt 
in de avond van oost (woonwijk) naar west en in de ochtend vice versa. Aan de 
westzijde van De Veenkamp grenst de historische buitenplaats of landgoed ‘Huis De 
Veenkamp’ 2(Mecklenburglaan 20). Deze buitenplaats is circa 5 hectare groot en is 
aangelegd in landschapsstijl rond 1880. De tuin wordt gekenmerkt door een wal met 
dicht bijeen geplante eiken (en andere loofbomen) van circa 200 jaar oud rond een 
weiland met slingerpaden en een vijverpartij. Ook is een klein deel van het gebied als 
parkbos ingericht. Deze buitenplaats heeft naar verwachting een belangrijke lokale 
foerageerfunctie hebben voor vleermuizen.  

                                                        
2 https://www.monumenten.nl/monument/42320 
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Enkele honderden meters in westelijke richting bevinden zich de (gemengde) bossen 
van het Kroondomein Het Loo, wat een belangrijk jachtbiotoop voor vleermuizen is.  
 

 
Afbeelding 4.4. De ligging van de vliegroute (rode pijl) ten opzichte van het onderzochte gebied 

(rode stippellijn) en de ligging van de historische buitenplaats Huis De Veenkamp 
aan de Mecklenburglaan (blauw omlijnd) en het Kroondomein Het Loo (ten westen 
van de blauw gestreepte lijn). 

Zomerverblijfplaatsen 
Er is in 2018 één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in de hoogbouw 
van De Veenkamp vastgesteld. Het betreft de zuidgevel. In de laagbouw zijn 
aanwijzingen voor één zomerverblijf in de zuidgevel en één zomerverblijf in de 
oostgevel. Op andere gevels van de hoog- en laagbouw zijn geen zomerverblijven 
vastgesteld. De gebouwen hebben een beperkte functie als zomerverblijfplaats voor 
een beperkt aantal vleermuizen. 
 
Paarverblijfplaatsen 
Er zijn in 2017 door Bureau Bleijerveld geen territoria of paarverblijfplaatsen 
vastgesteld in de hoog- en laagbouw van De Veenkamp, maar wel vermoed.  
In 2018 is zeer beperkt balts van gewone dwergvleermuis gehoord ten westen en ten 
zuiden van De Veenkamp. De gebouwen hebben geen of een beperkte functie als 
paarverblijfplaats voor vleermuizen. 
 
Kraamverblijfplaatsen 
Er zijn in 2018 géén kraamverblijfplaatsen in de hoog- en laagbouw van De Veenkamp 
vastgesteld. De Veenkamp heeft geen functie als kraamverblijfplaats voor 
vleermuizen. 
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 4.3 Samenvatting resultaten per onderzoeksperiode 

 4.3.1 Augustus-september 2017: nazomerzwermen en paarverblijfplaatsen De Veenkamp 

Het plangebied is op 22 augustus 2017 bezocht door Marc Bleijerveld (Bureau 
Bleijerveld), waarbij een een quick scan onderzoek heeft plaatsgevonden. Er is gelet 
op de geschiktheid van de bebouwing voor beschermde soorten, waaronder 
vleermuizen.  Er is met name gelet op (potentiële) verblijfplaatsen zoals kieren, 
spleten en andere invliegopeningen voor vleermuizen en broedvogels en er is een 
habitatgeschiktheidsbeoordeling gemaakt voor beschermde soorten in het algemeen 
(Bureau Bleijerveld, 2017), zie Bijlage 2. De rapportage concludeert dat nader 
onderzoek voor vleermuizen aan de orde is. Voor broedvogels wordt geadviseerd om 
werkzaamheden in beplanting waarin gebroed kan worden, buiten het broedseizoen 
uit te voeren. Voor andere waargenomen of te verwachten beschermde soorten geldt 
ofwel een vrijstelling (amfibieën) of het gebouw en tuin vormt geen geschikte verblijf- 
of groeiplaats. 
 
In het najaar van 2017 is nader onderzoek naar paarverblijfplaatsen van vleermuizen 
uitgevoerd (Bureau Bleijerveld, 2017). Tijdens de twee bezoekronden zijn geen 
baltslocaties vastgesteld bij De Veenkamp. Bij het eerste bezoekronde op 29 augustus 
2017 is een grote zwermlocatie aangetroffen aan de westgevel van de hoogbouw, hier 
zwermden zeker 20 vleermuizen gelijktijdig. Dit is een sterke indicatie voor de 
aanwezigheid van een massawinterverblijfplaats. Bij de flat ten noorden van De 
Veenkamp bevond zich ook een redelijk grote zwermlocatie, waar circa vijf 
vleermuizen zwermden. Verspreid in het onderzoeksgebied zijn ook enkele kleine 
zwermlocaties aangetroffen. Deze zwermlocaties vormen ook een indicatie voor de 
aanwezigheid van massawinterverblijven. De rapportage van Bleijerveld (2017) 
concludeert dat een mitigatie- en compensatieplan voor vleermuizen aan de orde is.  
 

 4.3.2 Januari-februari 2018: fysieke inspectie en massawinterverblijfplaats De Veenkamp 

Uit de fysieke inspectie is gebleken dat er op verschillende plekken in de hoog- en 
laagbouw toegangsmogelijkheden zijn voor vleermuizen naar de spouwholte. Er zijn 
meerdere  dilatatievoegen in de hoogbouw waar de kitbanden verweerd zijn waardoor 
deze (deels) verdwenen zijn. Dit is vooral langs blauwgrijze uitbouw op de noordgevel 
aan de orde en in mindere mate op de westgevel en oostgevel. De dilatatievoeg langs 
de betonnen liftschacht is nog in goede staat. Verder zijn in alle gemetselde 
geveldelen van zowel de hoog- als laagbouw open stootvoegen aanwezig, waar 
vleermuizen doorheen kunnen kruipen. De dakrand is niet toegankelijk voor 
vleermuizen. 
 
Winterverblijfplaatsen zijn met zekerheid aanwezig in de hoogbouw van De Veenkamp 
en in de flat aan de noordzijde van de Gemzenstraat. 
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De gevels van De Veenkamp waarin overwinterende vleermuizen zijn vastgesteld 
(middels waarnemingen van zwermgedrag) of verwacht worden (op basis van de 
fysieke inspectie) betreffen in hoofdzaak: 
• de spouw en dilatatievoegen van het gemetselde rechter- en linkerdeel van de 
noordgevel hoogbouw,  

• de spouw van het gemetselde linkerdeel van de westgevel, hoogbouw 
Een schatting van het aantal vleermuizen op basis van de visuele inspectie was niet 
mogelijk doordat de dieren in de spouw uit het zicht en mogelijk ook op een niet veilig 
te onderzoeken locatie verblijven (de noord- en westgevel). 
Overwinterende vleermuizen worden in (veel) kleinere aantallen in andere gemetselde 
delen van de hoogbouw verwacht.  
 
Er zijn geen concrete aanwijzingen voor overwinterende vleermuizen in de laagbouw. 
Voor details wordt verwezen naar de notitie ‘Fysieke inspectie en vorstzwerm-
onderzoek, De Veenkamp, Apeldoorn’ (Koopman – van Roon, 2018, zie Bijlage 3).  

 

 4.3.3 Mei-juli 2018: kraamverblijfplaatsen en vliegroutes 

Bij de hoogbouw van De Veenkamp en bij de flat tegenover De Veenkamp is 
voortdurend zwermactiviteit waargenomen dat gerelateerd is aan het massawinter-
verblijf in beide flats, zie afbeelding 4.2. Bij de gemetselde westgevel van de 
hoogbouw van De Veenkamp worden voortdurend de grootste aantallen zwermende 
vleermuizen aangetroffen. Kraamverblijfplaatsen zijn niet gevonden. Langs de 
zuidrand van het onderzoeksgebied bevindt zich een vliegroute en er wordt vrijwel 
altijd in meer of mindere mate gefoerageerd bij de bomen en vijver. De veldresultaten 
per bezoekronde zijn beschreven in Bijlage 6. 
 



 

 34 

 
Afbeelding 4.1.  Kaart met waarnemingen van vleermuizen rond De Veenkamp, 

Apeldoorn. Onderzoeksperiode mei-juli 2018. 
 
 

 4.3.4 Augustus-september 2018: nazomerzwermen omgeving  

Bij de meeste geïnspecteerde flatgebouwen (zijnde galerij- en portiekflats) is in een 
cirkel van 1000 meter rond De Veenkamp zwermactiviteit waargenomen dat op 
massawinterverblijfplaatsen kan wijzen, zie afbeelding 4.2. Dit is veel meer dan 
verwacht. De meeste activiteit (naast De Veenkamp) vond plaats bij de flat tegenover 
De Veenkamp, de Koninginnelaan, de flats tussen de Nobelstraat en de 
Erasmusstraat/Boerhavelaan, de Anklaarsweg, de Loseweg en de Loolaan.   
Bij de gemetselde westgevel van de hoogbouw van De Veenkamp worden 
voortdurend de grootste aantallen zwermende vleermuizen aangetroffen. Her en der 
zijn baltsende gewone dwergvleermuizen waargenomen. De veldresultaten per avond 
zijn in Bijlage 6 beschreven. 
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Afbeelding 4.2.  Kaart met waarnemingen en nul-waarnemingen van vleermuizen bij hoge 

bebouwing in een gebied van circa 1 km rond De Veenkamp, Apeldoorn. 
Onderzoeksperiode augustus -september 2018. 

 
 4.3.5 Januari 2019: (massa)winterverblijfplaatsen omgeving 

Zoals verwacht op basis van de najaarswaarnemingen zijn relatief veel flatgebouwen 
(zijnde galerij- en portiekflats) in een cirkel van 1000 meter rond De Veenkamp in 
gebruik als winterverblijfplaats of massawinterverblijfplaats. Bij meerdere gebouwen is 
zwermactiviteit waargenomen, zie afbeelding 4.3. Bij de flat noordelijk van De 
Veenkamp en de flat oostelijk van De Veenkamp (Einsteinlaan), aan de Einsteinlaan 
en Robert Kochlaan zijn de grootste aantallen zwermende vleermuizen waargenomen. 
Bij de gemetselde westgevel van de hoogbouw van De Veenkamp zijn de grootste 
aantallen zwermende vleermuizen aangetroffen. De veldresultaten zijn beschreven in 
Bijlage 6. 
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Afbeelding 4.3.  (Massa)winterverblijven, zijnde waarnemingen en nul-waarnemingen van 

zwermende en invliegende vleermuizen bij hoge bebouwing in een gebied van 
circa 1 km rond De Veenkamp in januari 2019, Apeldoorn. 
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DEEL 2 Effecten, advies maatregelen, ontheffing 
Wnb 
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 5 Effectbeoordeling zonder maatregelen 

 5.1  Inleiding, toetsingskader 

Uit voorgaand bureau- en veldonderzoek wordt geconcludeerd dat de sloop en 
herbouw van De Veenkamp leidt tot verlies van vaste rust- en verblijfplaatsen van de 
gewone dwergvleermuis, met de functies zomerverblijf en massa-winterverblijf. Het 
gebouw De Veenkamp heeft zoals uit voorgaande analyse blijkt, geen functie als 
vliegroute of foerageergebied. Langs de zuidrand van het perceel bevindt zich wel een 
vliegroute voor zowel gewone dwergvleermuizen als laatvliegers en het terrein is 
gedurende het gehele seizoen in gebruik als foerageergebied. Om te bepalen wat de 
te nemen vervolgstappen en/of maatregelen zijn, is het nodig de effecten van de 
voorgenomen ingreep op vleermuizen te beoordelen. 
 
In dit hoofdstuk worden per type verblijfplaats en per soort de tijdelijke en permanente 
effecten van de ingreep bepaald op: 

1. de functionaliteit van De Veenkamp als verblijfplaats 
2. de kwaliteit van verblijfplaatsen 
3. het aanbod aan verblijfplaatsen (kwantiteit), cumulatieve effecten 
4. het risico op doden van vleermuizen 
5. de staat van instandhouding (paragraaf 5.5)  

 
De effecten in voorliggend hoofdstuk zijn beoordeeld zonder uitvoering van 
geadviseerde maatregelen, waarbij fictief wordt uitgegaan van isolatie van alle gevels 
en afsluiten of ontoegankelijk maken van gevels voor vleermuizen (bijvoorbeeld door 
open stootvoegen van minder dan 1 cm breed). In Hoofdstuk 7 zijn de effecten 
beoordeeld inclusief de in Hoofdstuk 6 geadviseerde maatregelen. 
 
In het algemeen geldt dat bij werkzaamheden gebouwen waarbij verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn vastgesteld, de functionaliteit van verblijfplaatsen behouden blijft 
indien: 

• de werkzaamheden buiten de meest kwetsbare periode (kraamtijd; winterslaap) 
worden uitgevoerd en 

• bij afwezigheid van vleermuizen en  
• er gedurende de werkzaamheden in kwaliteit en kwantiteit in voldoende mate 

vergelijkbare verblijfplaatsen beschikbaar zijn in de (directe) omgeving en  
• er na afronding van de werkzaamheden weer voldoende permanente 

verblijfplaatsen in het gebouw beschikbaar zijn. 
 

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden is de kans groot dat de 
functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen wordt aangetast. Wanneer bij 
de sloop en herbouw van De Veenkamp geen maatregelen worden getroffen, wordt 
niet voldaan aan deze voorwaarden. Dit wordt in de onderstaande alinea’s kort 
uitgewerkt. 
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 5.2  Effecten op zomer- en paarverblijfplaatsen 

1. Effect op functionaliteit 
De sloop van De Veenkamp leidt zonder maatregelen tot permanent verlies van een 
enkele zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Paarverblijfplaatsen zijn 
niet aangetoond. Het is op grond van de fysieke kenmerken (en staat van onderhoud) 
van het gebouw desondanks mogelijk dat er incidenteel een of twee gewone 
dwergvleermuizen op één of meerdere plekken in het gebouw een zomer- of 
paarverblijfplaats heeft. De functionaliteit van deze verblijfplaatsen wordt dan niet 
gehandhaafd.  
 
Rondom De Veenkamp bevindt zich laagbouw en woonflats die geschikt zijn als paar- 
en zomerverblijfplaats. Alternatieve verblijfplaatsen zijn derhalve jaarrond op korte 
afstand beschikbaar voor de (ten hoogste) één tot enkele aanwezige gewone dwerg-
vleermuizen.  
 
2 en 3. Effect op kwantiteit en kwaliteit van verblijfplaatsen 
Het niet terugbrengen van verblijfplaatsen heeft tot gevolg dat het aantal 
verblijfplaatsen niet op peil blijft (afname).  
 
4. Risico op doden en verwonden van vleermuizen in zomer- of paarverblijven  
Het vernietigen van het door één tot enkele individuen gebruikte zomerverblijf, zou 
zonder maatregelen leiden tot risico’s op doden en verwonden bij de sloop.  
 
 

 5.3  Effecten op massawinterverblijfplaatsen 

1. Effect op functionaliteit 
De sloop en herbouw van De Veenkamp leidt zonder maatregelen tot permanent 
verlies van een relatief groot massawinterverblijf. Het winterverblijf wordt gebruikt door 
naar verwachting een groot aantal individuen en een vervult daarmee momenteel een 
belangrijke functie in Apeldoorn.  

 
2 en 3. Effect op kwantiteit en kwaliteit van verblijfplaatsen 
Alternatieve en in gebruik zijnde massawinterverblijven zijn op korte afstand (75-550 
meter) in aangrenzende bebouwing aanwezig. Omdat niet bekend is of deze 
alternatieven in voldoende mate en kwaliteit voorzien om permanent de functie van De 
Veenkamp over te nemen, is aantasting van het netwerk van (massa)winterverblijf-
plaatsen aan de orde.  
 
Gezien de landelijke trend dat veel grote gebouwen met een potentieel of vastgesteld  
(massa)winterverblijfplaats tussen nu en de komende jaren worden gerenoveerd 
waarbij na-isolatie plaatsvindt ofwel sloop plaatsvindt, is dit mogelijk ook in Apeldoorn 
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aan de orde3. Dit sluit een cumulatief effect op termijn niet uit ten aanzien van het 
aantal beschikbare massawinterverblijfplaatsen van voldoende tot goede kwaliteit. 
Een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding is niet uit te sluiten. 

 
4. Risico op doden en verwonden van vleermuizen in winterverblijven  
Wanneer de sloop van met name de hoogbouw plaatsvindt in de overwinterings-
periode van vleermuizen, vindt doden en verwonden van vleermuizen met zekerheid 
plaats. Doordat de dieren in winterslaap zijn kunnen ze niet snel reageren op 
verstorende werkzaamheden en lopen daardoor direct en groot risico gedood of 
verwond te worden. Bij massawinterverblijfplaatsen waar op dat moment honderden 
tot duizenden dieren overwinteren zal een dergelijk ingreep ook de staat van 
instandhouding van de lokale of regionale populatie negatief beïnvloeden.  
 

Het in de winter uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan winterverblijfplaatsen van 
vleermuizen, moet dus altijd voorkomen worden, zie tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1. Overzicht risicoperioden voor doden en verwonden van vleermuizen in 

massawinterverblijfplaatsen. Rood: er zijn met zekerheid vleermuizen aanwezig. 
Oranje: er zijn mogelijk nog / al vleermuizen aanwezig. Groen: er zijn geen 
overwinterende vleermuizen aanwezig. 

Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

 
 

 5.4  Effecten op vliegroute en foerageergebied 

Langs de zuidrand van het plangebied bevindt zich een vliegroute van gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers in oost-westelijke richting en vice versa. De 
vliegroute loopt door parallel aan de watergang en opgaande beplanting ten zuiden 
van de te slopen gebouwen. Deze route is daarom voedselrijk en matig verlicht en 
daarom aantrekkelijk als vlieg- en jachtroute. Op circa 60 meter ten zuiden en parallel 
van deze vliegroute bevindt zich de Antilopestraat. Deze straat is eveneens ‘gericht’ 
op het foerageergebied van de historische buitenplaats Huis de Veenkamp. De 
geleiding voor vleermuizen is in deze straat echter van lagere kwaliteit. Er staat 
straatverlichting, er zijn minder bomen en struiken, er loopt geen watergang en de 
geleiding wordt deels gevormd door verspreid staande bomen en deels door de 
langsgevels van de woningblokken. De naastgelegen grote vijver biedt eveneens 
mogelijkheden om te drinken, zoals in februari 2018 waarschijnlijk is waargenomen 
(Koopman – van Roon, 2018). De vliegroute langs de zuidrand van De Veenkamp is 
dan ook veel aantrekkelijker voor vleermuizen en daarom zeker van belang, maar ze 
is niet essentieel (er is immers een alternatief langs de Antilopestraat).  
 
Zonder maatregelen zal verstoring van vliegroute langs De Veenkamp plaatsvinden. 
De vleermuizen kunnen gedurende de werkzaamheden een alternatieve vliegroute 

                                                        
3 De galerijflat aan de Loolaan 41 wordt op dit moment gerenoveerd en na-geïsoleerd. 
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volgen, maar deze is minder aantrekkelijk als foerageerroute. Er zijn in elk geval geen 
wezenlijke effecten te verwachten op de kraamkolonie laatvliegers noch op de lokale 
populatie gewone dwergvleermuizen die gebruik maken van deze route. 

 

 5.5  Effecten op staat van instandhouding 

Toetsingscriteria 
De staat van instandhouding vertelt hoe goed of slecht het gaat met een populatie van 
een bepaalde soort in zijn natuurlijke habitat en verspreidingsgebied. Als een soort 
een ongunstige staat van instandhouding heeft, komt deze meestal op een Rode lijst 
terecht. Met beide begrippen wordt gesignaleerd of er maatregelen nodig zijn om de 
soort weer in een gunstige staat van instandhouding te krijgen.  

 
De doelstelling van de Wet Natuurbescherming is de bescherming en het behoud van 
de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. 
Eén van de voorwaarden voor ontheffing voor overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van vleermuizen is dat er geen sprake is van aantasting van de gunstige staat 
van instandhouding. De staat van instandhouding van een soort (....; Artikel 1 
Habitatrichtlijn) wordt als "gunstig" beschouwd wanneer: 
-  uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 

levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en 

-  het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en 

-  er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 
de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

 
De effecten van de sloop en herbouw van De Veenkamp op de staat van 
instandhouding van gewone dwergvleermuizen is in dit Hoofdstuk beoordeeld in een 
worst case-scenario. Uitgangspunten in het geval van het worst case-scenario zijn: 
- dat er in de winterperiode wordt gesloopt en  
- dat er geen verblijfplaatsen worden gerealiseerd in de nieuwbouw van De 

Veenkamp.  
 

De beoordeling van effecten op de staat van instandhouding vindt naar analogie van 
de Habitatrichtlijn plaats conform Europees vastgestelde beoordelingscriteria: 

1. de verspreiding van de soort over Nederland en de trend daarin 
2. de populatiegrootte van de soort en trend daarin 
3. de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de soort en de trend daarin 
4. het toekomstperspectief van de soort. 
 

De bovenstaande vier punten zijn geen toetsing op zichzelf, daarom de uitwerking 
opgenomen in Bijlage 7. De vier punten maken wel deel uit van de overzichtstabel 5.2 
waarin de effecten op de gunstige staat van instandhouding zijn weergegeven. 
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Effecten op staat van instandhouding op het plangebied en lokale netwerk 
Als gevolg van het wegnemen van het massawinterverblijf in De Veenkamp in de 
wintermaanden of er vlak voor worden ofwel veel vleermuizen gedood of worden 
gedwongen op korte termijn een alternatieve overwinteringslocatie zoeken. Deze 
alternatieven zijn weliswaar op korte afstand in meerdere gebouwen aanwezig, maar 
het is niet bekend of deze zo kort voor de winterperiode succesvol door alle dieren in 
gebruik worden genomen. In beide situaties is te verwachten dat er veel dieren zullen 
sterven. Een negatief effect op de lokale populatie vindt dan plaats. Op grond van de 
lage reproductiesnelheid (slecht 50-70% van de vrouwtjes krijgt jaarlijks één 
nakomeling) is herstel van de lokale populatie een langdurig traject. 
In tabel 5.2 wordt een samenvatting gegeven van de beoordeling van de staat van 
instandhouding van de gewone dwergvleermuis op het niveau van het plangebied en 
de directe omgeving. Hierbij wordt uitgegaan van een worst case-scenario: geen 
maatregelen.  
 
Wanneer geen maatregelen worden uitgevoerd, komt de lokale gunstige staat van 
instandhouding van gewone dwergvleermuis in het geding als gevolg van de sloop en 
herbouw van De Veenkamp. 
 
 
Tabel 5.2.  Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting criteria beoordeling lokale en regionale 

staat van instandhouding gewone dwergvleermuis, in een worst case-scenario 
zonder uitvoering van maatregelen (eionet.europa.eu, Goutbeek, 2018).  
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Criteria  Functie Effecten plangebied, korte termijn Effecten nabije toekomst  
   Korte termijn Eind 

bouwfase 
Plangebied Directe 

omgeving 
plangebied 

Regionaal en 
landelijk 

Populatie-
grootte 

  Negatief: afname 
door sterfte 

Negatief: 
onvoldoende 
tijd voor herstel 

Negatief: 
langzaam 
herstel 

Langzaam 
herstel 

Regionaal: 
neutraal, 
Landelijk: naar 
verwachting 
positief 

        
Trend   Negatief Negatief Negatief - 

langzaam 
herstel 

Langzaam 
herstel 

Regionaal: 
neutraal, 
Landelijk: naar 
verwachting 
positief 

        
Verspreiding 
/ beschikbaar 
habitat en 
verblijfplaats
en 

Grootte Verblijf-
plaatsen 

Huidig verblijf 
verdwijnt.  
Aantasting grootte 
lokale netwerk 
(alternatieve) 
verblijfplaatsen.  

Geen nieuw 
verblijf in 
nieuwbouw. 
Aantasting 
grootte lokale 
netwerk 
(alternatieve) 
verblijfplaatsen.  

Blijvende 
afgenomen 
grootte lokale 
netwerk 
(alternatieve) 
verblijfplaatsen.  

Vooralsnog 
voldoende, in 
cumulatie met 
andere 
renovaties 
potentieel 
negatief 

Voldoende 

  Foerageer-
gebied 

Tijdelijk minder 
functioneel 

voldoende voldoende voldoende voldoende 

  verbinding Tijdelijk minder 
functioneel 

voldoende voldoende voldoende voldoende 

        
 Kwaliteit Verblijf-

plaatsen 
Tijdelijk minder 
functioneel 

goed goed - - 

  Foerageer-
gebied 

Tijdelijk minder 
functioneel 

voldoende goed goed goed 

  verbinding Tijdelijk minder 
functioneel 

voldoende goed goed goed 

        
 Borging Verblijf-

plaatsen 
Afwezig in worst 
case-scenario 

Afwezig in 
worst case-
scenario 

Afwezig in 
worst case-
scenario 

- - 

  Foerageer-
gebied 

Afwezig in worst 
case-scenario 

Afwezig in 
worst case-
scenario : 
voldoende 

Voldoende - - 

  Verbinding Afwezig in worst 
case-scenario 

Afwezig in 
worst case-
scenario 

Voldoende - - 
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 6 Maatregelen 

 6.1 Uitgangspunten 

Zoals in het voorgaande Hoofdstuk 5 is uitgewerkt, zijn negatieve effecten op 
vleermuizen reëel wanneer er geen maatregelen worden getroffen om sterfte te 
voorkomen. Instandhouding van het aanbod van verblijfplaatsen is ook van groot 
belang om lange termijneffecten en effecten door cumulatie te voorkomen. Bij de 
ingreep worden met zekerheid verbodsbepalingen  van de Wet natuurbescherming 
overtreden (vooruitlopend op hetgeen in Hoofdstuk 9 is opgenomen), ook indien  
maatregelen worden getroffen. Er worden immers ofwel dieren gedood (bij sloop in de 
winter zonder maatregelen) en/of een vaste verblijfplaats vernietigd (bij sloop inclusief 
maatregelen). Een ontheffingsaanvraag is daarom met zekerheid in elk geval voor 
aantasting van verblijfplaatsen aan de orde. Bevoegd gezag beoordeelt bij een 
ontheffingsaanvraag of er voldoende maatregelen worden getroffen om negatieve 
effecten op vleermuizen zoveel mogelijk te beperken. Het is daarom nodig dat 
maatregelen voor vleermuizen worden geïntegreerd in het werkplan (sloop) en 
ontwerp (nieuwbouw). 
 
In het voorliggende hoofdstuk zijn de geadviseerde maatregelen voor gewone 
dwergvleermuis in chronologische volgorde (sloop – herbouw) beschreven. In 
Hoofdstuk 7 worden de effecten van de sloop en herbouw van De Veenkamp 
beoordeeld inclusief deze hieronder uitgewerkte geadviseerde maatregelen. 
 
Doel van de maatregelen is het beperken van schade aan verblijfplaatsen en het 
waarborgen van hun functionaliteit. 
 
De drie onderstaande maatregelen zijn van toepassing: 
1. Gefaseerd werken in periodes dat vleermuizen actief en dus minder kwetsbaar 

zijn of bij afwezigheid van vleermuizen; 
2. Maatregelen om het doden van dieren te voorkomen; 
3. Behoud aanbod aan verblijfplaatsen, conform het Kennisdocument Gewone 

dwergvleermuis (BIJ12, 2017c) 
 
In de onderstaande paragrafen zijn deze geadviseerde maatregelen concreet 
uitgewerkt. 
 
 

 6.2 Maatregelen voorafgaand aan sloop  

Stripwerkzaamheden  
De sloop is voorzien tussen april en juni 2020 (zie paragraaf 2.2). Beide gebouwen 
worden gelijktijdig gesloopt. De sloop van de hoogbouw met het massawinterverblijf 
vindt derhalve plaats buiten de winterslaapperiode en buiten de piekperiode dat 
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vleermuizen de massawinterverblijfplaatsen inspecteren voor de aankomende 
winterperiode (augustus). 
 
De sloop is verdeeld in meerdere fasen per gebouw (zie paragraaf 2.2). De gebouwen 
worden van binnen en van buiten gestript en asbest wordt verwijderd alvorens de 
fysieke sloop zal plaatsvinden. De laagbouw wordt als eerste gesloopt, daarna volgt 
de hoogbouw. Bij de stripwerkzaamheden aan de buitenzijde van de hoog- en 
laagbouw wordt de kozijnen, ramen, beugels, valschermen en andere losse 
elementen verwijderd. Ook asbest aan de buitenzijde van het gebouw wordt 
verwijderd. Het strippen van de buitenkant van de hoog- en laagbouw vindt plaats in 
de periode april – juni (zie paragraaf 2.2), dit overlapt deels met de periode van het 
aanbrengen van de exclusion flaps (zie onder bij Exclusion flaps plaatsen). De 
hoogbouw kan vanaf half april 2020 worden neergehaald, maar voorwaarde is dat er 
bij het strippen geen spouwen en/of holle vloeren langdurig bloot komen te liggen 
(wegens kans op ingebruikname en levert onvoldoende prikkel om naar alternatieve 
winterverblijven op zoek te gaan, zie onder bij Exclusion flaps plaatsen). Ook 
voorwaarde is dat de westgevel ontzien moet worden van stripwerkzaamheden: de 
kozijnen aan weerszijden moeten blijven zitten, zodat de spouw niet open komt te 
staan. Anders zijn de exclusion flaps niet functioneel, zie volgende alinea. 
Als het bovenstaande gegarandeerd wordt ten aanzien van strippen van de 
buitenzijde, kan het neerhalen van de hoogbouw in de periode half april tot uiterlijk juni 
2020 van start gaan. Stripwerkzaamheden aan de binnenkant van de gebouwen kan 
altijd plaatsvinden. Sloop van de laagbouw is niet gebonden aan een tijdslimiet. 
 
Sloop en uitvoering van verstorende werkzaamheden vindt plaats in een periode dat 
de dieren actief zijn of voldoende opgewarmd om snel te kunnen reageren. Dit 
betekent dat de sloop van gebouwdelen waarin vleermuizen verblijven wordt 
uitgevoerd bij temperaturen die ’s nachts niet zakken onder 12 graden Celsius en 
overdag tenminste 18 graden Celsius bedragen.  

 
Tabel 6.1. Overzicht perioden 2020 voor uitvoering maatregelen voorafgaand aan 

sloopwerkzaamheden, ter voorkoming van doden en verwonden van vleermuizen in 
massawinterverblijfplaatsen. Rood: er zijn met zekerheid vleermuizen aanwezig. 
Oranje: er zijn mogelijk nog / al vleermuizen aanwezig. Groen: er zijn geen 
overwinterende vleermuizen aanwezig, vanaf mei 2020. *) mits tijdig exclusion flaps 
geplaatst. 

Activiteit Jan Febr Maart April Mei Juni Juli 

Strippen buitenkant hoog- en laagbouw    X X X  

Exclusion flaps plaatsen en smalle kieren 
dichten 

  (X) X    

Sloop laagbouw     (x)* X X x 

Sloop hoogbouw     (x)* X X x 
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Exclusion flaps plaatsen 
Om te voorkomen dat bij start van de werkzaamheden vleermuizen aanwezig zijn in 
de gemetselde delen van de west-, zuid- en noordgevel van de hoogbouw en ook in 
de oostgevel van de laagbouw, worden in de periode half maart – eind april exclusion 
flaps geplaatst bij de open stootvoegen, ook indien de sloop later in het voorjaar 
plaatsvindt. Te smalle open stootvoegen (<1 cm) worden afgedicht. Per verdieping zijn 
afhankelijk van de breedte van de betreffende geveldeel twee tot zes open 
stootvoegen aanwezig. Op de zuid- en noordgevel bevindt zich een verweerde 
kitband4 langs de zijkant van de muur, waarmee openingen naar de spouw ontstaan. 
Deze kier wordt waar smaller dan 1 cm gedicht met kit. Waar de kier breder is dan 1 
cm wordt deze gedicht tot een opening van maximaal 10 cm hoog en voorzien van 
een exclusion flap. Het neerhalen van de hoog- en laagbouw kan vanaf half april 2020 
plaatsvinden, waarbij minimaal twee weken voorafgaand aan de sloop exclusion flaps 
geplaatst moeten zijn. Wanneer de sloopwerkzaamheden van de hoogbouw of 
laagbouw van start gaan, zijn er in de gevels geen vleermuizen meer aanwezig.  
Wanneer niet alle openingen worden afgedicht en/of voorzien van exclusion flaps blijft 
er  kans bestaan dat vleermuizen deze openingen alsnog gaan gebruiken, omdat de 
andere toegangen worden afgesloten. 
 
Een exclusion flap bestaat uit een tijdelijk constructie rondom een open stootvoeg of 
open deel van een diltatievoeg. Direct onder de open stootvoeg wordt een plaatje van 
glad materiaal (circa 30x30 cm plexiglas of trespa) aangebracht. Over de stootvoeg 
wordt een lap zeil enigszins losjes (een vlakke hand moet net tussen de muur en het 
zeil passen) aangebracht en met drie latjes in een omgekeerde U-vorm aan de muur 
vastgezet. Het zeil dekt de open stootvoeg dus af, met de opening voorbij de open 
stootvoeg. Daarmee kan een vleermuis onder het zeil door de stootvoeg wel verlaten, 
maar niet meer terugkeren omdat de gladde plaat geen houvast biedt en het zeil de 
opening afdekt.  De constructie van de exclusion flap kan bij een dilatatievoeg ook 
zijdeling (met de opening van de U naar links of rechts) worden geplaatst.  
 
Behoud vliegroute 
Langs de zuidrand van het plangebied bevindt zich een vliegroute van gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers in oost-westelijke richting en vice versa. De 
vliegroute loopt door parallel aan de watergang en opgaande beplanting ten zuiden 
van de te slopen gebouwen. Om verstoring van de vliegroute langs De Veenkamp te 
voorkomen en de functionaliteit in stand te houden worden de volgende  maatregelen 
geadviseerd / genomen: 
- geen verlichting nabij de zuidrand van het perceel (langs de watergang). 
- geen (grootschalige) bomenkap langs de zuidrand van het perceel 
 

                                                        
4 In de notitie Woonzorg 2015 is deze kitband aangemerkt als asbesthoudend. De beschreven werkwijze 
voor exclusion flaps kan desondanks probleemloos plaatsvinden. Verwijderen van deze asbesthoudende kit 
kan vanaf half april plaatsvinden. 
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Calamiteiten 
Indien bij het strippen of bij sloop van de gemetselde gevels onverhoopt vleermuizen 
worden aangetroffen, moet direct worden gestaakt met de werkzaamheden op die 
locatie. Er moet contact worden opgenomen met een ecoloog / terzake deskundige / 
de contactpersoon van Bureau Waardenburg. In overleg wordt bepaald hoe en 
wanneer de werkzaamheden ter plaatse hervat kunnen worden.  
Daarbij wordt tevens in de schaftkeet van de aannemer een info-graphic geplaatst met 
de basisinformatie en protocol omtrent vleermuizen, zie Bijlage 10.  
 

 
 6.3 Maatregelen in nieuwbouw 

Aanleg massawinterverblijfplaatsen 
Binnen de stad is een netwerk aan winterverblijfplaatsen bekend, doch dit netwerk 
staat wel voortdurend onder druk door het na-isoleren en sloop waarbij (mogelijk, te) 
weinig aandacht is voor instandhouding of integratie van voldoende mogelijkheden 
voor (grote) groepen overwinterende vleermuizen. Het is namelijk onbekend of in 
grote nieuwe gebouwen waarin geisoleerde gevels bevinden, geschikt zijn als 
massawinterverblijfplaats. Het is dan ook van groot belang dat in de nieuwbouw van 
De Veenkamp ruimte voor een groot aantal overwinterende vleermuizen wordt 
gecreëerd die vergelijkbaar is met of veel lijkt op de huidige kwaliteiten van het verblijf. 
Hiermee wordt het netwerk aan winterverblijfplaatsen in stand gehouden. 
 
In de nieuwbouw wordt de noordgevel  ter plaatse van het trappenhuis ingericht als 
massawinterverblijf voor vleermuizen. Deze gevel is zeven bouwlagen hoog (zie 
afbeelding 6.1). Deze gevel wordt uitgevoerd in metselwerk en zal niet worden 
geïsoleerd. De spouwholte zal bereikbaar worden gemaakt door een voldoende aantal 
en voldoende brede (> 1 cm) open stootvoegen en/of invliegstenen. Omdat de 
spouwholte niet voorzien is van isolatiemateriaal aan het binnenspouwblad, kunnen 
de vleermuizen zowel aan de binnen- als buitenmuur hangen. Omdat de hele 
spouwholte over de hele oppervlakte (hoogte en breedte) hol is, ontstaan 
verschillende microklimaten en kunnen vleermuizen in alle richtingen wegkruipen5.  
 
 

                                                        
5 Dit in tegenstelling tot inbouw vleermuiskasten. 
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Afbeelding 6.1.  Voorlopige aanduiding lokalisatie massawinterverblijfplaats vleermuizen in de 

noordgevel van de nieuwbouw De Veenkamp (rode stippellijn). (bron 
afbeelding: Mecanoo Architecten). 

 
Aanleg zomer- en paarverblijfplaatsen 
In andere gemetselde gevels van de nieuwbouw worden tevens verblijfplaatsen voor 
kleinere aantallen vleermuizen gerealiseerd. Dit betreffen spouwmuren die voorzien 
zijn van isolatie, maar waar een luchtspouw van circa 2 cm tussen de buitenmuur en 
de isolatie (platen of dekens) bevindt. Deze ruimten worden toegankelijk gemaakt 
middels voldoende brede (>1 cm) brede open stootvoegen.  
 
Herstel kwaliteit vliegroute 
De vliegroute langs de zuidrand van het perceel wordt hersteld na afronding van de 
werkzaamheden. Er wordt bij de inrichting van de tuin rekening gehouden met het 
vergroten van het voedselaanbod middels aanplant van bijvoorbeeld meerdere 
inheemse boomsoorten en bloeiende heesters waardoor er jaarrond een 
aantrekkende werking is op insecten. 
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 7 Effectbeoordeling inclusief maatregelen 

 7.1  Inleiding, toetsingskader 

In Hoofdstuk 5 zijn de effecten op vleermuizen beoordeeld in een  worst case-scenario 
(het geval dat bij sloop en herbouw geen maatregelen worden getroffen).  In paragraaf 
5.5 wordt geconcludeerd dat de sloop en herbouw van De Veenkamp zonder 
passende maatregelen leidt tot niet alleen het verlies van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en sterfte, maar ook dat de gunstige 
staat van instandhouding op lokaal niveau in het geding komt. Om deze gevolgen te 
minimaliseren zijn in Hoofdstuk 6 maatregelen geadviseerd. Het voorliggende 
hoofdstuk bevat de effectbeoordeling op vleermuizen met betrekking tot de sloop en 
herbouw inclusief deze maatregelen. 
 
Het gebouw De Veenkamp heeft zoals uit voorgaande analyse blijkt, geen functie als 
vliegroute of foerageergebied. Langs de zuidrand van het perceel bevindt zich wel een 
vliegroute voor zowel gewone dwergvleermuizen als laatvliegers en het terrein is 
gedurende het gehele seizoen in gebruik als foerageergebied.  
 
Per type verblijfplaats en per soort worden in de hierna volgende paragrafen de 
tijdelijke en permanente effecten van de ingreep beoordeeld op: 

1. de functionaliteit van De Veenkamp als verblijfplaats 
2. de kwaliteit van verblijfplaatsen 
3. het aanbod aan verblijfplaatsen (kwantiteit), cumulatieve effecten 
4. het risico op doden van vleermuizen 
5. de staat van instandhouding (paragraaf 7.5) 

 
In het algemeen geldt dat bij werkzaamheden gebouwen waarbij verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn vastgesteld, de functionaliteit van verblijfplaatsen behouden blijft 
indien: 

• de werkzaamheden buiten de meest kwetsbare periode (kraamtijd; 
winterslaap) worden uitgevoerd en 

• bij afwezigheid van vleermuizen en  
• er gedurende de werkzaamheden in kwaliteit en kwantiteit in voldoende 

mate vergelijkbare verblijfplaatsen beschikbaar zijn in de (directe) 
omgeving en  

• er na afronding van de werkzaamheden weer voldoende permanente 
verblijfplaatsen in het gebouw beschikbaar zijn. 

 
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden is de kans groot dat de 
functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen wordt aangetast. Wanneer bij 
de sloop en herbouw van De Veenkamp de geadviseerde maatregelen worden 
getroffen (zie Hoofdstuk 6), wordt voldaan aan deze voorwaarden. Dit wordt in de 
onderstaande alinea’s kort uitgewerkt. 
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 7.2  Effecten op zomer- en paarverblijfplaatsen 

1. Effect op functionaliteit 
De sloop van De Veenkamp leidt tot tijdelijk verlies van een enkele zomerverblijfplaats 
van de gewone dwergvleermuis. Paarverblijfplaatsen zijn niet aangetoond. Het is op 
grond van de fysieke kenmerken (en staat van onderhoud) van het gebouw 
desondanks mogelijk dat er incidenteel een of twee gewone dwergvleermuizen op één 
of meerdere plekken in het gebouw een zomer- of paarverblijfplaats heeft. De sloop 
van De Veenkamp leidt derhalve tot een tijdelijk verlies van enkele zomer- en/of 
potentiële paarverblijfplaatsen. 
 
In de periode van sloop en herbouw is De Veenkamp niet beschikbaar voor 
vleermuizen als zomer- en/of paarverblijfplaats. Omdat in de direct naastliggende 
bebouwing aangetoond is dat hier geschikte verblijfplaatsen aanwezig zijn voor 
vleermuizen en in de sloop- en herbouwperiode niet worden gerenoveerd, is 
gedurende de zomer- en najaarsperiode in voldoende mate voorzien in alternatieve 
verblijven op korte afstand gedurende de werkzaamheden.  
 
Bij de herbouw worden maatregelen getroffen die gericht zijn op het terugbrengen en 
daarmee duurzaam behoud van de huidige en potentiële functionaliteit van De 
Veenkamp als zomerverblijfplaats en potentieel als paarverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuis. Effecten op de functionaliteit van deze verblijfplaatsen zijn uit te 
sluiten.  
 
2. Effect op kwaliteit 
In de nieuwbouw worden permanente zomer- en paarverblijfplaatsen voor 
vleermuizen geïntegreerd in zowel geïsoleerde gemetselde spouwmuren waar 
voldoende brede luchtspouw aanwezig is (circa 1,5 tot 2 cm) als in de niet geïsoleerde 
spouwmuur ter hoogte van het trappenhuis.  
 
De kwaliteit van de nieuwe permanente verblijfplaatsen in de niet geïsoleerde gevel is 
daarmee vrijwel geheel vergelijkbaar met de kwaliteit en locaties van de huidige 
verblijfplaatsen. De kwaliteit van de nieuwe permanente verblijfplaatsen in geïsoleerde 
gevels is anders dan in de huidige situatie: de spouwholte staat nu niet meer onder 
invloed van warmtelekkage die door de binnenmuur sijpelt, maar meer onder invloed 
van het buitenklimaat. Echter, dit type verblijfplaatsen hebben prima kwaliteit als paar- 
en zomerverblijfplaats voor (beperkte aantallen) gewone dwergvleermuizen.  
 
3. Effect op kwantiteit 
Er is één zomerverblijfplaats in De Veenkamp aangetroffen. Paarverblijfplaatsen zijn 
niet aangetoond, maar een enkel paarverblijf is niet geheel uit te sluiten op grond van 
de fysieke kenmerken (en staat van onderhoud) van het gebouw en de ligging van de 
aanwezige territoria van gewone dwergvleermuizen.  
Zomer- en potentiele paarverblijfplaatsen in muren en spleten van De Veenkamp zijn 
gedurende twee zomerseizoenen niet beschikbaar. In de nieuwbouw worden 
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permanente verblijfplaatsen voor vleermuizen geïntegreerd. Deze bevinden zich in de 
spouwholte van gemetselde geveldelen en op ongeveer dezelfde plaatsen in het 
nieuwe gebouw als voorheen in het oude gebouw. Er kunnen na herbouw van De 
Veenkamp weer minimaal evenveel gewone dwergvleermuizen gebruik maken van de 
holten in de spouw als zomer- of paarverblijfplaats.  
 
Rondom De Veenkamp bevindt zich laagbouw en woonflats die geschikt zijn als paar- 
en zomerverblijfplaats. Alternatieve verblijfplaatsen zijn derhalve jaarrond op korte 
afstand beschikbaar voor de (ten hoogste) één tot enkele aanwezige gewone dwerg-
vleermuizen.  
 
4. Risico op doden en verwonden van vleermuizen in zomer- of paarverblijven  
Het vernietigen van het door één tot enkele individuen gebruikte zomerverblijf, zou 
zonder maatregelen leiden tot risico’s op doden en verwonden bij de sloop. Bij de 
sloop worden maatregelen genomen om het doden en verwonden van dieren te 
voorkomen (zie paragraaf 5.3.4).  
 
 

 7.3  Effecten op massawinterverblijfplaatsen 

1. Effect op functionaliteit 
De sloop en herbouw van De Veenkamp leidt tot tijdelijk verlies van een relatief groot 
massa-winterverblijf. Het winterverblijf wordt gebruikt door naar verwachting een groot 
aantal individuen en een vervult daarmee een belangrijke functie in Apeldoorn.  
 
Bij de sloop worden maatregelen genomen om het doden en verwonden van dieren te 
voorkomen (zie paragraaf 6.2). Het massawinterverblijf is met zekerheid één winter 
niet beschikbaar en de tweede winter mogelijk al deels beschikbaar, (zie paragraaf 
2.2). maar dat is nog onzeker.  
 
Alternatieve en in gebruik zijnde (massa)winterverblijven zijn op korte afstand (75-550 
meter) in aangrenzende bebouwing aanwezig ter overbrugging van de sloop- en 
herbouwperiode.  
 
In de nieuwbouw van De Veenkamp worden maatregelen getroffen die gericht zijn op 
het terugbrengen en daarmee duurzaam behoud van de huidige functionaliteit van De 
Veenkamp als massawinterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis (zie paragraaf 
6.3). De derde winter na sloop is De Veenkamp met zekerheid weer volledig 
beschikbaar als massawinterverblijfplaats. Het netwerk aan massawinterverblijf-
plaatsen blijft daarmee op lange termijn in stand. 
 
Gezien de landelijke trend dat veel grote gebouwen met een potentieel of vastgesteld  
(massa)winterverblijfplaats tussen nu en de komende jaren worden gerenoveerd 
waarbij na-isolatie plaatsvindt ofwel sloop plaatsvindt, is dit mogelijk ook in Apeldoorn 
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aan de orde6. Met het terugbrengen van de functie massawinterverblijfplaats  in De 
Veenkamp wordt een cumulatief effect op termijn geminimaliseerd: het aantal 
beschikbare massawinterverblijfplaatsen van voldoende tot goede kwaliteit blijft op 
peil. Een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding is uit te sluiten. 
 
2. Effect op kwaliteit 
Het massawinterverblijf in De Veenkamp heeft een belangrijke functie, mogelijk door 
een goede kwaliteit van de huidige verblijfplaatsen in de niet-na-geïsoleerde spouw. 
Het massawinterverblijf in De Veenkamp staat echter niet volledig op zichzelf in dit 
deel van Apeldoorn. Het gebouw maakt deel uit van een netwerk aan grotere en 
kleinere massawinterverblijven in dit deel van Apeldoorn (en andere locaties in 
Apeldoorn, Elders, 2019). Het tegenover gelegen flatgebouw op de hoek van 
Gemzenstraat-Koninginnelaan is ook een massawinterverblijf. De aantallen 
overwinterende vleermuizen zijn daar naar verwachting lager (op basis van lagere 
aantallen zwermende exemplaren in het najaar en winter), desalniettemin wordt 
verwacht dat hier ook redelijk forse aantallen dieren overwinteren. Ook bij de 
naastliggende galerijflat aan Einsteinlaan 94-128 is zowel in het najaar als winter 
zwermende vleermuizen waargenomen, maar kleinere aantallen dan bij de 
voorgenoemde flat. Iets verder westelijk bevinden zich langs de waterrijke groenstrook 
tussen de Nobelstraat en de Boerhavestraat vier hoge flats. Ook hier is in het najaar 
flink zwermactiviteit waargenomen. In de winter waren de aantallen zwermende  
exemplaren echter beperkt waarmee deze flats mogelijk kleinere aantallen 
overwinterende vleermuizen (kunnen) huisvesten. Op grotere afstand, doch binnen 
1000 meter vanaf De Veenkamp blijken in elk geval meerdere kleinere winterverblijven 
aanwezig. De Veenkamp is daarmee in elk geval in dit deel van Apeldoorn 
ontegenzeggelijk het belangrijkste massawinterverblijf. De Veenkamp is hier overigens 
ook de oudste hoogbouw.  
 
Bij sloop van De Veenkamp wordt het huidige massawinterverblijf vernietigd en zal de 
nieuwbouw gedurende maximaal twee winters niet (volledig) beschikbaar zijn. Het 
netwerk van huidige meerdere grote en kleinere massawinterverblijven in dit deel van 
Apeldoorn zal daardoor tijdelijk kwalitatief worden aangetast: het zwaartepunt wordt 
immers tijdelijk verwijderd, maar binnen twee jaar volledig vervangen.   
 
De nieuwbouw van De Veenkamp voorziet in het terugbrengen van een groot 
massawinterverblijf voor vleermuizen. Dit zal plaatsvinden in de noordgevel van het 
gebouw, ter plaatse van het trappenhuis. Deze gevel wordt uitgevoerd in metselwerk 
en zal niet worden geïsoleerd. De spouwholte in de westgevel staat evenals de 
oorspronkelijke situatie niet onder invloed van warmtelekkage vanuit een 
achterliggende woning of openbare ruimte. De toegang tot de spouwholte wordt 
gerealiseerd door voldoende grote open stootvoegen en/of invliegstenen. Omdat de 
spouwholte niet voorzien is van isolatiemateriaal aan het binnenspouwblad, kunnen 
de vleermuizen zowel aan de binnen- als buitenmuur hangen. Omdat de hele 

                                                        
6 De galerijflat aan de Loolaan 41 wordt op dit moment gerenoveerd en na-geïsoleerd. 
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spouwholte over de hele oppervlakte (hoogte en breedte) hol is, ontstaan 
verschillende microklimaten en kunnen vleermuizen in alle richtingen wegkruipen7. De 
nieuwe gemetselde gevelmuur is qua oriëntatie noordgericht (huidige oriëntatie is 
westelijk), maar bevindt zich wel op dezelfde hoek van het gebouw als in de huidige 
situatie. De kwaliteit zal heel vergelijkbaar zijn met de kwaliteit voorafgaand aan de 
sloop. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zijn er daarom netto geen effecten 
op de kwaliteit van het massawinterverblijf te benoemen. 
 
3. Effect op kwantiteit  
Bij sloop van De Veenkamp zal een relatief groot massawinterverblijf tijdelijk vernietigd 
worden. Wegens de aard en omvang van het massawinterverblijf en omvang van de 
aantallen overwinterende vleermuizen, is het echter onmogelijk om een kunstmatig 
tijdelijk alternatief te realiseren om het aantal verblijfplaatsen tijdens de 
werkzaamheden op peil te houden. De vleermuizen zijn erg honkvast voor wat betreft 
hun veilige vorstvrije overwinteringslocaties, waardoor acceptatie en ingebruikname 
van een nieuw en/of kunstmatig verblijf door de grote aantallen dieren zeer lang kan 
duren. Het is daarom niet realistisch noch zinvol om een nieuw tijdelijk alternatief ter 
overbrugging van de herbouwperiode te realiseren. Er wordt vanuit gegaan dat het 
omliggende netwerk van andere massawinterverblijfplaatsen rond De Veenkamp 
(tenminste binnen 1 km), onaangetast en volledig beschikbaar blijft als tijdelijk 
alternatief voor de overwintering van vleermuizen.  
 
Het korte termijn effect is een directe afname van feitelijk een klein aantal verblijven, 
doch één hiervan betreft een massawinterverblijfplaats voor grote aantallen 
vleermuizen. Het korte termijneffect is ten hoogste twee winterperioden. 
 
In de hoogbouw van De Veenkamp wordt op meerdere plaatsen overwinterd, waarvan 
de gemetselde westgevel het belangrijkste is. In de nieuwbouw wordt de noordgevel  
ter plaatse van het trappenhuis ingericht als groot massawinterverblijf voor 
vleermuizen (zie paragraaf 6.3). Deze gevel is zeven bouwlagen hoog. Op lange 
termijn (na de herbouw) zijn geen effecten op de kwantiteit van massawinterverblijven 
te verwachten. Het aantal verblijfplaatsen voor grote aantallen gewone dwergv-
leermuizen blijft hiermee duurzaam op peil. 
 
4. Risico op doden en verwonden van vleermuizen in winterverblijven  
Wanneer de sloop van met name de hoogbouw plaatsvindt in de overwinterings-
periode van vleermuizen, vindt doden en verwonden van vleermuizen met zekerheid 
plaats. Doordat de dieren in winterslaap zijn kunnen ze niet snel reageren op 
verstorende werkzaamheden en lopen daardoor direct en groot risico gedood of 
verwond te worden. Bij massawinterverblijfplaatsen waar op dat moment honderden 
tot duizenden dieren overwinteren kan een dergelijk ingreep ook de staat van 
instandhouding van de lokale of regionale populatie negatief beïnvloeden.  
 

                                                        
7 Dit in tegenstelling tot inbouw vleermuiskasten. 
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Het in de winter uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan winterverblijfplaatsen van 
vleermuizen, moet dus altijd voorkomen worden, zie tabel 5.1. 
 
 
Tabel 5.1. Overzicht risicoperioden voor doden en verwonden van vleermuizen in 

massawinterverblijfplaatsen. Rood: er zijn met zekerheid vleermuizen aanwezig. 
Oranje: er zijn mogelijk nog / al vleermuizen aanwezig. Groen: er zijn geen 
overwinterende vleermuizen aanwezig. 

Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

 
 
De geadviseerde maatregelen omvatten kort samengevat (zie hoofdstuk 6):  

• de sloop van het massawinterverblijf in de hoogbouw vindt plaats buiten de 
winterperiode en ruim voorafgaand aan de piektijd waarbij inspectie van 
vleermuizen bij het massawinterverblijf plaatsvindt (augustus); 

• er worden exclusion flaps toegepast bij dilatatievoegen en open stootvoegen 
de laag- en hoogbouw wordt (vleermuisvriendelijk) gestript voorafgaand aan 
de sloopwerkzaamheden 

 
Fysieke sloop buiten winterperiode 
De planning van de sloop is volledig afgestemd op het voorkomen van grootschalige 
sterfte van overwinterende vleermuizen en opgenomen in paragraaf 2.2 en sloop van 
het hele complex vindt plaats in de periode april tot en met juni 2020. De sloop van de 
hoogbouw vindt derhalve plaats buiten de winterslaap periode en ruim buiten de 
piekperiode dat vleermuizen de massawinterverblijfplaatsen inspecteren voor de 
aankomende winterperiode (augustus). 
De sloop is verdeeld in meerdere fasen per gebouw. De gebouwen worden van 
binnen en van buiten gestript en asbest wordt verwijderd, alvorens de fysieke sloop 
zal plaatsvinden.  
 
Plaatsen exclusion flaps 
De sloopwerkzaamheden (neerhalen gebouwen) starten niet eerder dan half april 
2020. Er zijn geen aanwijzingen dat er vleermuizen overwinteren in de laagbouw. In 
de laagbouw zijn wel aanwijzingen voor hooguit enkele zomer- en/of paarverblijf-
plaatsen. Bij de open stootvoegen wordt gedurende de actieve periode van 
vleermuizen, in de periode half maart tot uiterlijk eind april 2020 exclusion flaps 
geplaatst, ter voorkoming van aanwezigheid van individuele of kleine aantallen 
vleermuizen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om de laagbouw minimaal 2 weken 
na het plaatsen van de exclusion flaps te af te breken, doch niet eerder dan half april 
2020. 
 
In de hoogbouw bevinden zich met zekerheid vleermuizen in de westgevel. Om te 
voorkomen dat bij start van de werkzaamheden vleermuizen aanwezig zijn in de 
gemetselde delen van de west-, zuid- en noordgevel, worden in de periode half maart 
tot uiterlijk eind april 2020 exclusion flaps geplaatst bij de open stootvoegen en 
verticale voegen of kieren (zie Hoofdstuk 6), ook indien de fysieke sloop van de gevels 
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later in het voorjaar plaatsvindt. Wanneer de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden 
van de hoogbouw van start gaan (na strippen en asbest verwijdering), zijn er in deze 
gevels geen vleermuizen meer aanwezig.  

 
Met het tijdig afsluiten (half maart – eind april) van de openingen wordt aan 
vleermuizen kenbaar gemaakt dat het massawinterverblijf niet meer toegankelijk is, 
zodat zij actief naar de alternatieve massawinterverblijven zullen moeten uitwijken en 
daarvoor voldoende tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden.  
 
Stripwerkzaamheden  
Wanneer er bij het strippen voorkomen wordt dat langdurig spouwen en/of holle 
vloeren bloot komen te liggen, wordt in combinatie met de exclusionflaps effectief 
voorkomen dat  vleermuizen het gebouw niet meer kunnen betrekken. Dit wegens 
kans op ingebruikname en levert onvoldoende prikkel om naar alternatieve 
winterverblijven op zoek te gaan, zie boven bij Plaatsen Exclusion flaps. 
 
Conclusie risico op doden van vleermuizen 
Met bovengenoemde maatregelen wordt het direct doden van individuen van gewone 
dwergvleermuis aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorkomen. 
 
 

 7.4  Effecten op vliegroute en foerageergebied 

Langs de zuidrand van het plangebied bevindt zich een vliegroute van gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers in oost-westelijke richting en vice versa. De 
vliegroute loopt door parallel aan de watergang en opgaande beplanting ten zuiden 
van de te slopen gebouwen. Deze route is daarom voedselrijk en matig verlicht en 
daarom aantrekkelijk als vlieg- en jachtroute. Op circa 60 meter ten zuiden en parallel 
van deze vliegroute bevindt zich de Antilopestraat. Deze straat is eveneens ‘gericht’ 
op het foerageergebied van de historische buitenplaats Huis de Veenkamp. De 
geleiding voor vleermuizen is in deze straat echter van lagere kwaliteit. Er staat 
straatverlichting, er zijn minder bomen en struiken, er loopt geen watergang en de 
geleiding wordt deels gevormd door verspreid staande bomen en deels door de 
langsgevels van de woningblokken. De naastgelegen grote vijver biedt eveneens 
mogelijkheden om te drinken, zoals in februari 2018 waarschijnlijk is waargenomen 
(Koopman – van Roon, 2018). De vliegroute langs de zuidrand van De Veenkamp is 
dan ook veel aantrekkelijker voor vleermuizen en daarom zeker van belang, maar ze 
is niet essentieel (er is immers een alternatief langs de Antilopestraat).  
 
Zonder maatregelen kan verstoring van vliegroute langs De Veenkamp plaatsvinden. 
De vliegroute blijft functioneel in stand indien in voldoende mate maatregelen worden 
getroffen. De geadviseerde maatregelen zijn in hoofdzaak: 
- geen verlichting nabij de zuidrand van het perceel (langs de watergang). 
- geen (grootschalige) bomenkap langs de zuidrand van het perceel 
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Er zijn in elk geval geen wezenlijke effecten te verwachten op de kraamkolonie 
laatvliegers noch op de lokale populatie gewone dwergvleermuizen die gebruik maken 
van deze route. 
 

 

 7.5  Effecten op staat van instandhouding 

De staat van instandhouding vertelt hoe goed of slecht het gaat met een populatie van 
een bepaalde soort in zijn natuurlijke habitat en verspreidingsgebied. Als een soort 
beoordeeld is met een ongunstige staat van instandhouding, dan komt deze meestal 
op een Rode lijst terecht. Met beide begrippen wordt gesignaleerd of er maatregelen 
nodig zijn om de soort weer in een gunstige staat van instandhouding te krijgen.  

 
De doelstelling van de Wet Natuurbescherming is de bescherming en het behoud van 
de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. 
Eén van de voorwaarden voor ontheffing voor een activiteit waarbij overtreding van 
verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen plaatsvindt, is dat er geen sprake is 
van aantasting van de gunstige staat van instandhouding. De staat van 
instandhouding van een soort (....; Artikel 1 Habitatrichtlijn) wordt als "gunstig" 
beschouwd wanneer: 
-  uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 

levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en 

-  het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en 

-  er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om 
de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 

 
Toetsingscriteria 
De effecten van de sloop en herbouw van De Veenkamp op de staat van 
instandhouding van gewone dwergvleermuizen is in dit hoofdstuk beoordeeld inclusief 
de geadviseerde maatregelen (Hoofdstuk 6). Uitgangspunten zijn: 
- dat er buiten de overwinteringsperiode wordt gesloopt en  
- dat er permanente vervangende verblijfplaatsen van vergelijkbare kwaliteit worden 

gerealiseerd in de nieuwbouw van De Veenkamp.  
 

De beoordeling van effecten op de staat van instandhouding vindt naar analogie van 
de Habitatrichtlijn plaats conform Europees vastgestelde beoordelingscriteria: 

1. de verspreiding van de soort over Nederland en de trend daarin 
2. de populatiegrootte van de soort en trend daarin 
3. de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de soort en de trend daarin 
4. het toekomstperspectief van de soort. 
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De bovenstaande vier punten zijn geen toetsing op zichzelf, daarom de uitwerking 
opgenomen in Bijlage 7. De vier punten maken wel deel uit van de overzichtstabel 7.2 
waarin de effecten op de gunstige staat van instandhouding zijn weergegeven. 
 
Effecten op staat van instandhouding op het plangebied en lokale netwerk 
Als gevolg van de tijdelijk wegnemen van het massawinterverblijf in De Veenkamp, 
moeten de vleermuizen tijdelijk alternatieve overwinteringslocaties zoeken. Deze 
alternatieven zijn op korte afstand in meerdere gebouwen aanwezig. Succesvolle 
ingebruikname van deze alternatieven is aannemelijk, met name wanneer de 
vleermuizen hiervoor voldoende tijd krijgen. Dit wordt gerealiseerd met het 
ontoegankelijk maken middels exclusion flaps in maart-april en tussen half april en 
uiterlijk juni te starten met het neerhalen van de hoogbouw.  
 
Als gevolg van de gewijzigde overwinteringssituatie kan reproductie de eerste zomer 
na sloop een fractie lager zijn, als gevolg van een iets lagere fitness van vrouwtjes 
einde winter. Aangenomen wordt dat dit bij een klein aantal van de overwinterende 
vrouwtjes aan de orde zal zijn. Gemiddeld krijgen slechts 50-70% van de vrouwtjes 
een jong (BIJ12, 2017). Een negatief effect op de lokale populatie is daarom zeer 
beperkt te noemen. Verwacht wordt dat dit gedurende één tot twee seizoenen aan de 
orde is voordat het reproductieniveau weer volledig normaal is. Wanneer de 
permanente massawinterverblijfplaatsen in de nieuwbouw weer toegankelijk zijn, 
wordt verwacht dat deze het opvolgende winterseizoen weer in gebruik wordt 
genomen door jaarlijks oplopende aantallen dieren. 
 
In tabel 5.2 wordt een samenvatting gegeven van de beoordeling van de staat van 
instandhouding van de gewone dwergvleermuis op het niveau van het plangebied en 
de directe omgeving. Hierbij wordt uitgegaan van voldoende en tijdige maatregelen.  
 
Onder de voorwaarde van de uitvoering van een voldoende en coherent pakket aan 
maatregelen, komt de lokale gunstige staat van instandhouding van gewone dwerg-
vleermuis niet in het geding als gevolg van de sloop en herbouw van De Veenkamp. 
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Tabel 7.2.  Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting criteria beoordeling lokale en regionale 
staat van instandhouding gewone dwergvleermuis, inclusief uitvoering van de 
geadviseerde maatregelen (eionet.europa.eu, Goutbeek, 2018).  

  

 
 
 

  

Criteria  Functie Effecten plangebied, korte termijn Effecten nabije toekomst  
   Korte termijn Eind 

bouwfase 
Plangebied Directe 

omgeving 
plangebied 

Regionaal en 
landelijk 

Populatie-
grootte 

  Mogelijk 
gedurende 1-2 
jaar een fractie 
lagere 
reproductie. 
Sterfte niet 
verwacht.  

Geen meetbaar 
effect 

Naar 
verwachting 
positief 

Naar 
verwachting 
positief 

Naar 
verwachting 
positief 

        
Trend   Geen meetbaar 

effect 
Geen meetbaar 
effect 

Naar 
verwachting 
positief 

Naar 
verwachting 
positief 

Naar 
verwachting 
positief 

        
Verspreiding, 
beschikbaar 
habitat en 
verblijfplaats
en 

Grootte Verblijf-
plaatsen 

Huidig verblijf 
verdwijnt. Geen 
kunstmatige 
alternatieven 
(immers niet 
zinvol), wel 
bestaande 
alternatieven 
dichtbij. 
Aantasting grootte 
lokale netwerk 
(alternatieve) 
verblijfplaatsen.  

Nieuwe 
verblijfplaatsen 
komen 
beschikbaar, 
grootte lokale 
netwerk 
(alternatieve) 
verblijfplaatsen 
is weer op peil 

voldoende Vooralsnog 
voldoende, in 
cumulatie met 
andere 
renovaties 
potentieel 
negatief 

voldoende 

  Foerageer-
gebied 

Tijdelijk mogelijk 
minder 
functioneel 

voldoende voldoende voldoende voldoende 

  verbinding Tijdelijk mogelijk 
minder 
functioneel 

voldoende voldoende voldoende voldoende 

        
 Kwaliteit Verblijf-

plaatsen 
Huidig verblijf 
verdwijnt. 
Kwaliteit 
bestaande 
(alternatieve) 
verblijven binnen 
lokale netwerk 
niet aangetast. 

Nieuwe 
verblijfplaatsen 
komen 
beschikbaar, 
kwaliteit van 
het netwerk is 
weer op peil 

goed - - 

  Foerageer-
gebied 

Tijdelijk mogelijk 
minder 
functioneel 

voldoende goed goed goed 

  verbinding Tijdelijk mogelijk 
minder 
functioneel 

voldoende goed goed goed 

        
 Borging Verblijf-

plaatsen 
Maatregelen 
vastleggen in 
bouwplan  

Vastleggen in 
plan beheer en 
onderhoud: 
voldoende 

Vastleggen in 
plan beheer en 
onderhoud: 
voldoende 

- - 

  Foerageer-
gebied 

Maatregelen 
vastleggen in 
bouwplan  

Vastleggen in 
plan beheer en 
onderhoud: 
voldoende 

Vastleggen in 
plan beheer en 
onderhoud: 
voldoende 

- - 

  Verbinding Maatregelen 
vastleggen in 
bouwplan  

Vastleggen in 
plan beheer en 
onderhoud: 
voldoende 

Vastleggen in 
plan beheer en 
onderhoud: 
voldoende 

- - 
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 8 Alternatieven van sloop en herbouw 

 8.1 Alternatieve locatie 

De voorgenomen ingreep betreft het slopen en herbouwen van het woonzorgcentrum 
De Veenkamp. Herbouw vindt plaats op exact dezelfde locatie. Er is geen sprake van 
een alternatieve locatie. 
 
 

 8.2  Alternatieve inrichting 

De gemeente Apeldoorn heeft aangeven dat de vormgeving van het huidige gebouw 
een typische na-oorlogse bouwstijl en vorm heeft. De gemeente wenst dat uit 
cultuurhistorisch en stedebouwkundig oogpunt de nieuwbouw deze stijl in uitstraling, 
hoogte en massa benadert. Woonzorg Nederland heeft Mecanoo Architecten opdracht 
gegeven om de nieuwbouw van De Veenkamp te ontwerpen, waarbij nauw overleg 
met de gemeente plaatsvindt. De nieuwbouw zal daarom een mix worden van 
moderne architectuur en de naoorlogse bouwstijl. Er is gekozen om meerdere gevels 
in metselwerk uit te voeren. In de noordgevel zal de belangrijkste functie voor 
vleermuizen (het massawinterverblijf) worden gerealiseerd. In andere gemetselde 
gevels zullen zomer- en paarverblijfplaatsen gerealiseerd worden. Indien sprake zou 
zijn van een (veel) minder hoog gebouw, met nauwelijks of geen metselwerkgevels, is 
het realiseren van met name een massawinterverblijf lastiger. Bovendien is een (veel) 
lager gebouw dan ook minder herkenbaar in het collectief geheugen van de gewone 
dwergvleermuizen die overwinteren in het huidige gebouw. Voor een succesvolle her-
ingebruikname door vleermuizen is het gekozen ontwerp gunstig. Een alternatieve 
inrichting en ontwerp zal dus minder gunstig zijn. 
Een definitief ontwerp is momenteel nog niet beschikbaar. 
 
 

 8.3  Alternatieve werkwijze 

Woonzorg Nederland en de gemeente hebben beiden een onderzoek gedaan naar de 
alternatieve invulling en constructieve mogelijkheden van het gebouw. Dit onderzoek 
is gedaan ten behoeve van de toestemming om te mogen slopen van een cultuur 
historisch bepaald gebouw. Beide onderzoeken kwamen tot de conclusie dat de 
constructieve opzet van het gebouw wordt gekenmerkt door een smalle beukmaat. 
Hierin zijn reeds beuken samengevoegd. Verder samenvoegen is constructief niet 
mogelijk. Hierdoor zijn er geen grotere eenheden in het gebouw te realiseren 
(Woonzorg, 2015, zie Bijlage 8).  
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 8.4 Alternatieve planning 

Met de huidige planning (zie paragraaf 2.2 en Bijlage 1) wordt optimaal rekening 
gehouden met de seizoensgebonden activiteit van vleermuizen. De sloop van de 
hoogbouw start op zijn vroegst half april 2020 tot uiterlijk in de zomer van 2020, zodat 
vleermuizen uit het massawinterverblijf zijn vertrokken. Dit is de meest gunstige 
periode voor sloop van De Veenkamp in relatie tot vleermuizen. Bij een alternatieve 
start begin januari 2020 of na de zomervakantie 2020 is sprake van ofwel sprake van 
aanwezige overwinterende vleermuizen in de westelijke gevel ofwel inspectie van vele 
vleermuizen kort voorafgaand aan de overwinteringsperiode. Dit is een onwenselijke 
planning: bij start na de zomervakantie hebben de vleermuizen te weinig tijd om het 
tijdelijk verlies van De Veenkamp te ontdekken en de naastliggende en nabije 
alternatieven te inspecteren. Bij start in de wintermaanden zijn de vleermuizen 
aanwezig in het gebouw en zullen bij  sloop ofwel gedood worden ofwel gedwongen 
worden om te ontwaken en direct naar de alternatieve overwinteringslocaties te 
verhuizen. Beide situaties zijn zeer ongunstig voor het energiebudget van individuele 
vleermuizen. Omdat het vele exemplaren betreft heeft dit daarmee rechtstreekse 
gevolgen voor omvang van de lokale populatie. Er zullen bij gedwongen verhuizing in 
de winterperiode naar verwachting alsnog veel dieren sterven of zeer verzwakt raken 
waardoor een succesvolle zwangerschap en grootbrengen van de jongen niet 
mogelijk is. Een alternatief startmoment is daarom ongunstig voor vleermuizen. 
 
Op grond van de planning is het huidige massawinterverblijf niet beschikbaar in de 
winters 2020-2021 en 2021-2022. Het is het niet mogelijk om het vervangende 
massawinterverblijf in de nieuwbouw reeds ruim vòòr de winter van 2021-2022 gereed 
te hebben, omdat het startmoment van de nieuwbouw direct samenhangt met de 
sloop van het oude gebouw. Sloop van het oude gebouw kan niet vòòr half april 2020 
plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van grote aantallen overwinterende 
vleermuizen. De start van de nieuwbouw kan dus rond juni 2020 van start gaan (zie 
paragraaf  2.2 en Bijlage 1). Omdat er ongeveer anderhalf jaar nodig is voor de 
nieuwbouw, is het dus onmogelijk om het massawinterverblijf in De Veenkamp één 
winter in plaats van twee winters niet functioneel te hebben. 
 
Aan de huidige planning zit ook een volksgezondheids- cq. sociaal maatschappelijk 
aspect. Omdat de sloop van zowel de hoog- als laagbouw gelijktijdig wordt uitgevoerd, 
moeten de huidige bewoners gedurende de hele sloop- en herbouwperiode verhuizen 
naar alternatieve woonruimte. Deze tijdelijke woonruimte wordt momenteel 
gerealiseerd en is gereed eind 2018 (zie paragraaf 2.2). Tussen januari en maart 2020 
worden de huidige bewoners verhuisd naar de tijdelijke onderkomens. Gezien de vaak 
zeer kwetsbare  gezondheid van de bewoners en het feit dat verhuizing bij ouderen 
vaak een grote impact heeft, is het van groot belang dat zo snel mogelijk met sloop 
gestart wordt met aansluitend herbouw. De huidige planning van verhuizing van de 
bewoners en sloop van de bebouwing valt goed samen met de minst kwetsbare 
periode van vleermuizen. Hoe eerder het nieuwe gebouw klaar is, hoe beter dit is voor 
zowel de bewoners als de vleermuizen. 
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 9  Conclusie verbodsbepalingen en ontheffing 

 9.1  Overtreding verbodsbepalingen 

Doden en/of verwonden van dieren (Wnb art. 3.5.1) 
Door voorafgaand aan de sloop vleermuiswerende maatregelen uit te voeren (aan het 
begin van de actieve periode voor vleermuizen) kunnen zij het gebouw alleen verlaten 
en niet meer terugkeren. De dieren worden gedwongen door de maatregelen om een 
alternatieve verblijfplaats te zoeken (zie ook hieronder) voor de start van de renovatie. 
Hiermee wordt doden en/of verwonden van dieren en daarmee overtreding van de 
Wet natuurbescherming redelijkerwijs voorkomen.  
 
Vernielen of beschadigen verblijfplaatsen (Wnb art. 3.5.4) 
Met de sloop van De Veenkamp worden enkele paar- en mogeljke zomerverblijf-
plaatsen en een massawinterverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis vernietigd. 
Op lokaal niveau blijft de functionaliteit van de verblijfplaatsen gewaarborgd omdat er 
alternatieven aanwezig zijn op (zeer) korte afstand. In de nieuwbouw worden deze 
functies hersteld en duurzaam beschikbaar voor vleermuizen. De provincie Gelderland 
beschouwt elke fysieke aantasting van een verblijfplaats als een overtreding van de 
Wet natuurbescherming waarvoor een ontheffing nodig is. 
De aanwezige vliegroute is niet van essentieel belang. Voor de vliegroute worden 
geen verbodsbepalingen overtreden.  
 
Door adequate maatregelen toe te passen (Hoofdstuk 6) worden negatieve effecten 
op verblijfplaatsen van vleermuizen tot een minimum beperkt of zelfs geheel 
voorkomen (Hoofdstuk 7). 
 
In paragraaf 6.3 zijn maatregelen uitgewerkt om schade te beperken.  
 
Opzettelijk verstoring (Wnb art. 3.5.2) 
De eerste werkzaamheden (de werende maatregelen: exclusion flaps) worden 
geplaatst vlak voor de actieve periode van gewone dwergvleermuis. Door exclusion 
flaps te plaatsen langs de open stootvoegen vanaf half maart tot eind april kunnen de 
aanwezige vleermuizen niet meer in het massawinterverblijf terugkeren. De 
dwergvleermuizen verhuizen tussen half maart en half april van nature reeds naar de 
zomer- en kraamverblijven in de (wijde) omgeving. Omdat het niet kunnen terugkeren 
in het massawinterverblijf een actieve belemmering is, zou sprake kunnen zijn van 
een overtreding van de Wet natuurbescherming artikel 3.5.2, opzettelijke verstoring.  
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 9.2 Belang 

Voor uitvoering van het project kan voor vleermuizen een ontheffing worden 
aangevraagd op grond van het belang volksgezondheid en voor het milieu wezenlijk 
gunstige effecten: 

Artikel 3.8 lid 5, b3: Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten. 

 
Wettelijk belang 
Het initiatief tot uitvoering van het project ligt bij Woonzorg Nederland. De 
onderstaande tekst is derhalve gebaseerd op vigerende landelijke normen en 
besluiten (Bouwbesluit en Klimaatakkoord 2011) en beleid en keuzes die door de 
initiatiefnemer zijn gemaakt en bij Bureau Waardenburg bekend zijn (Woonzorg 2015). 
 
Het project kan omschreven worden als een ingreep in het kader van in het kader van 
de volksgezondheid (gezond binnenklimaat en goede zorg kunnen leveren aan de 
bewoners) en internationale doelstellingen in kader van het beperken van de CO2-
uitstoot. Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord (zie onder) hebben het Rijk en 
gemeenten zich gecommitteerd aan het uitvoeren van maatregelen om de 
doelstellingen om CO2 uitstoot te beperken, te kunnen halen in 2020. Woning-
corporaties hebben sinds dat moment een belangrijke opgave, die niet langer meer 
vrijblijvend is. 
 
Woningbouwcorporaties moeten hun huizenbestand in goede staat houden en zijn 
daarom genoodzaakt onderhoud aan huurwoningen te verrichten. De Veenkamp 
dateert uit de jaren vijftig vorige eeuw en voldoen niet meer aan de huidige wensen en 
eisen op het gebied van woonoppervlakte, zorgverlening, isolatie en binnenklimaat.  
 
De te renoveren woningen voldoen niet aan de huidige kwaliteitsnormen voor binnen-
klimaat volgens vigerende landelijke normen zoals Bouwbesluit 2012. Bovendien zijn 
de huidige seniorenwoningen te klein en de balkons niet rolstoelbestendig. In artikel 
3.21 en artikel 5.3 in het Bouwbesluit zijn relevante bepalingen opgenomen over vocht 
en thermische isolatie. Bewoners van de Veenkamp zijn wegens hun hoge leeftijd 
zeer kwetsbaar en gezondheidsklachten door vocht en tocht in de woningen is 
daarom een onwenselijke situatie. Het gebouw herindelen om tot grotere eenheden te 
komen om aan de eisen van zorgverlening op verpleegplaatsen te kunnen voldoen, is 
technisch onhaalbaar of niet rendabel qua exploitatie (te kleine verpleeg eenheden). 
De totale kosten voor renovatie tot een weinig functioneel gebouw komen in de buurt 
van sloop en herbouw (Woonzorg, 2015). 
Sloop en herbouw is hier de meest  optimale, milieuvriendelijke en duurzame 
oplossing. Met volledige nieuwbouw van De Veenkamp zal het gebouw zal voldoen 
aan alle eisen om hoogwaardige zorg te kunnen leveren, kan het energieverbruik 
omlaag en een gezond binnenklimaat worden gerealiseerd.  
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Met de voorgenomen ingreep wordt een groot openbaar belang gediend. Het project 
heeft namelijk voor het milieu wezenlijke gunstige effecten en voor de 
volksgezondheid van de (toekomstige) bewoners. De renovatie draagt bij aan de door 
de overheid gepromote stimuleringsmaatregelen om klimaatverandering tegen te 
gaan. Als gevolg van het project wordt bijgedragen aan een reductie van een emissies 
van broeikasgassen.  
Vervanging van De Veenkamp staat dus niet op zichzelf, maar kan het gezien worden 
als onderdeel van een pakket aan maatregelen binnen het “Klimaatakkoord 
Gemeenten en Rijk 2007 – 2011”. Dit Klimaatakkoord is een overeenkomst van 12 
november 2007 tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en enkele 
ministeries. De essentie van het akkoord is de afspraak dat men gezamenlijk gaat 
werken aan reductie van de uitstoot van broeikasgassen, aan een energiebesparing 
van 2% per jaar en aan de verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% van 
het totale energiegebruik in 2020. In dit akkoord is onder meer afgesproken dat het 
energieverbruik in woningen en gebouwen in 2020 50% lager moet zijn. Om deze 
doelstellingen te realiseren zijn forse inspanningen nodig van overheden (waaronder 
gemeenten), bedrijven (waaronder woningbouwverenigingen en –stichtingen) en 
particulieren.  
Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord hebben gemeenten, inclusief de 
woningbouwcorporatie WoonZorg Nederland, een rol gekregen in het vervullen van de 
landelijke klimaatdoelstellingen die niet langer vrijblijvend is. Doel van het nationale 
klimaatbeleid is het tegengaan van klimaatverandering onder andere door een 
reductie van broeikasgassen. Het IPCC stelde vast dat klimaatverandering grote 
negatieve gevolgen kan hebben voor mens, dier en milieu (IPCC, 2014).  
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Bijlage 1 Planning  

 
(Tijdelijke) nieuwbouw voor de huidige bewoners van de Veenkamp wordt op een 
andere locatie gerealiseerd. Geplande oplevering hiervan is december 2019. Inrichten 
en inhuizen op hun nieuwe locatie vindt plaats in het eerste kwartaal 2020. Hierdoor 
komt de huidige Veenkamp eind eerste kwartaal 2020 leeg. Daarna kan gestart 
worden met de sloop. Start bouw van de nieuwe Veenkamp aansluitend in het derde 
kwartaal 2020. Oplevering voor de nieuwe Veenkamp staat gepland tweede kwartaal 
2022. 
 
Tabel B1.1 Globale planning sloop en herbouw van De Veenkamp. Bron: Woonzorg 

Planning globaal Werkzaamheden 

Nu – eind 2019 (Tijdelijke) nieuwbouw voor bewoners 

Januari – maart 2020 Verhuizing bewoners uit De Veenkamp 

April – juni 2020 

 

 

Sloop laag- en hoogbouw: 

- Strippen binnen, strippen buiten 

- Exclusion flaps plaatsen 

- Asbest verwijderen buitenzijde 

- Afbreken laagbouw 

- Afbreken hoogbouw 

Juli 2020 – april/juni 2022 Bouwperiode De Veenkamp 
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Bijlage 2  Onderzoek Bureau Bleijerveld 2017 
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1 Inleiding 

Aan de Gemzenstraat 9 in Apeldoorn bevindt zich woon-zorgcentrum De 
Veenkamp (Figuur 1). Het voornemen bestaat om het gebouw te vervangen door 
nieuwbouw. Onder meer bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden 
gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en regelgeving omtrent 
deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb, 
2017) en de provinciale structuurvisie/ verordening (EHS/NNN). 
 

 
 
 
 
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een zogenaamde quick 
scan van beschermde natuurwaarden in en rond het plangebied. De rapportage 
kan dienstdoen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en 
ontheffings- of vergunningaanvragen in het kader van de Wet 
Natuurbescherming of Omgevingsverordening.  Een quick scan betreft een 
beoordeling van de aanwezige natuurwaarden in en rond het plangebied. 
Bronnenonderzoek, een terreinbezoek en ecologische kennis vormen de basis 
van de beoordeling. De quick scan is een momentopname en geen standaard 
veldinventarisatie waarbij meerdere veldrondes in een seizoen worden 
uitgevoerd. Een quick scan geeft daardoor een beperkter beeld dan een 
standaard veldinventarisatie. Omdat het onderzoek een momentopname betreft 
kan geen rekening worden gehouden met de dynamische aspecten van natuur, 
zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd terreingebruik en  
–beheer na afloop van het onderzoek. 
  

1.1 Aanleiding & doel 

Figuur 1. Apeldoorn-Noord met globale ligging plangebied (cirkel). 



 Quick scan flora en fauna Gemzenstraat 9 Apeldoorn 
 

2 

 
Bij de beoordeling van het plangebied is een bronnenonderzoek verricht naar 
het voorkomen van beschermde soorten en de ligging van beschermde 
gebieden in de regio. Daarvoor zijn de Nederlandse Databank Flora en Fauna 
(NDFF) geraadpleegd en, indien nodig, verspreidingsatlassen. Voor de ligging 
van beschermde gebieden is gebruik gemaakt van Synbiosys.alterra.nl en de 
digitale atlas van provincie Gelderland. Op 22 augustus 2017 is het plangebied 
bezocht. Daarbij is gelet op de daadwerkelijke aanwezigheid van beschermde 
soorten en indirecte aanwezigheid in de vorm van sporen (verblijfplaatsen, 
wissels, pootafdrukken en dergelijke). Verder is het terrein beoordeeld op de 
geschiktheid voor beschermde soorten (habitatbeoordeling). 
 
Het zorgcentrum ligt te midden van woonwijken in het noorden van de bebouwde 
kom van Apeldoorn (Figuur 2). Het bestaat uit een circa twee hectare groot 
terrein met een parkachtige inrichting. Op het terrein staat een complex dat uit 
drie geschakelde gebouwen bestaat. Het project heeft betrekking op de 
oudbouw en de aangrenzende ruimte aan de oostzijde. Het wordt gevormd door 
een flat met 11 woonlagen en een laagbouw parallel aan de Gemzenstraat. De 
twee gebouwen stammen uit 1959. Het derde gebouw aan de westzijde is in de 
jaren negentig gerealiseerd en valt buiten het project. De oudbouw beschikt over 
bakstenen gevels waarin de betonnen vloerenplaten zichtbaar zijn. De gevels 
bezitten een spouw en vele ventilatieopeningen in de vorm van open 
stootvoegen. Uit inspectie van de laagste openingen bleek dat isolatiemateriaal 
afwezig is. De delen van de gebouwen met ventsters, maar ook liftkokers en 
dergelijke bestaan voornamelijk uit glas en plaatmateriaal. De tuin rond de 
gebouwen heeft een vrij open, parkachtige opzet met veel gazon en verspreide 
boom- en struikpartijen. In het centrum van het terrein ligt een grote vijver. Langs 
de zuidgrens van het plangebied loopt een klein, zeer ondiep bronbeekje richting 
de vijver. Aan de westzijde van de hoogbouw bevindt zich een kleine tuinvijver.  
 
 
 
  

1.2 Methoden 

1.3 Plangebied 

Figuur 2. Luchtfoto De Veenkamp met projectgrens (groen). 
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Fig. 5. Algemene 
beeld van de tuin.  

  

Fig. 3. De 
Veenkamp met 
de hoogbouw en 
linksonder de 
laagbouw aan de 
Gemzenstraat. 

Fig. 4. Achterzijde 
plangebied met 
vijver. 
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Het voornemen bestaat om de oudbouw te vervangen door nieuwbouw. In dit 
verband worden de twee oostelijke gebouwen gesloopt. Het is niet in detail 
bekend wat het ontwerp en de situering van de nieuwbouw is. Ook is de planning 
van het project niet bekend. 
 
 
 

1.4 Ingreep 
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Fig. 6. Ligging plangebied (rood) t.o.v. beschermde gebieden.  

2 Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Apeldoorn en is geen onderdeel 
van beschermde gebieden. Buiten Apeldoorn liggen onderdelen van Natura 
2000-gebied Veluwe en van het Gelders Natuurnetwerk (fig. 6). 
 
Op voorhand is een negatief effect van de renovatie van De Veenkamp op 
beschermde gebieden in de omgeving uit te sluiten. De schaal van het project 
is beperkt en ook is er geen sprake van een wezenlijke wijziging van de 
bestemming van het terrein. Verder ligt het plangebied in stedelijk gebied op 
enige afstand van beschermde gebieden. Op grond hiervan zijn negatieve 
effecten op beschermde gebieden uit te sluiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1 Aanwezigheid 
beschermde gebieden 

2.2 Effecten beschermde 
gebieden 
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3 NDFF-gegevens 

In de NDFF zijn weinig waarnemingen bekend van het plangebied en de directe 
omgeving. De meeste waarnemingen hebben betrekking op losse 
waarnemingen van algemene vogelsoorten zonder vaste nestplaats, zoals 
Houtduif, Groenling, Heggenmus, Koperwiek en Kauw. Er zijn twee soorten 
waargenomen die beschikken over vaste nestplaatsen, te weten Havik en 
Blauwe reiger. Het betroffen losse waarnemingen van deze twee soorten. 
Vogels zijn in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermd volgens het regime 
van de Vogelrichtlijn. Van de overige soortgroepen zijn alleen waarnemingen 
van amfibieen gedaan. Het ging om de algemene Bastaardkikker. Deze soort is 
nationaal beschermd in de Wnb. Voor de soort geldt in provincie Gelderland een 
algemene vijstelling van de Wnb in geval van ruimtelijke ingrepen. 
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Fig. 7. Bronbeekje op de zuidgrens van het plangebied.  

4 Beschermde soorten 

De groene ruimte van het plangebied bestaat voornamelijk uit gazon en goed 
onderhouden perken. Hierin kwamen de gebruikelijke soorten voor als Gewoon 
biggenkruid, Madeliefje, Witte klaver, Kruipende boterbloem en Klein 
springzaad. Langs de grote vijver en het bronbeekje (fig. 7) was een meer 
natuurlijke vegetatie aanwezig met soorten als Waternavel, Moeraswalstro, 
Veldrus, Wolfspoot, Gewone brunel, Grasmuur, Mannagras, Sterrekroos sp. en 
Moerasroklaver. Er zijn geen bedreigde of beschermde soorten gevonden. 
 
 

 
 
 
Alle inheemse soorten zoogdieren met uitzondering van Mol zijn in meer of 
mindere mate beschermd. Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren 
waargenomen. Wel zijn sporen van kleine zoogdieren gevonden in de vorm van 
holen. Van de kleine zoogdieren zijn algemene, nationaal beschermde soorten 
te verwachten als Rosse woelmuis, Gewone bosmuis, Egel en Huisspitsmuis. 
Voor de algemene soorten kleine zoogdieren geldt in provincie Gelderland een 
algemene vrijstelling van de Wnb in geval van ruimtelijke ontwikkelingen. De 
zeldzamere soorten kleine zoogdieren zijn in het plangebied uit te sluiten op 
basis van de aanwezige habitats en de geografische ligging. Er zijn in het 
plangebied geen grotere holen aangetroffen, zodat vaste verblijfplaatsen van 
bijvoorbeeld Vos en Das zijn uit te sluiten. Wat betreft nationaal beschermde 
soorten zoogdieren zonder algemene ontheffing kan ervan uit worden gegaan 
dat het terrein binnen het leefgebied van Eekhoorn valt. Verblijfplaatsen van 
Eekhoorn zijn niet te verwachten vanwege de geringe ouderdom of geringe 

4.1 Planten 

4.2 Zoogdieren 
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hoogte van de bomen. De overige soorten zijn hoogstens als passant te 
verwachten.   
 
Vleermuizen zijn strikt beschermd in de Habitatrichtlijn. Verblijfplaatsen kunnen 
zich in bomen en kunstwerken bevinden, zoals gebouwen, bunkers, bruggen en 
dergelijke. De bebouwing binnen het plangebied is geschikt als verblijfplaats 
voor vleermuizen met name op grond van de beschikbaarheid van toegankelijke 
spouwruimten. Dit geldt in het bijzonder voor de hoogbouw. Het parkachtige deel 
van het plangebied is in gebruik zijn als foerageergebied, maar het belang 
hiervan is klein. Hiervoor is de oppervlakte te gering. Verder is de begroeiing 
(coniferen) minder geschikt in dit verband. Het terrein ligt in een zeer structuurrijk 
gebied. Een functie van het terrein in vliegroutes is daarom uit te sluiten. 
 
In verband met de potentie van het complex voor vleermuizen is in 2017 een 
vleermuisonderzoek gestart waarvan het najaarsonderzoek is afgerond. Het 
voorjaarsonderzoek volgt in 2018. In onderstaande tabel zijn de details van de 
bezoeken weergegeven. De focus van het onderzoek lag in het najaar op paar- 
en winterverblijven van vleermuizen. Deze bezoeken begonnen later op de 
avond of duurden langer in verband met de balts die later op de avond begint. 
De bezoeken hadden een duur van ongeveer twee uur. Het vleermuisonderzoek 
is uitgevoerd door de heer M. Bleijerveld. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt 
van twee bat detectors, namelijk een Petterson D240x en een Elekon Batlogger 
M. Het laatste apparaat maakt van alle geluidswaarnemingen een hoogwaardige 
opname voor een geluidsanalyse met het programma Batscope. Verder is 
zonodig een kijker gebruikt. 
 

Datum Aandachtspunt periode tijden Temp
. 

Wind weertype 

29-08-2017 Paar/winterverblijven  Avond 22:00-01:00 22 ºC  0 Bft Onbewolkt 

18-09-2017 Paar/winterverblijven Avond 23:30-01:30 11 ºC  0 Bft Onbewolkt 

2018 Nog uit te voeren      

2018 Nog uit te voeren      

 
Najaarsonderzoek 
Bij aanvang van het eerste najaarsbezoek vlogen en foerageerden kleine 
aantallen Gewone dwergvleermuizen op en rond het terrein. Tegen 22:30 
begonnen zich op verschillende plaatsen bij het complex zwermende 
vleermuizen te groeperen (fig. 8). Met name bij de westgevel van de hoogbouw 
was een aanzienlijke zwerm aanwezig met soms over de twintig dieren. Ook bij 
de flat ten noordwesten van het complex was een redelijk grote zwermplek 
aanwezig met rond de tien dieren. Verder zijn nog enkele kleinere zwermen 
gevonden in het complex (fig. 9) en in de flat ten oosten van het complex. Hier 
ging het om maximaal vijf zwermende vleermuizen. Het zwermgedrag wijst op 
de aanwezigheid van een massawinterverblijf van Gewone dwergvleermuis. 
 
Verspreid over het terrein zijn af en toe sociale geluiden gehoord, maar 
overtuigende balts is niet waargenomen. Tijdens het tweede bezoek zijn vrijwel 
geen vleermuizen waargenomen. Het ging om een enkele langsvliegende 
Gewone dwergvleermuis. Ook balts is toen niet vastgesteld. 
  

4.3 Vleermuizen 
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Fig. 8. Relevante resultaten van het najaarsonderzoek vleermuizen.   

Fig. 9. Twee zwermende vleermuizen bij de laagbouw ten westen van de 
hoofdingang van het complex.   
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Op het terrein was een aantal algemene vogelsoorten aanwezig, zoals Houtduif,  
Boomkruiper, Merel, Vink en Zwartkop. Dergelijke soorten zijn te verwachten als 
broedvogel in de opgaande begroeiing. Voor broedvogels met een vaste 
nestplaats is het plangebied niet geschikt, behalve voor boombroeders, zoals 
roofvogels of uilen. Er zijn geen grotere nesten in de bomen aangetroffen. De 
gebouwen zijn niet geschikt voor Gierzwaluw en Huismus. 
 
Alle soorten amfibieën zijn in meer of mindere mate beschermd. Bij de grote 
vijver is één amfibie waargenomen. Het betrof een vermoedelijke 
Bastaardkikker. Op grond van de stedelijke ligging, de matige waterkwaliteit en 
de verticale beschoeiing zijn alleen algemene, nationaal beschermde soorten 
amfibieën te verwachten die ook gebruikmaken van bijvoorbeeld tuinvijvers, 
zoals Kleine watersalamander, Bruine kikker en de genoemde Bastaardkikker. 
Voor de algemene soorten amfibieën geldt in provincie Gelderland een 
algemene vrijstelling van de Wnb in geval van ruimtelijke ontwikkelingen. Een 
belang voor strenger beschermde soorten amfibieën is uit te sluiten. 
  
Alle soorten reptielen zijn in meer of mindere mate beschermd. Het plangebied 
voldoet niet aan de eisen die de Nederlandse soorten reptielen aan hun habitat 
stellen. Een negatief effect op deze soortgroep is daarom uit te sluiten.  
 
Het oppervlaktewater in het plangebied wordt gevormd door twee geïsoleerde 
vijvers in stedelijk gebied. Het is niet bekend of er vissen in voorkomen. Tijdens 
het veldbezoek zijn geen vissen waargenomen. Vanwege het geïsoleerde 
karakter van de wateren is het uitgesloten dat hierin beschermde soorten vissen 
voorkomen.  
 
In het plangebied komen geen habitats voor die kenmerkend zijn voor de 
beschermde soorten ongewervelden. Een negatief effect op deze soortgroep is 
uit te sluiten.  
 
In het plangebied zijn algemene kleine zoogdieren en amfibieën te verwachten. 
Verder behoort het plangebied zeer waarschijnlijk tot het leefgebied van 
Eekhoorn, maar verblijfplaatsen zijn niet te verwachten. De overige soorten 
zoogdieren zijn alleen als passant te verwachten. Het complex heeft de functie 
van massawinterverblijf voor de Gewone dwergvleermuis. De functies in het 
voorjaar moeten nog worden onderzocht. De groene ruimte heeft een beperkte 
functie als foerageergebied. Verder is het plangebied geschikt voor een vogels 
zonder vaste nestplaats. Vaste nestplaatsen zijn niet aangetroffen.  
 
  

4.4 Vogels 

4.5 Amfibieën 

4.6 Reptielen 

4.7 Vissen 

4.8 Ongewervelden 

4.9 Samenvatting 
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Tabel 1: Beschermde soorten die binnen de planlocatie worden verwacht op basis van 
bestaande gegevens en het veldbezoek. 

 
 
 
 
 
 
. 
 

SOORTGROEP TOELICHTING BESCHERMDE SOORTEN 

GEEN WNB HR VR 

Planten  X    

Zoogdieren Algemene soorten  Aanwezig   

Eekhoorn   Geen verblijf   

Vleermuizen Verblijfplaatsen   Massawinterverblijf  

Vleermuizen Foerageergebied   Verwaarloosbaar  

Vleermuizen Vliegroutes X    

Broedvogels Zonder vaste nestplaats    Aanwezig 

Broedvogels Met vaste nestplaats X    

Amfibieën   Aanwezig   

Reptielen  X    

Vissen  X    

Ongewervelden  X    
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5 Conclusies 

Het plangebied is geen onderdeel van Natura 200-gebied Veluwe of het GNN. 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor beschermde gebieden 
in de omgeving op grond van het kleinschalige karakter van de ingrepen en de 
ongewijzigde bestemming van het terrein.  
 
Kleine zoogdieren, amfibieën, Eekhoorn (Wnb-nat) 
Door de uitvoering kan verstoring van algemene soorten kleine zoogdieren en 
amfibieën optreden en ook sterfte van dieren. Voor een aantal van de nationaal 
beschermde soorten geldt afhankelijk van de provincie een vrijstelling bij 
ruimtelijke ingrepen. In provincie Gelderland geldt deze vrijstelling voor alle 
soorten die in het plangebied te verwachten zijn. Aanvullende maatregelen zijn 
daarom niet vereist. 
 
Voor Eekhoorn geldt deze vrijstelling niet. Omdat geen verblijfplaatsen te 
verwachten zijn en het terrein matig geschikt is als leefgebied voor Eekhoorn, 
zijn negatieve effecten op deze soort niet te verwachten. Aanvullende 
maatregelen zijn niet noodzakelijk. 
 
Vleermuizen (Wnb-HR) 
Het complex heeft de functie als massawinterverblijf voor Gewone 
dwergvleermuis. Massawinterverblijven zijn van regionaal belang voor 
vleermuizen. Bij sloop van een massawinterverblijf is een gedegen mitigatie- en 
compensatieplan vereist dat moet worden goedgekeurd door de provincie. Het 
is raadzaam om op korte termijn een mitigatie- en compensatieplan te 
ontwikkelen in combinatie met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. Het 
voorjaarsonderzoek in 2018 moet uitwijzen of het complex nog meer functie 
heeft voor vleermuizen. 
 
Broedvogels zonder vaste nestplaatsen (Wnb-VR) 
In opgaande begroeiing zijn broedvogels te verwachten. Bij uitvoering tijdens het 
broedseizoen is vernieling van nesten en sterfte van vogels mogelijk. Dit is 
verboden volgens de Wnb. Daarom dienen de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. De piek van het broedseizoen beslaat de periode 
van 15 maart tot 15 juli, maar eerdere en vooral latere broedgevallen zijn 
mogelijk. In de periode van 15 september tot en met februari is de kans op 
broedgevallen gering. 
 
  
  

5.1 Beschermde gebieden 

5.2 Beschermde soorten 
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Tabel 2. Maatregelen en vervolgacties n.a.v. quickscan 
 

Soortgroep Soort Maatregel/vervolgactie 

Planten Alle ¾ 

Vleermuizen Alle Mitigatie- en compensatieplan opstellen t.b.v. winterverblijf + 

voorjaarsonderzoek uitvoeren 

Zoogdieren Alle ¾ 

Eekhoorn  ¾ 

Vogels zonder vaste verblijfplaats Alle Werkzaamheden buiten de periode 15 maart – 15 juli (15 sep) 

Vogels met vaste verblijfplaats Alle ¾ 

Reptielen Alle ¾ 

Vissen Alle ¾ 

Ongewervelden Alle ¾ 
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Bijlage I Wettelijk kader en beleidskader 

De toets is gericht op de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde 
gebieden. De bescherming is in de wet geregeld middels de Wet 
natuurbescherming. De gebiedsbescherming die voortkomt uit het beleid uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de provinciale structuurvisies en 
verordeningen (NNN/EHS) neemt een aparte positie in. 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) verenigt of vervangt verschillende wetten en 
verdragen op het gebied van bos- en natuurbescherming, te weten: 
 

• Voormalige Flora- en Faunawet 
• Europese Vogelrichtlijn 
• Europese Habitatrichtlijn, Verdrag van Bonn en Verdrag van Bern 
• Voormalige Boswet 

 
Activiteiten mogen niet leiden tot een overtreding van de verbodsbepalingen. 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of 
vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 
 

• Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er 
geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is. 

• Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet 
genoemd belang staan. De wet geen voor de verschillende 
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid 
of openbare veiligheid. 

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van 
instandhouding van de soort. 
 

De Wnb kent verschillende beschermingsregimes voor nationaal beschermde 
soorten, Vogelrichtlijnsoorten en Habitatrichtlijnsoorten. Elk van deze drie 
beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten en 
belangen voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. In onderstaande tabel 
is een overzicht gegeven van de verbodsbepalingen die relevant zijn bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en dergelijke. 
 
 
 
Beschermingsregime	soorten		
Vogelrichtlijn	§	3.1	Wnb	

Beschermingsregime	soorten		
Habitatrichtlijn	§	3.2	Wnb		

Beschermingsregime	andere		
soorten	§	3.3	Wnb		

Art	3.1	lid	1	
Het	is	verboden	in het wild 
levende vogels opzettelijk	te	
doden	of	te	vangen.	

Art	3.5	lid	1	
Het	is	verboden	soorten	in	hun	
natuurlijke	verspreidingsgebied	
opzettelijk	te	doden	of	te	
vangen.		

	Art	3.10	lid	1a	
Het is verboden soorten 
opzettelijk	te	doden	of	te	
vangen.	

Art	3.1	lid	2	
Het	is	verboden	opzettelijk	nesten,	
rustplaatsen	en	eieren	van	vogels	
te	vernielen	of	te	beschadigen,	of	
nesten	van	vogels	weg	te	nemen.	

	Art	3.5	lid	4	
Het	is	verboden	de	
voortplantingsplaat-	sen	of	
rustplaatsen	van	dieren	te	
beschadigen	of	te	vernielen.	

Art	3.10	lid	1b	
Het	is	verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen	of 
rustplaatsen van dieren 
opzettelijk	te	beschadigen	of	
te	vernielen.	

Wet 
natuurbescherming 



 

Art	3.1	lid	3	
Het	is	verboden	eieren	te	rapen	en	
deze	onder	zich	te	hebben.		
	

Art	3.5	lid	3	 
Het	is	verboden	eieren	van	
dieren	in	de�natuur opzettelijk	
te	vernielen	of	te�rapen.	

Niet	van	toepassing		

Art	3.1	lid	4	en	lid	5	
Het is verboden vogels 
opzettelijk	te	storen,	tenzij	de	
storing	niet	van	wezenlijke	invloed	
is	op	de	staat	van instandhouding 
van de desbetreffende	
vogelsoort.	

Art	3.5	lid	2	
Het	is	verboden	dieren	
opzettelijk	te	verstoren.	

Niet	van	toepassing.	
	

Niet	van	toepassing.	 Art	3.5	lid	5	
Het	is	verboden	plantensoorten	
in	hun	natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk	te	plukken	en	te	
verzamelen,	af	te	snijden,	te	
ontwortelen	of	te	vernielen.	

Art	3.10	lid	1c	
Het	is	verboden	
plantensoorten	in	hun	
natuurlijke 
verspreidingsgebied 
opzettelijk	te	plukken	en	te	
verzamelen,	af	te	snijden,	te	
ontwortelen	of	te	vernielen.	

 
Vrijstelling 
In sommige gevallen geldt voor een handeling die gevolgen heeft voor een soort 
een vrijstelling. Vormen van vrijstellingen zijn het toepassen van een 
gedragscode, een programmatische aanpak, een provinciale verordening en 
een ministeriele regeling. 
 
Zorgplicht 
De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de 
in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd. 
 
Bevoegd gezag 
De provincie waarin een handeling plaatsvindt is in principe verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wnb. In een aantal gevallen is de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland namens het Rijk verantwoordelijk. Het gaat om zaken 
van nationaal of provincie-overschrijdend belang, zoals Rijkswegen, -wateren 
en militaire activiteiten. 
 
Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen 
of dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of 
negatieve trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van 
EZ. Rode lijsten hebben geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is 
deze niet automatisch beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen 
onder de Wnb. De Rode lijsten helpen daarbij. Deze lijsten worden ook gebruikt 
om te toetsen of de beleidsdoelen over biodiversiteit worden gehaald 
(www.rijksoverheid.nl). 
 
Het Nationale Natuurnetwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur -
EHS) is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in 
Nederland. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De juridische borging van de nationale 
ruimtelijke belangen die in de SVIR worden aangewezen vindt plaats via het 

Rode lijst 

NNN/EHS 



 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De rijkslijn zoals verwoord 
in het SVIR en Barro is dat er bij EHS geen sprake is van externe werking. 
 
De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van 
dit natuurnetwerk. Zij wijzen in hun structuurvisie of verordening de gebieden 
aan die onder het NNN vallen. In of in de nabijheid van een NNN-gebied geldt 
het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe plannen of projecten zijn niet toegestaan als ze 
de wezenlijke (potentiële)waarden en kenmerken van het NNN-gebied 
significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen van groot openbaar belang 
en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval door 
mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade 
dient te worden gecompenseerd. De planologische bescherming van het NNN 
vindt plaats in op basis van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen 
bestemmingsplannen. 
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Fysieke inspectie en vorstzwerm-onderzoek, De Veenkamp, Apeldoorn 

Aanleiding 
Het woonzorgcentrum De Veenkamp te Apeldoorn wordt op termijn vervangen door 
nieuwbouw. Daartoe worden twee delen van het complex aan de Gazellestraat gesloopt. 
Het betreft de laagbouw (2 bouwlagen) en de hoogbouw (12 bouwlagen). Het halfronde 
gebouw aan de westzijde van het complex word niet gesloopt. 
 
Gebouwen kunnen verblijfplaatsen aan vleermuizen bieden in spouwruimte en diepe 
spleten. Toegang naar deze verblijfplaatsen in gebouwen betreffen vaak open 
stootvoegen, openingen door schade aan bakstenen en voegwerk, dilatatievoegen, 
spleten onder of langs kozijnen en daklijsten. De te slopen delen van De Veenkamp 
hebben meerdere van deze kenmerken, waarmee er kans bestaat dat vleermuizen 
gebruik maken van de bebouwing als verblijfplaats. Er is een quick scan uitgevoerd in 
2017 waaruit dit blijkt en waarin nader onderzoek nodig is (Bleijerveld, 2017), 
In de augustus van 2017 is gestart met het nader onderzoek naar verblijfplaatsen van 
vleermuizen, waarbij vastgesteld is dat er op meerdere plekken bij de te slopen 
bebouwing gewone dwergvleermuizen zwermen (Bleijerveld, 2017).  Ook bij nabij gelegen 
hoogbouw aan de noordzijde van de Gazellestraat (niet behorend bij De Veenkamp) zijn 
toen zwermende vleermuizen waargenomen. Sinds enkele jaren is bekend dat 
zwermende gewone dwergvleermuizen in de nazomer indicatief zijn voor (potentiële) 
winterverblijfplaatsen van mogelijk grote aantallen gewone dwergvleermuizen. De 
waarnemingen geven derhalve aanleiding tot nader onderzoek inzake (massa-) 
winterverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuizen in de te slopen gebouwen.  
 
Gewone dwergvleermuizen overwinteren in tegenstelling tot veel andere vleermuissoorten 
niet in de relatief vochtige en koele klassieke winterverblijfplaatsen, zoals forten, bunkers 
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en groeves. Dwergvleermuizen prefereren drogere plekken in gebouwen met diepe 
spleetvormige ruimten, waar zij naar gelang de buiten- en binnentemperatuur een koele 
plek kunnen vinden. Dit zijn vaak grote (flat)gebouwen, en vanwege de binnenwarmte 
vaak ook woon-zorgcentra. In dergelijke grote gebouwen kunnen grote aantallen 
vleermuizen bijeen overwinteren: een zogenoemd massa-winterverblijf. In de praktijk 
kunnen aantallen in een dergelijk overwinteringslocatie wisselen tussen enkele tientallen 
tot enkele honderden en soms duizenden exemplaren.  
Het vaststellen van de dit type winterverblijf is niet eenvoudig doordat de dieren het 
grootste deel van de winter in winterslaap zijn en dus niet actief zijn. Gedurende de winter 
kan er bij (massa-)winterverblijven echter op bepaalde momenten wel activiteit van 
vleermuizen waargenomen worden: Bij een plotselinge daling van temperatuur tot onder 
vriespunt verhuizen vleermuizen van elders naar het (massa-)winterverblijf en bij een 
sterke temperatuurstijging kunnen dieren uitvliegen om op insecten te jagen (Korsten e.a., 
2017).  
 
Het vaststellen van exacte aantallen vleermuizen in een massawinterverblijfplaats is 
meestal niet goed mogelijk, hoewel een aantals-inschatting in ‘orde-grootte’ redelijk 
mogelijk is door het plaatsen van luisterkastjes op strategische plekken of door het 
regelmatig doen van waarnemingen van zwermende vleermuizen. Afhankelijk van waar de 
dieren zitten kan soms  een schatting worden gemaakt op basis van de in hun 
winterverblijfplaats zichtbare dieren. 
 
Werkwijze 
Een eerste stap naar het bepalen van de mogelijkheden en aantallen aanwezige 
overwinterende vleermuizen in de Veenkamp is een fysieke inspectie, waarbij nader 
bepaald wordt welke gevels geschikte toegangen of holten bevatten waarin vleermuizen 
kunnen wegkruipen. Ook kunnen hierbij sporen en (soms) vleermuizen gevonden worden.  
 
De fysieke inspectie is uitgevoerd op 31 januari 2018, door Erik Korsten en Martijn 
Boonman (Bureau Waardenburg) in samenwerking met Marc Bleijerveld (Bureau 
Bleijerveld). Voorafgaand aan de inspectie heeft overleg plaatsgevonden waarbij Marc 
Bleijerveld toelichting heeft gegeven over de waarnemingen 29 augustus 2017 en 25 
januari 2018. Daarna is zowel de hoog- als laagbouw rondom geïnspecteerd vanaf de 
grond en is vanaf het dak onderzoek uitgevoerd om de dakrand en dakopbouw nader te 
bekijken.  
In augustus 2017 is op drie plekken bij De Veenkamp zwermgedrag waargenomen. Deze 
plekken betroffen met name de noordgevel van de hoogbouw, de noordwestgevel van de 
hoogbouw en de noordwestelijke punt van de laagbouw (mindere mate). De inspectie van 
31 januari 2018 heeft zich met name toegespitst op de bakstenen gevel-delen rondom de 
hoogbouw, de blauw-grijze betonnen uitbouw op de noordgevel van de hoogbouw en de 
muren van de laagbouw. De delen met balkons zijn vanaf de grond ook bekeken, maar 
zijn vanwege de beperkte aantrekkelijkheid voor vleermuizen en de privacy van de 
bewoners niet in detail onderzocht. 
 
De tweede stap naar het bepalen van de overwinteringsfunctie van het gebouw is een 
avondbezoek met batdetector bij sterke temperatuurdaling tot onder het vriespunt en/of 
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een sterke temperatuurstijging. Vanwege de sterke afhankelijk van gunstig weer met 
betrekking tot temperatuur, weinig wind en geen neerslag is rond de fysieke inspectie 
zowel bij een sterk dalende als hoge temperaturen gekeken.  
Wegens een plotselinge hoge temperatuur is op 25 januari 2018 door Marc Bleijerveld 
een avondbezoek uitgevoerd.  
Een sterke daling tot onder het vriespunt vond plaats begin februari 2018. Op 6 februari is 
door Bureau Waardenburg een avondronde met batdetector uitgevoerd, waarbij naar 
vorstzwermgedrag is gezocht. Het onderzoek is uitgevoerd door Robert-Jan Jonkvorst en 
Floor van der Vliet (Bureau Waardenburg) en  Hans Huitema (PAN Onderzoek en Advies). 
Daarbij zijn op strategische punten rond De Veenkamp met detectors gepost. Het bezoek 
is gestart rond 17.30 uur en eindigde rond 19.50 uur. De temperatuur was 0 tot -3,5 ºC, 
met weinig wind (1-2 Bft NO). 
 

 
Afbeelding 1. De noordgevel (links) en westgevel (rechts) van de hoogbouw, verdeeld in 

zes vertikale ‘delen’.  

 
Resultaten  
 
Hoogbouw algemeen 
De gemetselde gevels zijn gecompartimenteerd: elke betonnen verdiepingsvloer is 
zichtbaar als horizontale lijn in op de gevel. De spouwruimte in de gevel loopt niet door 
van boven naar beneden. De spouw is niet na-geïsoleerd. 
 
Noordgevel van de hoogbouw 
Kijkend vanaf de Gazellestraat bestaat de gevel uit vijf verticale delen (figuur 1). Van links 
naar rechts: 1) een smalle gemetselde gevel, 2) de betonnen uitbouw met blauw-grijze 
vlakken, met aan beide zijden een diepe dilatatievoeg, 3) een gemetselde gevel met open 
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stootvoegen, met ramen en metalen rekken, 4) het betonnen lifthuis (is later aangebouwd) 
en 5) een gemetseld gevel met open stootvoegen. De open stootvoegen in de gemetselde 
gevel zijn groot genoeg om vleermuizen toegang tot de spouw te geven. 
Aan de linkerkant van de blauw-grijze uitbouw (2) is in augustus 2017 zwermgedrag 
waargenomen en is op 25 januari 2018 uitvliegende en invliegende gewone 
dwergvleermuizen waargenomen door Marc Bleijerveld. Op de avond van 6 februari 2018 
werd hier niet gezwermd. De fysieke inspectie op 31 januari 2018 toonde aan dat er uit de 
dilatatievoegen aan beide zijden van de uitbouw per etage 50-70% van de kitbanden 
verdwenen is. Deze dilatatievoegen geven ook toegang tot de spouw van de 
aangrenzende geveldelen (1 en 3). Bij de onderzoeken naar zwermgedrag is bij de 
rechter dilatatievoeg geen activiteit gezien, maar door de uitstekende uitbouw (2 en 4) 
kan het zicht belemmerd zijn. Aannemelijk is dat dieren zowel bij de linker als rechter 
dilatatievoeg zwermen en het gebouw binnengaan. De middelste gemetselde gevel (3) 
heeft mogelijk een lagere aantrekkelijkheid dan de andere gevels (1, 5, 6) wegens de vele 
metalen rekken en roosters die eraan bevestigd zitten. Op 6 februari 2018 is hier ook 
geen zwermgedrag waargenomen. 
Tussen de betonnen lift uitbouw (4) en de gemetselde gevels aan weerszijden ervan (3 en 
5) is de kit vrijwel overal in goede staat aanwezig. De lift is later aangebouwd, waardoor 
de kit nog niet erg oud is en ook niet verweerd blijkt te zijn.  
De rechter gemetselde gevel (5) bevat open stootvoegen en hier is in augustus 2017 enig 
zwermgedrag waargenomen, doch dit was niet vergelijkbaar met de aantallen dieren die 
bij de westgevel (6) zwermden (zie onder). Dit deel van de gevel is dus alleen 
toegankelijk via de open stootvoegen. 
 
Westgevel hoogbouw 
De westgevel van de hoogbouw bestaat grotendeels uit balkons en raampartijen van de 
woningen (zie figuur 1). Links op de westgevel bevindt zich een smalle gemetselde gevel 
bij een trappenhuis (6). Deze gevel bevat open stootvoegen. Op deze gevel is zijn in 
augustus 2017 de meeste zwermende vleermuizen gezien. Ook op 6 februari 2018 is hier 
duidelijk de grootste groep zwermende gewone dwergvleermuizen waargenomen. 
Uiterst rechts op de westgevel bevindt zich een dilatatievoeg met de zuidgevel. Deze 
dilatatievoeg bevat kit die nog grotendeels in tact is, echter is niet uit te sluiten dat er op 
enkele plekken de kit verdwenen is. 
 
Oostgevel hoogbouw 
Aan de oostgevel van de hoogbouw zijn geen gemetselde gevels aanwezig zoals op de 
oost- en noordzijde. De oostgevel bestaat volledig uit balkons en raampartijen. Uiterst 
links en uiterst rechts op de oostgevel bevindt zich een dilatatievoeg met de zuid- 
respectievelijk noordgevel. In deze voegen zit kit die er weliswaar slecht uitziet, maar 
grotendeels op nog zijn plaats zit is. Desondanks is niet uit te sluiten dat er hier en daar 
kit verdwenen is. 
Bij de oostgevel is in augustus 2017 en op 25 januari 2018 geen zwermgedrag 
waargenomen (Bleijerveld 2017). Ook op 6 februari 2018 is hier geen zwermgedrag 
waargenomen. 
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Naast de oostgevel ligt in de ‘achtertuin’ van De Veenkamp een grote vijver. Op de 
avondronde van 6 februari zijn hier regelmatig foeragerende en mogelijk ook drinkende 
gewone dwergvleermuizen waargenomen. 
 
Zuidgevel hoogbouw 
De zuidgevel bestaat uit drie delen. Dit is van links naar rechts: 1) gemetseld geveldeel, 
2) ramen en 3) een smalle gemetselde gevel. 
Het metselwerk in het linker geveldeel is deels vernieuwd. Waar het metselwerk op de 
verdiepingsvloer rust, zijn twee rijen bakstenen vernieuwd. Achter de open stootvoegen is 
een loodslab in de spouwmuur aangebracht. Dit is was zichtbaar met de endoscoop. De 
loodslab is bedoeld om condenswater uit de spouwruimte af te voeren. Bij deze gevel is in 
augustus 2017 enig beperkt zwermgedrag waargenomen (Blijerveld, 2017) maar in 
januari en februari 2018 is hier geen zwermgedrag waargenomen. Er heeft kort een 
gewone dwergvleermuis op de gevel gezeten op 6 februari, maar kroop niet naar binnen. 
De aanwezigheid van loodslabben direct achter de open stootvoegen kan de 
aantrekkelijkheid van de gevel voor vleermuizen beperken. In de andere gevels zijn geen 
loodslabben gezien. 
Op 6 februari zijn ter hoogte van de zuidgevel wel enkele vleermuizen kort waargenomen 
(jagend). Deze vlogen waarschijnlijk tussen de zwermlocatie (westgevel) en de vijver om 
te drinken. 
 
Laagbouw 
De noordgevel van de laagbouw bevat ook open stootvoegen. Bij deze gevel is in 
augustus 2017 enig zwermgedrag gezien. Tijdens de avondronde op 6 februari 2018 is 
langdurig een jagende gewone dwergvleermuis waargenomen die over de Gemzenstraat 
langs de voorzijde van de laagbouw heen en weer vloog. Bij het noordoostelijke 
gebouwdeel van de laagbouw is in augustus enig zwermgedrag waargenomen (open 
stootvoegen), ook hier vloog op 6 februari een tijdje een gewone dwergvleermuis. Er zijn 
echter geen zwermende of invliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen bij de 
laagbouw. 
 
Dakrand 
De dakrand is vanaf het dak geïnspecteerd. Er zijn geen kieren of spleten onder de 
dakrand waar vleermuizen in of achter kunnen wegkruipen. De aansluitende gemetselde 
gevels bevatten open stootvoegen en enkele dilatatievoegen.  
Omdat er onvoldoende stevige verankeringspunten aanwezig waren, kon niet vanaf het 
dak worden ge-abseild om in deze open stootvoegen en dilatatievoegen in de noordgevel 
te inspecteren.  
 
Flat aan de noordkant van de Gemzenstraat 
Op de zuidgevel (rechter binnenhoek, naast het trappenhuis) van deze flat is in augustus 
2017 en op 25 januari 2018 zwermgedrag van gewone dwergvleermuizen waargenomen 
door Marc Blijerveld. Een aantal open stootvoegen aan deze gevel zijn groot genoeg om 
vleermuizen toegang tot de spouw te geven. Bij inspectie binnen (in het trappenhuis) 
bleek een gewone dwergvleermuis hoog bovenin het trappenhuis aan de muur te hangen. 
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Deze is via een openstaande klepraampje, of via ruime kieren langs de kozijnen binnen 
gekomen.  
Deze flat is ook met zekerheid in gebruik als winterverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuizen. 
 
Conclusie 
Winterverblijfplaatsen zijn met zekerheid aanwezig in de hoogbouw van De Veenkamp en 
in de flat aan de noordzijde van de Gemzenstraat. 
 
De gevels van De Veenkamp waarin overwinterende vleermuizen zijn vastgesteld 
(middels waarnemingen van zwermgedrag) of verwacht worden (op basis van de fysieke 
inspectie) betreffen in hoofdzaak: 

- de spouw en dilatatievoegen van het gemetselde rechter- en linkerdeel van de 
noordgevel hoogbouw,  

- de spouw van het gemetselde linkerdeel van de westgevel, hoogbouw 
Een aantalsschatting op basis van de visuele inspectie was niet mogelijk doordat de 
dieren in de spouw uit het zicht en mogelijk ook op een niet veilig te onderzoeken locatie 
verblijven. 
Overwinterende vleermuizen worden in mindere mate in andere gemetselde delen van het 
de hoogbouw verwacht.  
 
Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor overwinterende vleermuizen in de laagbouw. 
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Bijlage 4 Overwintering dwergvleermuizen 

Over de overwintering van dwergvleermuizen in Nederland is nog weinig bekend. 
Recent onderzoek biedt steeds meer inzicht, maar fundamenteel onderzoek is in 
Nederland nog weinig verricht. In voorliggend schrijven baseren we ons vooral op 
bevindingen van een uitgebreid fundamenteel onderzoek dat is uitgevoerd bij een 
aantal massawinterverblijfplaatsen in Marburg, Duitsland (Sendor 2002, Simon e.a. 
2004).  
 
De energiebesparende winterslaap 
Vleermuizen zijn warmbloedige dieren. Het op peil houden van de 
lichaamstemperatuur vergt een grote energetische investering en deze kleine 
zoogdieren moeten dus continu voldoende voedsel binnen krijgen of verblijven op 
locaties met hoge temperaturen. In perioden met slecht weer en wanneer weinig 
voedsel beschikbaar is – vleermuizen eten insecten – gaan vleermuizen in lethargie. 
Ze laten hun lichaamstemperatuur sterk dalen waardoor minder energie verbruikt 
wordt. Dit wordt in de zomer gedurende korte perioden gedaan bij slechte 
weersomstandigheden, wanneer weinig insecten beschikbaar zijn en het op peil 
houden van de lichaamstemperatuur te veel energie kost. In de winter wordt 
gedurende een veel langere periode de lichaamstemperatuur omlaag gebracht. Dit 
noemen we de winterslaap. Deze slaap is niet continu en de dieren worden af en toe 
wakker om te drinken of te verplaatsen. Over het algemeen echter zijn de dieren zeer 
inactief en reageren zij door de lage lichaamstemperatuur niet of heel traag. 
Overwinterende vleermuizen zijn daarom zeer kwetsbaar.  
 
Het winterverblijf 
De gewone dwergvleermuis is de meest algemeen voorkomende vleermuis in 
Nederland: de populatieomvang wordt geschat op enkele honderdduizenden dieren 
(Limpens e.a. 1997). Deze schatting is gebaseerd op waarnemingen in de 
zomerperiode, want in de winter worden dwergvleermuizen zelden aangetroffen in 
objecten die door vleermuisonderzoekers worden onderzocht.  
 
Bij de reguliere wintertellingen worden in Nederland overwinterende vleermuizen 
aangetroffen in grote ondergronds ruimten, zoals mergelgroeven, kelders en 
overkluizingen en in bovengrondse ruimten van grote historische gebouwen, zoals 
kerk- of kasteeltorens en hogere etages in forten. In deze objecten worden jaarlijks 
enkele honderden dieren geteld. (Data Meetnet Wintertellingen van Vleermuizen8). De 
vondsten van overwinterende vleermuizen bij sloop en renovatie laten zien dat ook 
modernere bovengrondse gebouwen veel meer in trek zijn (Limpens, 1997). Hoewel 
we daar nog weinig over weten, blijkt uit waarnemingen dat gebouwen in dorpen en 
steden winterverblijfplaatsen vormen voor grote aantallen dwergvleermuizen. 
Dergelijke gebouwen worden aangeduid als massawinterverblijf. Hoewel de term 

                                                        
8 Bron: NDFF, 10 oktober 2013 
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‘massa’ nooit is gedefinieerd, praten we bij deze voorbeelden over honderden tot 
duizenden dieren. Het lastige is dat die vleermuizen daarin in de winter vrijwel niet 
zichtbaar zijn, hun aanwezigheid is wel af te leiden uit typisch gedrag in andere 
jaargetijden, specifiek het nazomerzwermen (zie onder). Omdat uit dit gedrag niet kan 
worden afgeleid hoeveel dieren feitelijk op de locatie overwinteren – dit kan ook gaan 
om slechts tientallen dieren - praten we in het vervolg over winterverblijf en gebruiken 
we de term massawinterverblijf alleen als met acceptabele zekerheid vast staat dat 
het daadwerkelijk om honderden of duizenden dieren gaat. In veel gevallen zal dit 
aantal echter niet zijn vast te stellen zonder uitgebreid intensief onderzoek.  
 
Die onzichtbaarheid van overwinterende dwergvleermuizen hangt samen met de 
locatie waar zij binnen in de winterobjecten verblijven. Dit zijn overwegend 
omvangrijke spleetvormige ruimten, waaronder spouwen, diltatatievoegen en holle 
vloerdelen. Deze ruimten kenmerken zich door een grote variatie aan binnenklimaat. 
Dicht bij de ingang of buitenzijde staan temperatuur en luchtvochtigheid sterk onder 
invloed van het klimaat buiten, terwijl dieper in de ruimte de temperatuur meer 
gebufferd is en onder invloed staat van de binnentemperatuur van het gebouw. 
Dergelijke omstandigheden zijn vooral te vinden in grote, massieve objecten. Dit 
kunnen oude, maar ook nieuwe gebouwen zijn. 
 
Activiteit bij winterverblijven 
Bij winterverblijfplaatsen van grote groepen gewone dwergvleermuizen valt op dat er 
buiten de winter veel activiteit is. Vanaf half mei tot en met september kan er bij deze 
winterverblijfplaatsen in de nacht zwermgedrag van vleermuizen worden 
waargenomen, terwijl de vleermuizen op dat moment niet in het gebouw verblijven. Dit 
gedrag noemen we nazomerzwermen, omdat de piek van dit zwermgedrag in 
augustus en september valt. Nazomerzwermen vindt vooral ’s nachts plaats, 
voornamelijk op warme nachten met weinig wind, waarbij vleermuizen heen en weer 
vliegen voor openingen in het gebouw (stootvoegen, dilatatievoegen e.d.) en 
regelmatig landen of het gebouw aantikken. Af en toe gaan ook dieren naar binnen. 
Gedurende de nacht kan de intensiteit verschillen, van één tot enkele dieren tot een 
grote groep zwermers.  
 
Uit het uitgebreide onderzoek bij meerdere massawinterverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuizen in Marburg, is gebleken dat het zwermen en overwinteren volgens 
een vast patroon verloopt (Sendor, 2002. Simon e.a. 2004). In de zwermperiode, die 
duurt van ongeveer mei tot en met september, zijn drie perioden te onderscheiden:  
• Half mei – half juli: kleine aantallen zwermende volwassen mannetjes en zich 

niet voortplantende vrouwtjes. Het is op basis van dit gedrag zeer moeilijk om 
vast te stellen of sprake is van een winterverblijf, omdat het ook op ander 
gebruik kan duiden. Het zwermen vindt plaats gedurende de nacht en niet in de 
ochtend, zoals bij kraamverblijven het geval is.  

• Half juli – half augustus: aantal volwassen mannetjes neemt af tot vrijwel nul. 
Sterke toename van volwassen vrouwtjes die in augustus het zwermen 
domineren. 
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• Half augustus – eind september. Aantal volwassen vrouwtjes neemt sterk af. 
Sterke toename juveniele dieren die in september het zwermen domineren.  
Optreden van invasies van tientallen (meestal juveniele) gewone 
dwergvleermuizen die bij het zwermen per ongeluk in woonruimten van mensen 
terecht komen. Een locatie met een geschiedenis van dergelijk problemen met 
vleermuizen wijst dus op de aanwezigheid van een winterverblijf van gewone 
dwergvleermuizen  

• Oktober – november: sterk afgenomen of geen zwermgedrag 
 
Het zwermen lijkt vooral een informatieve functie te hebben. Informatie over de 
aanwezigheid en geschiktheid van bestaande en nieuwe winterverblijfplaatsen wordt 
van volwassen mannetjes overgedragen op volwassen vrouwtjes die dat weer 
vervolgens op hun jongen overdragen (Sendor, 2002). 
 
Anders dan soorten van het geslacht Myotis lijkt het zwermen bij winterverblijflaatsen 
bij gewone dwergvleermuizen los te staan van de paartijd. Volwassen mannen en 
vrouwen zijn op verschillende momenten in een jaar bij het zwermen betrokken 
(Sendor, 2002). Er zijn wel aanwijzingen dat mannetjes hun paarplaatsen het liefst 
innemen in de buurt  van massa-winterverblijven of aan routes waar veel vrouwtjes 
langs komen als ze daar naar toe vliegen. Omdat mannetjes sterk territoriaal zijn, vind 
je echter bij een zwermplek niet veel roepende mannetjes maar heeft een groot 
gebied rond zo’n zwermplek een hoge dichtheid aan paarplaatsen (Sachteleben & 
Von Helversen, 2006). Vanaf half augustus duiken in paarplaatsen ook de eerste 
groepen vrouwtjes op. Waarnemingen in vleermuiskasten geven de indruk dat 
mannetjes en vrouwtjes na paartijd nog tot in de winter in de paarverblijfplaats tot de 
daling van temperatuur hen dwingt te verhuizen naar betere winterverblijfplaatsen 
(Korsten, 2012) . Op dat moment kunnen op een nacht uit een groot gebied 100-den 
tot 1000-den dieren in een winterverblijfplaats arriveren en begint de periode die wij 
hier als winterslaap aanduiden (Sendor, 2002).  
 
De winterslaap gebeurt grofweg in drie fasen: 
• Half november – half januari arriveren vleermuizen in het winterverblijf.  Bij sterk 

dalende temperaturen of vorst is er een sterke toestroom van gewone 
dwergvleermuizen. Vrijwel iedere nacht in- en uitvliegende dieren met relatief 
kort zwermgedrag.  

• Vanaf half januari – half maart, als temperaturen toch weer gaan schommelen, 
verlaten al weer veel dieren het winterverblijf. Soms maar voor even, maar een 
deel verhuist naar een ander (nabij gelegen) winterverblijf. 

• Vanaf half maart verlaten bij warm weer grote aantallen dieren het winterverblijf. 
De grote uitstroom kan vrij laat zijn – tot half april, afhankelijk van het weer.  

 
De gewone dwergvleermuis heeft geen aaneengesloten winterslaap. Tijdens de 
winterslaap worden ze regelmatig wakker, waarschijnlijk vooral om te drinken, maar 
ook om een andere winterverblijfplaats op te zoeken. Dit verhuizen is onderdeel van 
de overlevingstrategie en een gezonde gewone dwergvleermuis kan het zicht 
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permitteren om 6-8 keer per winter kort (1,5-2 uur) actief te zijn om te drinken/eten of 
om te verhuizen. In vergelijking met de winterverblijfplaatsen van andere soorten 
overwinteren gewone dwergvleermuizen op iets warmere (maar ook meer instabiele ) 
locaties en kunnen zij ook in relatieve lage luchtvochtigheid (>60 %) overwinteren 
(Sendor, 2002. Sendor & Simon, 2003).  
Voor vleermuizen is activiteit bij temperaturen onder het vriespunt zeer ongebruikelijk 
en risicovol. Het vliegen kost veel energie die op dat moment niet aangevuld kan 
worden door het eten van insecten. Vliegen bij lage temperaturen kost, door 
warmteverlies via de vleugels, relatief nog meer energie. Een hoge vleermuisactiviteit 
bij zeer lage temperaturen zien we daarom uitsluitend rond belangrijke 
winterverblijfplaatsen en op momenten dat ‘acuut’ verplaatsen naar dergelijke 
verblijfplaatsen belangrijk en noodzakelijk is. 
 
Regionale functie en netwerk 
De gewone dwergvleermuis is een standsoort. De verblijfplaatsen waar de soort 
gedurende het jaar gebruik van maakt liggen gemiddeld binnen een afstand tot 40 
kilometer van elkaar.  
In de zomer en nazomer bezoeken dieren uit een groot gebied de winterverblijf-
plaatsen om te zwermen. De gemiddelde afstand tot de verblijfplaatsen waar 
vleermuizen ’s zomers verblijven bedraagt in het onderzoek in Marburg 5 km. Dit duidt 
erop dat vleermuizen lokaal overwinteren. Afstanden van 20 tot 40 km zijn echter geen 
uitzondering. Niet zelden vliegt een vleermuis in een nacht van zomergebied naar de 
winterverblijfplaatsen om te zwermen en weer terug. In het onderzoek van Marburg 
blijkt dat meerdere vlakbij elkaar gelegen winterverblijfplaatsen van belang zijn voor 
een populatie gewone dwergvleermuizen uit een gebied met een straal van 30 km en 
dat er vele duizenden dieren overwinteren.  
Van de aanwezigheid en regionale betekenis van dergelijke massa-winterverblijven in 
Nederland is nog weinig bekend. Wel zijn er op basis van zwermgedrag en 
terugkerende invasies ook in Nederland duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van dergelijke massawinterverblijfplaatsen. Een paar jaar geleden werd bij jaarrond 
onderzoek aan een gebouw in Tilburg in zomer en winter zwermactiviteit aangetroffen 
met seizoenspieken die sterke overeenkomen met het onderzoek in Marburg 
(ongepubliceerd data E. Korsten). Eerdere waarnemingen aan zwermgedrag van 
vleermuizen in Amersfoort in 1986 wijzen ook sterk nazomerzwermen bij 
winterverblijfplaatsen (Bruin, 1986). 
 
Ook over de omvang van het netwerk van winterverblijven is weinig bekend. Recent is 
er in Tilburg bij vier centraal en vier verspreid over de stad gelegen gebouwen, 
najaarszwermen door gewone dwergvleermuizen vastgesteld (Korsten et al. in prep 
2013). Aangezien zwermers niet altijd worden opgemerkt en zwermen ook plaatsvindt 
op niet openbaar toegankelijk locaties, wordt verwacht dat meer van dergelijke 
gebouwen aanwezig zijn in het onderzochte gebied.  
In de gemeente Amersfoort zijn nu zeven gebouwen bekend waar najaarszwermen is 
vastgesteld (eigen waarnemingen Bureau Waarenburg, vleermuisvrijwilligersgroep 
Gemeente Amersfoort, Ecogroen Advies). Deze gemeente is nog relatief slecht 
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onderzocht op deze functie en ook hier wordt een hoger aantal verwacht. Het is dan 
ook waarschijnlijk dat binnen het netwerk van een kleine tot middelgrote stad, 
minimaal een twintigtal winterverblijven aanwezig is, waarvan één of enkele als 
massawinterverblijf (met >1000 dieren) zullen functioneren. 
 
Effecten bij aantasting winterverblijf 
Het verhuisgedrag van gewone dwergvleermuizen in de winter wijst op een netwerk 
van winterverblijfplaatsen binnen een straal van enkele tot tientallen kilometers. Ook 
bij het nazomerzwermen worden vaak per nacht of opeenvolgende nachten meerdere 
winterverblijfplaatsen bezocht (Simon e.a. 2004). Gewone dwergvleermuizen zijn voor 
hun overwintering dus niet afhankelijk van een enkel verblijf.  
 
Het spreekt voor zich dat ingrepen aan een winterverblijfplaats in de winter direct 
negatief kan zijn voor aanwezige vleermuizen. Doordat de dieren in winterslaap zijn 
kunnen ze niet snel reageren op verstorende werkzaamheden en lopen daardoor 
risico gedood of verwond te worden. Ook kunnen renovatiewerkzaamheden tot gevolg 
hebben dat dieren in hun winterslaap worden ingesloten waardoor zij daar uiteindelijk 
zullen sterven. Bij massawinterverblijfplaatsen waar op dat moment honderden tot 
duizenden dieren overwinteren kan een dergelijk ingreep ook de staat van 
instandhouding van de lokale of regionale populatie negatief beïnvloeden. Het in de 
winter uitvoeren van potentieel bedreigende werkzaamheden aan winterverblijf-
plaatsen van vleermuizen moet dus altijd voorkomen worden. 
 
Het beoordelen van de effecten van aantasting van een winterverblijf wordt bemoeilijkt 
door een aantal factoren. Doordat de vleermuizen vaak in voor visuele inspectie 
ontoegankelijk ruimte verblijven is vrijwel nooit bekend hoeveel vleermuizen van een 
winterverblijf gebruik maken. Ten tweede is, inherent aan de eerste factor, vaak niet 
bekend wat de functie van een verblijf is. Heeft het een lokale functie als winterverblijf 
voor dieren die jaarrond binnen een afstand van enkele kilometers zijn, of heeft het 
een functie bij genenuitwisseling op metapopulatieniveau? Daarnaast is het netwerk 
vaak niet bekend. Hoeveel gebouwen in de omgeving hebben eveneens een functie 
als winterverblijf en hoe duurzaam is dit netwerk? Ook ten aanzien van de flexibiliteit 
van de gewone dwergvleermuizen zijn nog vraagtekens. Kunnen dwergvleermuizen 
uitwijken naar winterverblijven in de omgeving? Tot slot weten we nog weinig over het 
accepteren van nieuwe winterverblijven en de tijd die benodigd is voordat vleermuizen 
hun intrek nemen. Aangezien winterverblijven bekend zijn in relatief jonge gebouwen 
(<10 jaar oud), kan acceptatie blijkbaar snel gaan. Dit zal zeker het geval zijn wanneer 
de locatie an sich al een geschiedenis heeft voor overwintering, bijvoorbeeld omdat 
hiervoor een gebouw aanwezig was met winterfunctie. Het is meestal ook onduidelijk 
waar de dieren verblijven en wat de eigenschappen zijn van deze verblijfplaats. Het 
zwermgedrag dat we waarnemen vindt plaats bij invliegopeningen, de daadwerkelijke 
verblijfplaats kan zich daar vlak achter bevinden, maar ook enkele tot vele meters 
daar vandaan. We weten dus vaak ook niet voor welke omstandigheden het verblijf 
voor de vleermuis gunstig is. 
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Compensatie van winterverblijfplaatsen 
Onder compensatie van winterverblijfplaatsen verstaan we het creëren van nieuwe 
overwinteringsmogelijkheden, hetzij door het bouwen van een constructie met 
winterverblijf, hetzij door het dusdanig aanpassen van bestaande gebouwen dat deze 
een functie als winterverblijf kunnen hebben. Het voor overwintering vereiste 
microklimaat hangt vrijwel altijd samen met een hoge bufferwaarde van de 
overwinteringsplek: door de massa en/of isolatiewaarde van het object is de invloed 
van buitentemperatuur op het binnenklimaat gering en verloopt deze invloed traag. 
Groots denken is dan ook de sleutel tot succes.  
 
nieuwbouw 
Het creëren van winterverblijven in nieuwbouw is de enige maatregel die op lange 
termijn waarborg vormt voor het voortbestaan van de gewone dwergvleermuis. De 
meeste gebouwen zijn immers niet voor de eeuwigheid houdbaar. Alle uit Nederland 
bekende (massa)winterverblijven zijn onbedoeld gecreëerd tijdens de bouw. Dit 
betekent dat de bouwstijl in Nederland, zowel de huidige als in het verleden, als 
gunstig moet worden beschouwd. Van tenminste een ter compensatie van een 
winterverblijf heringerichte bunker is momenteel bekend dat overwintering plaatsvindt, 
met jaarlijks stijgende aantallen <bron>. Uit de bestaande gebouwen kunnen we 
afleiden aan welke voorwaarden voldaan moet worden om nieuwbouw geschikt te 
maken als winterverblijf voor dwergvleermuizen: 
 
1. het gebouw is massief en groot (minimaal 20.000 m3), minimale bouwhoogte 

20 meter 
2. het gebouw wordt opgetrokken uit baksteen of ander steenmateriaal 
3. in het gebouw zijn één of meerdere voor vleermuizen toegankelijk 

dilatatievoegen aanwezig, die tot minimaal het midden van het gebouw 
doorlopen, of 

4. de verdieping scheidende vloeren beschikken over holle ruimten, of 
5. buitenmuren zijn voorzien van een tot ver in de fundering doorlopen of onder 

het maaiveld gelegen spouw en/of staan in verbinding met holle binnenmuren. 
 
Vanwege het soms massale zwermgedrag en uitproberen van mogelijke 
verblijfplaatsen moet voorkomen worden dat er zogenaamde vleermuisvallen 
ontstaan: ruimte waarin vleermuizen in terecht kunnen komen, maar die onvoldoende 
houvast geven om weer naar buiten te kruipen. Een voor vleermuizen toegankelijke 
spleet / holte tussen gladde beplating kan een val worden voor tientallen tot 
honderden vleermuizen!  
 
aanpassen bestaande bouw 
Het creëren van overwinteringsmogelijkheden in bestaande gebouwen moet als 
kansrijke maatregel worden beschouwd. Vleermuizen overwinteren immers in 
bestaande gebouwen. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om een 
bestaand gebouw in te kunnen zetten als compensatie: 
1. het gebouw heeft nog geen functie als winterverblijf 
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2. het gebouw heeft potentie om als winterverblijf te functioneren 
3. de reden dat het gebouw nog geen functie heeft als winterverblijf is bekend 
4. het gebouw ligt op korte afstand (<1 km.) van het aan te tasten verblijf 
5. de functie is redelijkerwijs te waarborgen voor ten minste 20 jaar 
 
Ad. 1 
Het vaststellen van actueel gebruik als winterverblijf kan worden vastgesteld in de 
periode half augustus-half september middels onderzoek naar zwermende dieren, op 
basis van meetgegevens van Anabat/batlogger over periode november-april en/of op 
basis van waarnemingen van vleermuizen in het gebouw. 
 
Ad. 2 
Grote, massieve gebouwen, bij voorkeur opgetrokken uit baksteen of ander stenig 
materiaal, met een omvang van tenminste 20.000 (40.000?) m3 die jaarrond in 
gebruik zijn hebben potentie om als winterverblijf te functioneren. 
 
Ad. 3 
De reden waarom een gebouw geen functie heeft is meestal technisch van aard. Dit 
kan te maken hebben met het ontbreken van voor overwintering geschikte ruimten 
(spouwen, diltatatievoegen e.d.), de temperatuur in die ruimten (te hoog, te laag, te 
sterk fluctuerend) of de toegankelijkheid ervan. Daarnaast speelt traditie een rol: 
vleermuizen hebben sterke traditie om naar dezelfde geografische locatie terug te 
keren. Een gebouw kan dus geschikt zijn, maar niet zijn opgenomen in het netwerk in 
verband met de ligging of overaanbod in de omgeving. Het afspelen van 
vleermuisgeluiden kan wellicht het ontdekken van verblijfplaatsen door vleermuizen 
bespoedigen. 
 
Ad 4. 
Nazomerzwermgedrag treed meestal simultaan op, bij meerdere nabije gelegen 
winterverblijfplaatsen tegelijk. Het verdient dus aanbeveling om – wanneer 
nazomergedrag wordt waargenomen – ook de wijdere omgeving van een plangebied 
in kaart te brengen. Het vinden van andere nabij gelegen winterverblijfplaatsen kan 
inzicht geven in de draagkracht van het netwerk aan verblijfplaatsen (uitwijk 
mogelijkheden?). Het kan ook inzicht geven in welke type gebouwen geschikt zijn voor 
overwintering en waarom? Met die kennis kunnen meer gebouwen in de omgeving 
beter geschikt worden gemaakt.> 
 
Ad 5.  
Inspiratie voor een denkrichting in het behouden / bouwen van 
massawinterverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuizen kan worden gehaald uit 
ervaring met winterverblijfplaatsen van rosse vleermuizen in gebouwen en dalbruggen 
in Oost-Europa.   
In Oost- en Midden-Europa worden regelmatig honderden tot duizenden 
overwinterende rosse vleermuizen aangetroffen in dilatatievoegen tussen betonnen 
gevelplaten of betonnen brugdelen. Deze verblijfplaatsen dreigen verloren te gaan 
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door gevelrenovatie, na-isolatie en sloop- en nieuwbouw. Het op grote schaal 
inbouwen van houtbetonnen vleermuiskasten (>100 kasten per flat/brug) is op enkele 
plaatsen succesvol gebleken (Hoffmeister, U. 2012). Dit wil niet zeggen dat die 
vleermuiskasten ook voor gewone dwergvleermuizen succesvol zullen zijn, maar de 
grootschalige aanpak is wel een mogelijke sleutel tot succes. 
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  Bijlage 5  Notitie winterzwermen 
vorstzwermen SMP Apeldoorn, Regelink  

Elders, V., 2019. Notitie winterzwermen vorstnachten. SMP gemeente Apeldoorn. 
Rapportnr. NO18034-01. Regelink Ecologie en Landschap. 

 
Wordt na toestemming Regelink separaat en integraal aangeleverd. 
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Bijlage  6 Waarnemingen vleermuisonderzoek 

Avondronde 28/29-05-2018 
Tijdens het eerste deel van de avond is circa 45 minuten gepost bij de zuidgevel 
(potenties voor kraamverblijfplaats). Tot middernacht namen de aantallen 
waarnemingen van jagende gewone vleermuizen rond de Veenkamp toe. Er zijn geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kraamverblijfplaats. Circa een half uur na 
zonsondergang kwam een vliegroute van laatvliegers en gewone dwergvleermuizen 
op gang langs de zuidrand van het onderzoeksgebied. De richting van de vliegroute 
was van oost naar west. Dit betrof tientallen gewone dwergvleermuizen en circa 15 
laatvliegers. Na een uur werd deze vliegroute niet langer gebruikt. 
Vanaf middernacht is veel zwermgedrag vastgesteld bij meerdere plekken bij het 
gebouw, waarbij voortdurend veel vleermuizen aanwezig bleven. Het gedrag van de 
gewone dwergvleermuizen bij de gemetselde gevel aan de westzijde van de 
hoogbouw bestond uit aantikken, zittend bij voegen, zwermend, maar niet met 
zekerheid naar binnen gaand. Het vond plaats op het gedeelte tussen de tweede en 
achtste verdieping. Er zwermden groepjes van maximaal acht exemplaren. 
Bij de vijver werd vrijwel de hele avond gejaagd door enkele gewone dwerg-
vleermuizen. 
 
Bij de flat aan de noordzijde van De Veenkamp werd ook gezwermd aan de noord- en 
zuidgevel met vergelijkbare aantallen als bij De Veenkamp. Ook hier werden 
aantikkende en op de muur landende vleermuizen gezien. 
 
Ochtendronde 13-06-2018 
Tijdens de ochtendronde is één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis 
vastgesteld aan de zuidgevel van de hoogbouw van de  Veenkamp en een mogelijk 
zomerverblijf in de zuidgevel van de laagbouw. Er zijn geen kraamgroepen in de hoog- 
of laagbouw van De Veenkamp vastgesteld.  
Verder zijn enkele zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen vastgesteld in 
gebouwen rond de Veenkamp. Het betreft 1-2 verblijfplaatsen in De Arkel en een 
verblijfplaats in de flat ten noorden van de Veenkamp. De gevonden zomer-
verblijfplaatsen betreffen vrijwel zeker mannetjes.  
Bij de vijver en de bomen langs de zuidrand van het onderzoeksgebied werd 
voortdurend door circa vijf gewone dwergvleermuizen gejaagd. Tegen zonsopgang 
kwam een vliegroute op gang langs de zuidrand van het terrein, ditmaal in oostelijke 
richting. Het betrof beduidend minder dieren dan op de voorgaande avondronde. 
Laatvliegers zijn niet waargenomen.  
 
Avondronde 27/28-06-2018 
Rond 00.30 uur was een groepje van vier zwermende en aantikkende gewone 
dwergvleermuizen aanwezig bij de gemetselde gevel aan de westzijde van de 
hoogbouw. Er werd ook op de muur geland. Dit vond plaats rond de zesde verdieping. 
Bij de oostgevel van de laagbouw was later in de nacht één gewone dwergvleermuis 
mogelijk aan het zwermen, dit was niet geheel duidelijk. 
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Ook bij de flat aan de noordzijde van De Veenkamp was een exemplaar zwermend 
aanwezig bij de noordgevel ter hoogte van de vijfde-zesde verdieping. 
Langs de zuidrand van het terrein kwam de vliegroute in westelijke richting weer op 
gang, de aantallen gewone dwergvleermuizen waren lager dan op de voorgaande 
avondronde. Later op de avond zijn ook terugvliegende gewone dwergvleermuizen 
waargenomen. 
Tijdens de avond zijn circa 10 laatvliegers op vliegroute langs de zuidrand van het 
terrein waargenomen. In de zuidoosthoek van het terrein was één laatvlieger 
langdurig aan het jagen. Aan de zuidgevel van de portiekflat Newtonstraat 2-14 zijn 
twee invliegende laatvliegers waargenomen. Deze locatie ligt op circa 300 meter 
vanaf de meest oostelijke punt van de laagbouw. De locatie is geteld door derden in 
2018 (15 exemplaren). 
Enkele rosse vleermuizen zijn kortstondig (langsvliegend) waargenomen. 
In totaal zijn deze avond (veel) minder vleermuizen waargenomen rond De Veenkamp 
dan tijdens de eerdere avondronde op 28/29 mei.  
 
Ochtendronde 04-07-2018 
Zwermgedrag en aantikkende gewone dwergvleermuizen waren aanwezig bij de 
gemetselde gevel aan de westzijde van de hoogbouw vanaf het begin van de 
onderzoeksronde tot circa 04.15 uur. Het betrof groepjes van 2-6 dieren, tussen de 
vijfde en de negende verdieping. Bij de zuidgevel van de hoogbouw zijn maximaal vier 
zwermende exemplaren waargenomen (vanaf halverwege tot bovenaan). Bij de 
dakrand zijn ook aantikkende exemplaren gezien.  
Bij de zuidgevel van de laagbouw is evenals bij de voorgaande ochtendronde een 
mogelijke zomerverblijfplaats van één of twee gewone dwergvleermuis waargenomen 
(langdurig aanwezig, doch invliegen niet gezien). Aan de oostzijde van het gebied 
(Koninginnelaan) en langs de zuidzijde werd gebaltst. Het is aannemelijk dat de 
baltsgeluiden en het invliegende exemplaar hetzelfde dier betreft. Er zijn geen 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kraamkolonie aangetroffen. 
In de Arkel is een zomerverblijfplaats vastgesteld van een invliegende gewone 
dwergvleermuis. Dit dier vloog in onder een raam op de eerste verdieping. Bij de vijver 
werd continu gejaagd door enkele exemplaren gewone dwergvleermuis. 
Bij de flat ten noorden van De Veenkamp was zwermgedrag aanwezig tot circa 04.00 
uur. Dit vond plaats bij zowel de zuid- als de noordgevel met ongeveer 3 exemplaren 
tegelijkertijd. 
Gedurende de ochtend zijn enkele langsvliegende laatvliegers waargenomen. De 
kolonielocatie aan de Newtonstraat die op 27 juni is vastgesteld, is eenmalig bezocht 
waarbij geen activiteit is vastgesteld. 
Enkele rosse vleermuizen zijn kortstondig (langsvliegend) waargenomen. 
 
Avondronde 20/21-08-2018 
Bij de meeste geïnspecteerde gebouwen is op deze avond zwerm- of foerageer-
activiteit waargenomen. Dit is veel meer dan verwacht. De meeste activiteit vond 
(naast De Veenkamp) plaats bij de flat tegenover De Veenkamp, de Koninginnelaan, 
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de flats tussen de Nobelstraat en de Erasmusstraat, de Anklaarsweg, de Loseweg en 
de Loolaan.   
Bij de gemetselde westgevel van de hoogbouw van De Veenkamp zijn rond 00.15 u 
circa 25 gelijktijdig aanwezige gewone dwergvleermuizen geteld. Flinke aantallen 
zwermende dwergvleermuizen zijn gezien bij diverse locaties. Locaties waar meer dan 
5 exemplaren zwermend aanwezig waren zijn (gesorteerd naar gebied): 
 
Flats Koninginnelaan en Damhertstraat (bouwjaar 1966): 

• Koninginnelaan 271-317: 20 exemplaren bij de naad in de gevel van het 
trappenhuis. Ook exemplaren invliegend waargenomen. 

• Koninginnelaan 223-269: 12 exemplaren ter hoogte van de derde verdieping. 
• Koninginnelaan 319-365: 7 exemplaren bij een open stootvoeg onder de 

dakrand van de zuidgevel, 9 exemplaren zwermend bij het trappenhuis 
zuidgevel.  

• Koninginnelaan 379-413: 7 individuen zwermend bij het trappenhuis 
• Damhertstraat 2-36: 6 zwermend  en aantikken bij een open stootvoeg tussen 

2e en 3e verdieping westgevel. 
 
Flats Anklaarsweg (bouwjaar 1966): 

• Anklaarsweg 178-224: 12 exemplaren zwermend bij het trappenhuis en ook 
onder het dak invliegend. 

• Anklaarsweg 226-272: 8 exemplaren zwermend aan de zuidgevel, ter hoogte 
van de tweede verdieping. 

  
Flats Archimedesstraat (bouwjaar 1958): 

• Archimedesstraat portiek 63-73: 5 exemplaren zwermend bij de westgevel, 
invliegend onder dakoverstek. 

 
Flats Nobelstraat-Erasmusstraat (bouwjaar 1966-1970): 

• Pasteurstraat 16-110 (bouwjaar 1966): 25 exemplaren (9+8+8) jagend en/of 
zwermend aan drie zijden van de flat 

• Robert Kochstraat 26-120 (bouwjaar 1969): 17 exemplaren (10+7) jagend 
en/of zwermend aan twee zijden van de flat 

• Erasmusstraat 1-95 (bouwjaar 1966): 16 exemplaren (12+4) jagend en/of 
zwermend aan twee zijden van de flat 

 
Flatgebouw tegenover De Veenkamp (bouwjaar 1971):  

• Gemzenstraat 2-84: 15 exemplaren zwermend bij de zuidgevel. 
 
Flatgebouwen Loolaan 

• Loolaan 41 (noordelijke flat, bouwjaar 1973): 1 exemplaar zwermend, verder 
geen activiteit 

• Loolaan 27-37 (zuidelijke flat, bouwjaar 1965): 15 exemplaren zwermend bij 
de zuidgevel en 10 exemplaren zwermend bij de noordgevel. Regelmatig 
aantikkend gezien. 



 

 84 

  
Carré aan de Loseweg / Residence Loohorst (bouwjaar 1975) 

• Zuidgevel binnenplaats: circa 25 exemplaren (5+10+10) gelijktijdig zwermend 
op drie plekken. 

• Noordgevel binnenplaats: circa 5 exemplaren zwermend 
• Oostgevel, noord, buitenzijde gebouw circa 5 exemplaren gelijktijdig 

zwermend. 
 
Omgeving Mercatorplein  

• Galerijflat Einsteinlaan 94-128 (bouwjaar 1967): 5 exemplaren zwermend bij 
de zuidgevel (westelijk deel, niet het uitstekende trappenhuis aan de 
oostkant), af en toe aantikkend en een enkele maal inkruipend. 

• Portiekflat Edisonlaan 131-157 (bouwjaar 1959): 6 exemplaren zwermend bij 
de zuidgevel, af en toe aantikkend. 

 
De Veenkamp (bouwjaar 1959 hoogbouw, 1961 oostelijke aanbouw) 

• Hoogbouw, westgevel: 30-50 exemplaren zwermend aanwezig. 
• Hoogbouw, zuidgevel: 10 exemplaren zwermend aanwezig 

 
Batlogger 
Deze avond (20/21-8) is een batlogger bij de westgevel van de hoogbouw van De 
Veenkamp geplaatst. Het heeft deze avond slechts één uur opnamen geregistreerd, 
als gevolg van een technisch mankement. De batlogger registreerde in dit uur 
gemiddeld 13 opnamen per vijf minuten, zie grafiek 4.1. De batlogger start een 
opname wanneer vleermuisgeluiden gedetecteerd worden. Een opname duurt 
maximaal ongeveer 20 seconden. Een opname wordt echter eerder afgekapt wanneer 
er geen geluiden meer worden waargenomen. In de onderstaande grafiek is zichtbaar 
dat er in de eerste instantie veel kortdurende opnamen zijn (dus enkele kort 
aanwezige vleermuizen) en daarna stabiel rond de 13 opnamen per vijf minuten 
(voortdurend vleermuizen aanwezig). Dit wijst op continu zwermgedrag van meerdere 
vleermuizen bij de gevel. 
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Grafiek 4.1. Aantal Batlogger opnamen per vijf minuten, tussen 23.45u en 00.45 uur, bij de 

westgevel van de Veenkamp 20-08-2018, zonsondergang was om 20.55 uur. 

 
 

Avondronde 20/21-08-2018 
De resultaten van deze avond zijn in grote lijn vergelijkbaar met de waarnemingen van 
de nacht van 20 op 21 september 2018. De aantallen waargenomen vleermuizen 
waren (iets) lager.  
Op enkele plekken is zwermgedrag waargenomen waar dit niet bij de eerdere 
onderzoeksronde is gezien. Dit vond plaats bij:  

• Anklaarsweg 130-176: in totaal 9 zwermende exemplaren op verschillende 
plekken rond het gebouw 

• Anthonie van Leeuwenhoekstraat 2-14: maximaal 3 zwermende exemplaren 
bij een ventilatiegat in de zuidgevel. 

 
Batlogger 
De batlogger heeft bij De Veenkamp de volledige onderzoeksavond tussen 22.50 u en 
02.25 u opnamen geregistreerd. De batlogger registreerde tot circa middernacht een 
vrijwel continue aanwezigheid van vleermuizen (rond de 13-15 opnamen per 5 
minuten). Na middernacht schommelde de aanwezigheid van zwermende 
vleermuizen, gezien de wisselende aantallen opnamen per vijf minuten (zie uitleg bij 
voorgaande avondronde). De aantallen opnamen zijn weergeven in grafiek 4.2. In 
grafiek 4.3 zijn de aantallen vleermuisgeluiden binnen een opnamen per vijf minuten 
weergegeven. Veel geluiden binnen een opname betekent meerdere gelijktijdig 
aanwezige vleermuizen, weinig geluiden betekent één of enkele vleermuizen 
aanwezig. Hieruit blijkt ook dat er in het eerste deel van de avond meer vleermuizen 
aanwezig waren, en na middernacht liep dit aantal langzaam terug. Er blijft echter 
voortdurend zwermgedrag aanwezig. 
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Grafiek 4.2. Aantal Batlogger opnamen per vijf minuten, tussen 22.50u en 02.20 uur, bij de 

westgevel van de Veenkamp 05-09-2018, zonsondergang was om 20.19 uur.  

. 

 
Grafiek 4.3. Aantal vleermuisgeluiden per vijf minuten op de Batlogger, tussen 22.50u en 02.20 

uur, bij de westgevel van de Veenkamp 05-09-2018, zonsondergang was om 20.19 
uur.  

 
 
Avondronde 19/20-01-2019 
Deze avond zijn de gebouwen bezocht waar in het najaar (veel) zwermgedrag is 
waargenomen. De aantallen waargenomen zwermende vleermuizen betroffen circa 1-
3 per gebouw, indien aanwezig. Bij enkele gebouwen is geen zwermactiviteit 
waargenomen, dit betekent echter niet dat deze niet in gebruik is als winter-
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verblijfplaats (het betrof immers een momentopname van de onderzoeker). Deze 
locaties zijn als nulwaarneming op afbeelding  4.3 (paragraaf 4.4). De grootste 
aantallen zijn wederom bij De Veenkamp en de flat tegenover De Veenkamp 
waargenomen (5-10 vleermuizen), de galerijflat aan de Einsteinlaan (5 vleermuizen) 
en de woontoren aan de Robert Kochlaan (rondom de flat 3-5 vleermuizen). 
 
Batlogger en Anabat 
Deze avond heeft zowel een batlogger als een Anabat opnamen gemaakt bij de 
westgevel van hoogbouw van De Veenkamp.  
De batlogger heeft bij De Veenkamp de volledige onderzoeksavond tussen 18.00 u en 
23.20 u opnamen geregistreerd. Zonsondergang was om 17.03 uur op de avond van 
18 januari. De eerste vleermuizen zwermden 2,5 uur na zonsondergang, vanaf circa 
18.30 uur. Het is duidelijk te zien dat de aantallen fluctueren op de onderzoeksavond. 
Tot circa 18.45 uur zijn er geen  of weinig individuen aanwezig, na 18.45 uur zijn rond 
19.15 u, 21.15u en 23.00 uur meerdere vleermuizen voortdurend aanwezig en 
tussentijds één of enkele vleermuizen, zie grafiek 4.4 (dit betreft de aantallen 
opnamen rond de 13-15 per vijf minuten). Het aantal vleermuisgeluiden per opname 
per vijf minuten geeft ditzelfde beeld, zie grafiek 4.5 (de pieken in aantal 
vleermuisgeluidsopnamen vallen overeen met 13-15 opnamen per vijf minuten). Zelfs 
na 23.15 uur, dus zes uur na zonsondergang, waren nog vleermuizen zwermend 
aanwezig. Er is met de batlogger duidelijk winterzwermgedrag vastgelegd bij deze 
gevel van de Veenkamp. Aangezien nog dieren aanwezig waren na 23.00 uur geeft 
een indicatie van het belang van het winterverblijf, mogelijk betreft het dieren die van 
grotere afstanden naar De Veenkamp trokken. 
De Anabat die gelijktijdig en op dezelfde locatie lag als de batlogger, heeft 1022 
opnamen gemaakt op deze avond. De Anabat is geplaatst om een vergelijking te 
kunnen maken met metingen bij een massawinterverblijf in Zwolle9 (Korsten & 
Schilemans, 2015), zodat de mate van activiteit mogelijk beter kan worden vergeleken 
of het belang beter kan worden geduid. Het aantal opnamen wijst in de richting van 
een middelgroot tot groot verblijf vergeleken met de metingen uit Zwolle.  

                                                        
9 Hier vond een langdurige monitoring plaats, tussen half oktober 2014 en half januari 2015. 
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Grafiek 4.4. Aantal Batlogger opnamen per vijf minuten, tussen 18.00 u en 23.20 u, bij de 

westgevel van de Veenkamp 19-01-2019. zonsondergang was om 17.03 uur  

 
 

 
Grafiek 4.5 Aantal vleermuisgeluiden per vijf minuten op de Batlogger, tussen 18.00 u en 23.20 

u, bij de westgevel van de Veenkamp 19-01-2019. zonsondergang was om 17.03 
uur.  
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Bijlage 7 Uitwerking beoordelingscriteria SvI 
gewone dwergvleermuis Apeldoorn 

 
De beoordeling van effecten op de staat van instandhouding vindt naar analogie van 
de Habitatrichtlijn plaats conform Europees vastgestelde beoordelingscriteria: 

1. de verspreiding van de soort over Nederland en de trend daarin 
2. de populatiegrootte van de soort en trend daarin 
3. de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de soort en de trend daarin 
4. het toekomstperspectief van de soort. 

 
1. De verspreiding van de soort over Nederland en Apeldoorn en de trend daarin 
De gewone dwergvleermuis komt algemeen en overal voor in Nederland, tot op de 
Waddeneilanden. Voornamelijk in en rond bebouwd gebied worden grote dichtheden 
bereikt. In grootschalig, open agrarisch gebied is de dichtheid lager. Er zijn geen 
aanwijzingen voor recente of toekomstige veranderingen in de verspreiding 
(Zoogdiervereniging 2007). 
 
2. De populatiegrootte van de soort in Nederland en Apeldoorn en trend daarin 
De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende vleermuis in Nederland. De 
omvang van de populatie wordt geschat op 300.000 tot 600.000 dieren 
(eionet.europa.eu, Goutbeek, 2018). Ten aanzien van de trend zijn geen gegevens 
beschikbaar. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het aantal dwergvleermuizen in 
Nederland recent is afgenomen als gevolg van sterfte en verlies van verblijfplaatsen, 
bijvoorbeeld als gevolg van na-isolatie en renovatie. Het laatste decennium is als 
gevolg van de Flora- en faunawet sterfte onder vleermuizen bij projecten in het kader 
van ruimtelijke ontwikkeling voorkomen, de knelpunten zijn veel beter bekend. Deze 
ontwikkelingen houden elkaar mogelijk in evenwicht. 
 
Het is niet bekend hoeveel gewone dwergvleermuizen voorkomen in Apeldoorn. Een 
voorzichtige schatting is dat jaarrond ongeveer 750 tot 1500 exemplaren aanwezig 
zijn. Hierbij wordt uitgegaan van 5-6 kraamgroepen en een aantal individuen van 150 
– 225 per kraamgroep inclusief de solitair levende mannetjes (BIJ12, 2017). In 2018 is 
in een groot deel van  Apeldoorn in het kader van het SMP een grootschalig 
onderzoek uitgevoerd naar onder andere kraamverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis (Regelink, in prep; Regelink, 2019). Hierbij zijn circa 31 
kraamverblijven aangetroffen, waar de kraamgroepen van gebruik maken. Trends ten 
aanzien van de populatie-omvang zijn niet bekend. Net als voor de landelijke trend 
geldt, zijn geen aanwijzingen voor een achteruitgang.  
 
Op grond van het uitgevoerde onderzoek (zie Deel 1) en het SMP Gemeente 
Apeldoorn onderzoek door Regelink (Elders, 2019), lijkt Apeldoorn een (veel) groter 
aantal overwinterende gewone dwergvleermuizen te huisvesten dan in de 
zomermaanden aanwezig zijn. Deze dieren komen uit omliggende dorpen en steden 
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waar geschikte massa-winterverblijfplaatsen ontbreken of onvoldoende capaciteit 
hebben.   
 
3. De omvang en kwaliteit van het leefgebied van de soort in Nederland en in 
Apeldoorn en de trend daarin 
Foerageergebied 
De ruilverkaveling heeft in de 20ste eeuw een grote invloed gehad op het landschap in 
Nederland en aangenomen mag worden dat als gevolg daarvan de kwaliteit van het 
landschap sterk is aangetast. Dit heeft niet geleid tot aantasting van de gunstige staat 
van instandhouding: de soort komt nog algemeen voor. Door recente grootschalige 
natuurontwikkeling, het Natura 2000 netwerk en aandacht voor natuur bij beheer en 
inrichting van stedelijk gebied en ruimtelijke ontwikkeling kan gesproken worden van 
verbetering van de kwaliteit. Op landelijke schaal zijn omvang en kwaliteit van het 
leefgebied (foerageergebied) ruim voldoende voor gunstige instandhouding van de 
soort. 
 
Paar-, kraam- en zomerverblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen maken een belangrijk onderdeel uit van het leefgebied. De gewone 
dwergvleermuis maakt gebruikt van gebouwen van variërende ouderdom. De tot nu 
toe in Nederland toegepaste bouwmethoden zijn geschikt gebleken als verblijfplaats. 
Door verandering in bouwstijl en isolatie van gebouwen neemt de geschiktheid van 
nieuwbouw als verblijfplaats voor vleermuizen mogelijk af. In combinatie met na- 
isolatie van bestaande gebouwen kan dit gevolgen hebben voor het aanbod aan 
geschikte huisvesting van vleermuizen. De gewone dwergvleermuis is een 
opportunistische soort die niet zeer kieskeurig is ten aanzien van de verblijfplaatsen 
en – afhankelijke van de manier van bouwen - waarschijnlijk ook in een deel van de 
nieuwbouw van de toekomst zijn weg zal vinden. Gelet op de toenemende aandacht 
voor vleermuizen bij ruimtelijke ontwikkeling en nieuwbouw, mede onder druk van de 
Wet Natuurbescherming en natuurbeschermers, ontwikkelingen en innovaties ten 
aanzien van bijvoorbeeld vleermuiskasten en maatregelen in de bouw, mag 
redelijkerwijs verondersteld worden dat ook in de toekomst voldoende aanbod van 
verblijfplaatsen is gegarandeerd. 
 
In Apeldoorn zijn met de recente bouw van de  nieuwe woonwijken in potentie veel 
nieuwe zomer-, paar- en kraamverblijfplaatsen gecreëerd, bijvoorbeeld omdat in 
nieuwbouw een smalle geventileerde luchtspouw van 1,5-2 cm aanwezig is. Wanneer 
de open stootvoegen tenminste 1 cm breed zijn, is de luchtspouw toegankelijk voor 
gewone dwerg–vleermuizen en vormen deze nieuwbouwwoningen potentiele 
verblijfplaatsen. Van vergelijkbare wijken in bijvoorbeeld Amersfoort is inmiddels 
vastgesteld dat vleermuizen in de nieuwbouw hun intrek hebben genomen 
(Brekelmans et al. 2013). Ook in andere relatief recent aangelegde Amersfoortse 
woonwijken zijn al verblijfplaatsen vastgesteld, waaronder die van een kraamkolonie 
in de wijk Kattenbroek uit begin jaren negentig. Dit betekent dat met nieuwbouw van 
woonwijken, ook voor Apeldoorn verwacht mag worden, dat het aanbod van zomer-, 
paar en kraamverblijfplaatsen nog steeds toeneemt. Daar staat een afname tegenover 
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door na- isolatie en renovatie. Deze na-isolatie heeft betrekking op gebouwen uit de 
periode van voor 1980 en niet op de nieuwbouw. Uit de database van de NDFF zijn de 
waarnemingen bekeken die kunnen duiden op kraam- of massawinterverblijfplaatsen 
van gewone dwergvleermuizen. Er zijn in 2018 twee kraamkolonies geregistreerd van 
45 of meer exemplaren. In eerdere jaren tot 10 jaar geleden zijn geen kraamgroepen 
of overwinterende groepen bekend. 
 
Massawinterverblijfplaatsen 
Desalniettemin is uit het voorliggende onderzoek van 2018 gebleken dat in een straal 
van circa 1 km reeds meerdere (middel)grote en kleine winterverblijfplaatsen 
aanwezig zijn in Apeldoorn. Ook het SMP onderzoek (Elders, 2019) wijst uit dat er 
meerdere gebouwen fungeren als massawinterverblijfplaats elders in Apeldoorn. 
Binnen de stad is derhalve een netwerk aan winterverblijfplaatsen bekend, doch dit 
netwerk staat wel voortdurend onder druk door het na-isoleren en sloop waarbij 
(mogelijk, te) weinig aandacht is voor instandhouding of integratie van voldoende 
mogelijkheden voor (grote) groepen overwinterende vleermuizen. Het is namelijk 
onbekend of in grote nieuwe gebouwen waarin geisoleerde gevels bevinden, geschikt 
zijn als massawinterverblijfplaats. Het is dan ook van groot belang dat in de 
nieuwbouw van De Veenkamp ruimte voor een groot aantal overwinterende 
vleermuizen wordt gecreëerd die vergelijkbaar is met of veel lijkt op de huidige 
kwaliteiten van het verblijf.  
 
4. Het toekomstperspectief van de gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is een algemeen voorkomende, opportunistische soort die 
in een gunstige staat van instandhouding verkeert en geen bijzonder hoge eisen stelt 
aan zijn leefomgeving. De huidige verspreiding, omvang van het leefgebied en 
populatie-omvang bevinden zich ruim boven de grens waaronder de staat van 
instandhouding ongunstig wordt (eionet.europa.eu, Goutbeek, 2018). Over de 
populatietrend op landelijke schaal zijn nog geen data voorhanden. Landelijke 
monitoring is gestart in 2013.  
Door de actieve lobby van natuurbeschermers, toenemende aandacht voor natuur in 
de bouw en Europese wetgeving mag voorlopig redelijkerwijs verondersteld worden 
dat op lange termijn het duurzaam voortbestaan van deze soort op het landelijke 
niveau gewaarborgd is (eionet.europa.eu). 
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  Bijlage 8  Notitie alternatievenonderzoek 
De Veenkamp, Woonzorg Nederland 
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Bijlage 9  Kader Wet natuurbescherming 

  1.1 Inleiding 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze 
wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. 
Met de inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de 
ontheffing- en vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen 
van vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende projecten is dit de minister 
van EZ. 
 
Deze Bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en 
andere handelingen. In paragraaf 1.2 komen algemene bepalingen van de wet aan de 
orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-
gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf 1.3. De bescherming van soorten is in 
de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze Bijlage samengevat in 
paragraaf 1.4. De bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in 
‘Hoofdstuk 4 Houtopstanden, hout en houtproducten’ en is hier samengevat in 
paragraaf 1.5. Andere onderdelen van de Wnb zoals jacht, schadebestrijding, 
overlastbestrijding, faunabeheer en omgang met exoten maken geen deel uit van 
deze Bijlage. 

 1.2 Algemene bepalingen 

Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op: 
• het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 

waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 
• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies, en 
• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer 

van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische 
diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van 
maatschappelijke functies. 

Art 1.11 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, 
bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en 
hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in elk geval in dat handelingen 
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze nadelige gevolgen kunnen 
hebben voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in 
het wild levende dieren en planten achterwege blijven, dan wel dat noodzakelijke 
maatregelen worden getroffen om negatieve gevolgen te voorkomen, of voor zover die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen ze beperkt of ongedaan worden gemaakt. 
Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor: 
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• het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding 
of het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle 
van nature in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats 
van Bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van Bijlage I van de 
Habitatrichtlijn; 

• het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met 
uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten; 

• de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk 
ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. 

 
Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland 
aanwijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of 
landschappelijke waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. 
Deze gebieden worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en 
‘bijzondere provinciale landschappen’. 

 1.3 Natura 2000-gebieden 

De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-
gebieden. Omdat het in het voorliggende rapport niet van toepassing is, blijft dit 
onderdeel verder buiten beschouwing. 
 

 1.4 Soorten 

Verbodsbepalingen 
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes: 
  
Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
1. Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels (VR artikel 1) te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld onder 1 

te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld onder 1 te rapen en deze onder zich te 

hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld onder 1 opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, opzettelijk storen, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het 
hele jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd10. 

                                                        
10 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke 
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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Voor andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het 
broedseizoen) in gebruik zijn. 
 
Art. 3.5  Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
1. Het is verboden in het wild levende dieren (HR Bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn 

Bijlage I) opzettelijk te doden of te vangen. 
2. Het is verboden dieren als bedoeld onder 1 opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld onder 1 in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4. Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld onder 1 te 

beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten (HR Bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen. 
 
Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten 
1. Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 

dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de Bijlage bij de Wet, 
onderdeel A, natuurbescherming opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

onder 1 opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Het is verboden vaatplanten genoemd in de Bijlage, onderdeel B, bij de Wet 

natuurbescherming, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 
Ontheffingen en vrijstellingen 
Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2). 
Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze 
verboden (Art 3.3, Art 3.8) 
 
Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
• er bestaat geen andere bevredigende oplossing, 
• er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang, 
• er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van 

instandhouding van de desbetreffende soort. 
Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te 
compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI. 
 
Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve 
van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000-
beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS). 
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Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de 
provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud. 
 
Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn 
niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden 
uitgevoerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en 
die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. 

 1.5 Houtopstanden 

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 van de Wnb regelt de verbodsbepalingen ten aanzien van 
houtopstanden. De Wet natuurbescherming beschermt houtopstanden met een 
oppervlakte van minimaal 1000 m2 en rijbeplantingen die bestaan uit meer dan 20 
bomen (art. 1.1). 
 
Art. 4.1 De bepalingen in § 4.1 hebben o.a. geen betrekking op houtopstanden binnen 
de bebouwde kom, op erven of in tuinen, wegbeplantingen, beplanting langs 
rijkswegen, boomsingels en in het geval van het dunnen van een houtopstand.  
 
Art. 4.2 Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 
vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder 
voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
Art. 4.3 Als een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het 
periodiek vellen van griend- of hakhout, geldt een plicht tot herbeplanten van dezelfde 
grond binnen drie jaar na het vellen. 
 
Art. 4.4 De bepalingen in § 4.1 zijn eveneens niet van toepassing als het vellen van 
houtopstanden en herbeplanten wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze 
Minister goedgekeurde gedragscode. 
 
In de artikelen van § 4.1 zijn meer uitzonderingen aangegeven.  
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  Bijlage 10  Info-graphic vleermuizen 
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