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1

Inleiding en doel

In het kader van het project ‘Groenlo Vestingstad’ wordt door de gemeente Oost-Gelre
op diverse locaties het verleden als vestingstad gereconstrueerd of verduidelijkt. Een
van de deelprojecten is het reconstrueren van het Mussenbergbolwerk. Om deze
reconstructie mogelijk te maken is het rooien van een aantal bomen noodzakelijk.
Dit rapport is een aanvulling op het quickscanonderzoek en de bijhorende rapportage
die in opdracht van gemeente Oost-Gelre in november 2007 door Staring Advies is
uitgevoerd. Het gaat om de SSA rapportage 0779 “Quickscan natuuronderzoek
Noorderbastion te Groenlo” november 2007.
Om deze rapportage als zelfstandig rapport te kunnen lezen, zijn enkele algemene
passages uit het voorgaande rapport overgenomen.
Vleermuizen behoren tot de groep streng beschermde soorten. Daarom zijn uitsluitend
recente verspreidingsgegevens geschikt voor ontheffingsaanvragen in het kader van
de Flora en faunawet. Gezien het mogelijke gebruik van het gebied door vleermuizen is
gedurende het veldseizoen van 2008 in opdracht van de gemeente Oost-Gelre door
Stichting Staring Advies gericht vleermuisonderzoek op deze locatie uitgevoerd.
Nestgelegenheid van spechten is jaarrond beschermd.
Het doel van deze inventarisatie is een goed beeld te krijgen van de huidige functie van
het gebied voor vleermuizen en spechten. Dit rapport beschrijft de resultaten en
consequenties, getoetst aan de Flora- en faunawet.
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2 Gebiedsbeschrijving en de geplande
werkzaamheden
Gegevens plangebied
Adres:
Mussenbergbolwerk - Noorderbastion - Kanonswal
Plaats:
Groenlo
Gemeente:
Oost-Gelre
Provincie:
Gelderland
Beschrijving van het plangebied
Het plangebied ligt aan de noordzijde van de oude vestingstad Groenlo binnen de
bebouwde kom van Groenlo (zie figuur 1 en 2).
De verhoogde historische wal die ook wel het Mussenbergbolwerk genoemd wordt,
grenst aan de gracht. Aan de oostflank ligt tussen de wal en de gracht de Joodse
begraafplaats. Aan alle zijden wordt de wal omgeven door ca. 125 forse bomen. Ook
op de wal zelf staan verspreid enkele forse en minder forse bomen. Het bomenbestand
bestaat in hoofdzaak uit Zomereik en Beuk. Aan de zuidflank grenst de wal aan de
bebouwing met tuinen van de bebouwde kom Groenlo.
Geplande werkzaamheden
Het plan is om het Mussenbergbolwerk te reconstrueren naar historisch voorbeeld. Om
dit te realiseren worden een aantal bomen gerooid. Het gebied zelf wordt opnieuw
ingericht. Voor het veldonderzoek en deze rapportage gaan we uit van de geplande
kap van 23 (drie mogelijk niet) bomen (Zie figuur 3). De bomen op de zogenaamde
Onderwal blijven behouden.
Beschermde status plangebied
Het plangebied heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn of de Natuurbeschermingswet. Eveneens maakt het gebied geen
onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.
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Figuur 1. Ligging van het plangebied.

Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied.
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Figuur 3: Ontwerpschets en bijhorende tabel Mussenbergbolwerk. De rode en oranje stippen geven de te
verwijderen bomen aan.

Boomnr.

Soort

Kleur op tek.

Beïnvloeding door:

Kap/Geen Kap

2

Eik

Oranje

Pad en ophoging borstwering

Directe kap

2a

Eik

Oranje

Ophoging Hoofdwal

Directe kap

3

Eik

Oranje

Ophoging borstwering

Directe kap

5

Esdoorn

Oranje

Groeimogelijkheid geven voor Julianaboom

Directe kap

6

Esdoorn

Oranje

Ophoging borstwering en kanonsbank

Directe kap

8

Esdoorn

Oranje

Groeimogelijkheid geven voor Julianaboom

Directe kap

9

Eik

Oranje

Ophoging borstwering en borstwering

Directe kap

12

Paulownia

Oranje

Openheid

Directe kap

17a

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Geen kap

17b

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Geen kap

17c

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Geen kap

20a1

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap

20b4

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Directe kap

20b7

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Directe kap

20b8

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Directe kap

20b9

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Directe kap

20b10

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap

20b11

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap

20b12

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap

20b13

Eik

Rood

Ophoging hoofdwal

Directe kap

20b14

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap

20b15

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap

20b16

Eik

Rood

Ophoging voorwal

Directe kap
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3
3.1

Ecologisch onderzoek
Methode

Voor dit aanvullende onderzoek zijn vier avond/nachtbezoeken aan de locatie
gebracht. Ochtendbezoeken zijn bij de te verwachten soortensamenstelling niet
noodzakelijk. Het totale aantal bezoeken is gebaseerd op de landelijke richtlijnen
(www.vzz.nl) voor vleermuisonderzoek in relatie tot de grootte, overzichtelijkheid en
aantal te verwachten soorten in en nabij het te onderzoeken gebied. Tijdens de
bezoeken is zowel visueel als auditief onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit
onderzoek was het in kaart brengen van de aanwezige vleermuissoorten en het in
kaart brengen van de functie van het gebied voor de betreffende soorten.
Vooraf aan het vleermuisonderzoek in de avond en nacht is voor zonsondergang
gezocht naar spechtenholten in de te kappen bomen. De veldonderzoeken zijn zodanig
in het seizoen uitgevoerd dat de te verwachten soorten (spechten en vleermuizen) in
hun verschillende hoedanigheden tijdens het veldseizoen waar te nemen zijn.
Visueel onderzoek
Tijdens deze bezoeken is voor zonsondergang gestart met een visuele inspectie.
Hierbij is gezocht naar boomholten, scheuren e.d. die geschikt lijken als verblijf voor
vleermuizen en spechten. Hierdoor kan het daaropvolgende auditieve onderzoek naar
vleermuizen gerichter worden uitgevoerd.
De visuele controle is vanaf de bovenwal uitgevoerd met behulp van een verrekijker.
De bovenwal zorgt ervoor dat de inspectie op kroonhoogte uitgevoerd kan worden
vanaf die bovenwal. Er is geen gebruik gemaakt van een ladder.
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Auditief onderzoek
Aansluitend op de visuele inspectie is met batdetectors (Pettersson D240x en Mini-3)
onderzoek uitgevoerd. Met deze detectors kunnen de door vleermuizen gemaakte
ultrasone geluiden hoorbaar worden gemaakt waardoor de soorten op naam gebracht
kunnen worden. Het onderzoek heeft zich gericht op verblijfplaatsen, vliegroutes en
foerageerlocaties. De bezoekronden in mei en juni zijn specifiek gericht op het in kaart
brengen van de soortsamenstelling en de mate van gebruik van het gebied
(verblijfplaatsen, foerageergedrag, vliegroutes ed). Tijdens het veldbezoek in
september is tevens onderzoek uitgevoerd naar, in die periode, baltsende
boombewonende vleermuissoorten als Rosse Vleermuis en Ruige Dwergvleermuis.
In het broedseizoen hebben bomen die mogelijke een spechtennest herbergen
nauwkeurig gecontroleerd. De methode daarvoor is iets langer bij een boom blijven
staan en krabben aan de stam. De eventueel aanwezige jongen gaan door het krabben
soms geluiden maken. Ook het voeren van evt. jongen vindt frequent plaats waarbij
eveneens behoorlijk wat geluid wordt gemaakt. Dit is goed waarneembaar vanaf de
grond door een ervaren onderzoeker.
Onderzoeker: B. Voerman
bezoekronde

datum

tijd

Weersomstandigheden

1

05-05-2008 vanaf 20.30

droog, 21 ºC, helder, wind 3 Bf

2

19-05-2008 vanaf 21.00

droog, 15 ºC, bewolkt, wind 2 Bf

3

23-06-2008 vanaf 21.30

droog, 18 ºC, helder, wind 3 Bf

4

04-09-2008 vanaf 20.15

droog, 19 ºC, helder, wind 3 Bf

Tabel 1. Bezoekdata vleermuisonderzoek 2008.
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3.2

Resultaten

Deze paragraaf bespreekt de onderzoeksresultaten.

3.2.1 Resultaten vleermuisveldonderzoek 2008

Habitatrichtlijn: bijlage V

Rode Lijst

Foerageergebied

+

+
+
+
+

Habitatrichtlijn: bijlage II

Vliegroute

Tabel 3: Soorten bijlage IV HR

Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB

Tabel 2: Overige soorten

Wetenschappelijke naam
Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii

Tabel 1: algemene soorten

Nederlandse naam
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Watervleermuis

Flora- en faunawet

De veldbezoeken hebben het gebruik van het gebied door een viertal vleermuissoorten
aangetoond:
Gewone Dwergvleermuis
Laatvlieger
Watervleermuis
Rosse Vleermuis
De vier soorten zijn met uitzondering van de Watervleermuis alleen foeragerend of
overtrekkend waargenomen. De Watervleermuis gebruikt delen van het gebied als
vliegroute (zie tabel 3). De in 2008 aangetroffen soortsamenstelling en het gedrag van
de verschillende soorten komen overeen met de vleermuiswaarnemingen in
voorgaande jaren.

x
x
x
x

+

Paarplaats/Territorium

Winterverblijf

Wetenschappelijke naam
Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii

Kraamverblijf

Nederlandse naam
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Watervleermuis

Zomerverblijf

Tabel 2: aangetroffen vleermuissoorten

+ aanwezig
? zeer waarschijnlijk
?* vermoedelijk

Tabel 3: aangetroffen vleermuissoorten en de wijze waarop de dieren het Mussenbergbolwerk gebruiken

In het onderstaande bespreken we kort de ecologie van de waargenomen soorten met
aansluitend per soort de waarnemingen.
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Gewone Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
De meest voorkomende vleermuis in Nederland is de Gewone dwergvleermuis. De
soort komt vooral voor in gesloten tot half open landschap en jaagt in de beschutting
van opgaande elementen in de groene bebouwde omgeving, langs kanalen, vaarten, in
tuinen en parken met vijver, in lanen, tussen boomkruinen, langs bosranden etc. De
soort jaagt op geringe hoogte (2-5 m) vooral op kleinere insecten als muggen, haften,
gaasvliegen etc en blijft daarbij binnen 2 km van de verblijfplaats.
De Gewone dwergvleermuis verblijft in gebouwen. Vaak in spouwmuren maar ook
onder platte daken, achter vensterluiken, achter betimmering enz. Gewone
dwergvleermuizen verwisselen vaak van gebouw maar gebruiken daarbij wel steeds
veel dezelfde gebouwen. De soort is goed in staat nieuwe gebouwen of gebieden te
koloniseren. In de winter verblijven de dieren in gemengde groepen als kolonie in vaak
dezelfde verblijfplaatsen.
De vrouwtjes verzamelen zich in een kraamkolonie. De mannetjes verblijven solitair of
in zeer kleine groepjes in de directe omgeving. In de paartijd (herfst) bezetten de
mannetjes een territorium en proberen de vrouwtjes te lokken met hun baltsroep.
Resultaat 2008
Deze soort is in het plangebied en in een ruime zone eromheen waargenomen. De
gracht is omgeven door groene zones en biedt voor vleermuizen zeer geschikte
mogelijkheden om te foerageren. Tijdens de veldinventarisaties is geen exacte telling
uitgevoerd. Het gaat om meerdere 10-tallen dieren.
Er zijn geen verblijfplaatsen in het gebied vastgesteld. Verblijfplaatsen zijn ook niet te
verwachten binnen de begrenzing van het gebied omdat deze soort geen gebruik
maakt van bomen waar het gaat om verblijfplaatsen. De dieren zullen afkomstig zijn uit
verblijfplaatsen in gebouwen binnen de bebouwde kom. Dit wordt bevestigd doordat
enkele dieren aan het begin van de schemering afkomstig vanuit de bebouwde kom
zijn waargenomen. Na het uitvliegen uit de verblijfplaatsen zullen de dieren zich diffuus
verspreiden en richting de gracht vliegen om daar te foerageren. Dit diffuus
verspreiden komt doordat ter plaatse de aanwezige groenstructuren van hoge kwaliteit
zijn. Hierdoor is er geen sprake van geconcentreerd gebruik van hoog opgaand groen
langs een bepaalde weg. Er zijn dan ook geen duidelijke (vaste) vliegroutes van deze
soort aangetroffen. Alle dieren zijn foeragerend of doortrekkend aangetroffen.
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
De Laatvlieger bewoont evenals de Gewone Dwergvleermuis voornamelijk gebouwen,
maar in veel kleinere aantallen. Hij is erg trouw aan zijn kolonieplaatsen. Deze dieren
jagen op grotere prooien zoals meikevers, nachtvlinders maar ook op muggen en
andere kleine insecten. Ze zijn vaak jagend aan te treffen, rond ‘witte’ straatverlichting.
Ze jagen langs bomenrijen maar ook boven meer open gebied waar ze dan wel
beschutting zoeken langs bijvoorbeeld een houtwal of een bosrand. Verblijfplaatsen
bevinden zich vaak aan de randen van steden en dorpen waarbij ze net als Gewone
dwergvleermuizen in gebouwen verblijven. Laatvliegers gebruiken gebouwen zowel als
zomer- als winterverblijf. De soort is honkvast en gebruikt vaak jaar in jaar uit hetzelfde
huis of dezelfde kerk waarbij net als bij de Gewone dwergvleermuizen sprake is van
een netwerk van verschillende verblijfplaatsen dat gebruikt wordt. Door deze
plaatstrouw zijn ze lastig te verhuizen naar andere locaties. De vrouwtjes verzamelen
zich net als de Gewone dwergvleermuis in -over het algemeen- kleinere
kraamkolonies. Over het baltsgedrag van deze soort is zeer weinig bekend.
Resultaat 2008
Van deze soort zijn een tiental dieren verspreidt op en in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie aangetroffen. Deze soort is alleen foeragerend waargenomen.
Sterker nog dan de Gewone Dwergvleermuis, die veelal nog enige tijd zwermend in de
omgeving van de kolonieplaats kan worden aangetroffen, vliegt deze soort veelal direct
na het uitvliegen naar het buitengebied waarna de dieren zich verspreiden in de
foerageergebieden.
Verblijfplaatsen van deze soort zijn binnen de planlocatie niet aangetroffen of te
verwachten omdat ze net als Gewone dwergvleermuizen hun verblijfplaatsen in
gebouwen hebben.
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Watervleermuis (Myotis myotis)
De Watervleermuis is een kleinere soort die boven water jaagt en qua foerageergedrag
sterk afwijkt van de overige aangetroffen soorten. Insecten vlak boven het
wateroppervlak of larven en poppen van insecten op het wateroppervlak zijn het
voedsel van deze soort. Het is een soort van half open tot gesloten waterrijk en bosrijk
landschap. De soort is tamelijk algemeen in Nederland maar stelt kritische eisen aan
de zomerverblijven (zeer oude holle bomen) en is daarom in delen van Nederland
schaars. De Watervleermuis vliegt zoveel mogelijk via (donkere) waterlopen en
landschappelijke elementen naar zijn foerageerterrein en overbrugt daarbij afstanden
van 1 tot 10 km. Verlichting probeert deze soort zoveel mogelijk te vermijden.
Watervleermuizen hebben hun zomerverblijfplaatsen in verschillende holle bomen
waartussen redelijk vaak verhuisd wordt. De soort overwintert niet in bomen, daarvoor
worden kelders etc. gebruikt. Vanuit hun verblijfplaats vliegen ze via bospaden,
bosranden, hagen en / of heggen en lanen naar een dicht bijzijnde waterloop en
daarna verder naar hun jachtterrein. Ze zijn erg traditioneel in deze vliegroute en
daardoor kwetsbaar. Als een bos, heg of laan gekapt wordt missen ze hun
coördinatiepunten naar hun jachtterrein. Een dergelijke ingreep is ingrijpend omdat het
vaak niet om enkele dieren gaat, maar om een (deel van een) kolonie (populatie).
Watervleermuizen leven in een netwerk van verblijfplaatsen en vliegroutes. Sterk
negatieve effecten zijn te verwachten bij verlichting/onderbreking van vliegroutes,
verlichting van jachtgebieden en de directe omgeving van verblijfplaatsen.Recent
onderzoek (zie: www.vzz.nl) heeft aangetoond dat het aanlichten van vliegroutes tot
gevolg heeft dat de route niet meer gebruikt wordt door deze soort.
Resultaat 2008
Deze soort is zowel foeragerend als doortrekkend waargenomen. Van enkele dieren is
vastgesteld dat ze afkomstig zijn vanuit het zuidoosten waarbij de gracht als vliegroute
werd gebruikt. Tijdens de foerageerpiek (het moment dat het grootste aantal
exemplaren foeragerend waargenomen wordt) zijn tussen de Eibergseweg en de
Houtwal tot 8 dieren foeragerend aanwezig.
Tijdens het eerste bezoek in mei zijn enkele Watervleermuizen (3 ex) vanuit de
planlocatie (de Onderwal) waargenomen. De herkomst van deze 3 ex. kon toen niet
precies vastgesteld worden. Om deze reden is op 19 mei gericht gepost op de
Onderwal om meer duidelijkheid te krijgen over het gebruik van het gebied door deze
soort.Tijdens het arriveren van de eerste watervleermuizen boven de gracht, ca. 3
kwartier na zonsondergang, zijn Watervleermuizen (2 ex.) in de Onderwal zelf
waargenomen. Op de locatie waar de waarnemingen zijn gedaan staan enkele bomen
met duidelijke scheuren en holten. Op grond van de waarnemingen en de ecologie van
de soort concluderen we dat zich hier een tijdelijk kwartier bevindt. Een populatie
Watervleermuizen gebruikt een netwerk van tijdelijke kwartieren en belangrijkere
kolonieplaatsen in bomen. Tijdelijke kwartieren worden door een klein aantal dieren
gebruikt. Het aantal hier waargenomen dieren is in overeenstemming met de aantallen
die bij een tijdelijk kwartier gebruikelijk zijn. Tijdens het onderzoek is de exacte boom
waar de verblijfplaats zich bevindt niet aangetoond. De noodzaak daartoe ontbrak
omdat geen van de mogelijke bomen die als verblijfplaats kan dienen op de kaplijst
staat. Tijdens de daaropvolgende bezoeken is deze soort niet meer tussen de bomen
in de Onderwal waargenomen. Paragraaf 4.2 gaat in op de consequenties van deze
waarneming.
Stichting STARING ADVIES
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Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula)
De Rosse vleermuis is een grote vleermuis die plaatselijk algemeen kan zijn. Het is
een soort van open waterrijk landschap met een voorkeur voor ‘oude bomen’. Rosse
vleermuizen jagen graag hoog (5-25 mtr) boven (begroeid) water, ruige begroeiingen
zoals hooiland en verruigde terreinen in industriegebieden. Daarbij jaagt de soort
vooral op muggen, vliegen, vlinders, kevers, etc, eigenlijk vrij kleine insecten in
vergelijking met de grootte van de soort. Vanuit zijn verblijfplaats vliegt een rosse
vleermuis hoog boven het landschap in een min of meer rechte lijn naar zijn
jachtgebied en legt daarbij een afstand af van 20 tot 30 km. Rosse vleermuizen zijn erg
trouw aan hun foerageergebieden. Bij tellingen worden in bepaalde gebieden
voortdurend dezelfde aantallen individuen gevonden.
De Rosse vleermuis is een boombewonende soort die vooral in oude spechtenholten
aangetroffen kan worden. De bomen die in gebruik zijn bij de soort hebben vaak een
gecombineerde functie in de kraamkolonieperiode, winter en de paartijd. Een kolonie
gebruikt vaak verschillende bomen in een gebied en heeft daarvoor bomen nodig met
middelgrote holten. Deze holten kunnen ontstaan uit de holen die spechten in 40-60
jarige bomen maken. Zo’n holte ontwikkelt zich door rotting van het kernhout naar
boven toe in de opvolgende 20 tot 50 jaar. Deze holten zijn zeldzaam tot zeer
zeldzaam en alleen aanwezig in oude tot zeer oude bomen in parkachtige of
bosachtige omgeving.
Mannetjes roepen in de paartijd -het tweede deel van de zomer- naar overvliegende
vrouwtjes. Dit kunnen ze solitair doen maar ze hangen zo mogelijk ook in een groepje
bij elkaar als er voldoende geschikte holle bomen zijn. De soort trekt over grote
afstanden in Europa waardoor het verdwijnen van een geschikte baltsplek een mogelijk
groot effect op het voortplantingssucces kan hebben op populatieniveau.
Resultaat 2008
Deze soort is foeragerend en overvliegend waargenomen boven de gracht en boven
de boomtoppen in het plangebied. Verblijfplaatsen en/of baltsende dieren zijn niet op
de onderzoekslocatie waargenomen.
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3.2.2. Spechten
In een aantal bomen op het Mussenbergbolwerk zijn holten aangetroffen (zie figuur 4).
Tijdens een bezoek in het vroege voorjaar is de Grote bonte specht in het gebied
waargenomen. We gaan er daarom vanuit dat een of meerdere holten in gebruik
kunnen zijn door deze soort. De afmeting en vorm van een aantal holten ondersteunt
deze visie. Ondanks gericht onderzoek aan individuele bomen, ‘luisteren en krabben’
aan de stam en zoeken naar sporen aan de voet van de bom zijn geen broedgevallen
vastgesteld.
Alle geschikte holten die zijn gevonden bevinden zich in bomen die niet gekapt worden.
In de te kappen bomen zijn geen holten vastgesteld die geschikt zijn voor spechten. Er
bevinden zich wel enkele holten en spleten in de 23 te kappen bomen, deze zijn echter
niet geschikt om als verblijfplaats voor spechten te fungeren.

Figuur 4. Twee van de aangetroffen boomholten.
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4

4.1

Toetsing aan de Flora- en faunawet

Flora- en faunawet

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en
dieren tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete
verbodsbepalingen:
beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood
worden;
beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of
ontworteld worden;
nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten
mogen niet verstoord of vernield worden.
De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de
beschermde planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent
een eigen beoordelingstoets voor ontheffingverlening.
Beschermde flora en fauna
Algemene soorten (tabel 1 ff-wet)
Overige soorten (tabel 2 ff-wet)
Streng beschermde soorten (tabel 3 ff-wet)

Zonder gedragscode
Algemene vrijstelling
"Lichte" toets
"Uitgebreide" toets

Met gedragscode
Algemene vrijstelling
Vrijstelling
"Uitgebreide" toets

Tabel 4. Beschermingsregimes Flora- en faunawet.

In de tabel wordt melding gemaakt van de gedragscode. In een gedragscode is
opgenomen hoe werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan
beschermde soorten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij
uitvoering van de werkzaamheden gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit
ook aangetoond kan worden, geldt een vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 4). De
gedragscode moet wel door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
goedgekeurd zijn, alvorens deze een wettelijke status heeft. In het plangebied is geen
gedragscode van toepassing.
Algemene vrijstelling
Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland
algemeen voor. Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in
het kader van bestendig onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of
inrichting, geldt een algemene vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.
“Lichte” toets
Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld
wordt volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets.
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Hierbij moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat
het voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht.
“Uitgebreide” toets
Ontheffingsaanvragen voor streng beschermde soorten worden volgens een
uitgebreide toetsing beoordeeld. Niet alleen moet worden aangetoond dat de
werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengen, tevens moet
worden aangetoond dat er geen bevredigend alternatief voor de activiteit is en deze
dwingende redenen van groot openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociale
of economische aard) dan wel het milieu dient. Werkzaamheden die niet vallen onder
de noemer natuurbeheer moeten bovendien zodanig worden uitgevoerd dat er sprake
is van zorgvuldig handelen. Dit houdt in dat er geen “wezenlijke invloed” op
beschermde soorten is en dat schade aan de soorten zoveel mogelijk wordt
voorkomen, bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende en/of compenserende
maatregelen.
Zorgplicht
Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle
soorten, plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat
alle planten en dieren een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De
zorgplicht is een fatsoenseis en houdt in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in
acht genomen wordt om in het wild levende planten en dieren zoveel mogelijk te
beschermen.

4.2

Effecten op de vleermuizen

De effecten op de aanwezige vleermuizen en de wettelijke consequenties, zijn bepaald
aan de hand van de geplande werkzaamheden, de kap van 23 bomen. Als basis
hiervoor is de in figuur 3 opgenomen ontwerpschets als basis gebruikt. We gaan er
vanuit dat er geen toename van verlichting op de planlocatie en geen strooilicht vanuit
de omgeving op het foerageergebied zal gaan komen na inrichting van het plangebied.
Het plangebied is in gebruik door vier vleermuissoorten:
Gewone Dwergvleermuis
Laatvlieger
Watervleermuis
Rosse Vleermuis
Alle in het plangebied aangetroffen vleermuizen zijn streng beschermd krachtens de
Flora- en faunawet en de Europese Habitatrichtlijn.
Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat er voor deze soorten
ontheffing moet worden aangevraagd als er (mogelijke) negatieve effecten zijn op de
aanwezige dieren; er geldt geen vrijstelling met gedragscode.
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Het plangebied wordt door de vleermuizen gebruikt als geleiding en beschutting van
vliegroutes om het foerageergebied op de gracht en het bolwerk zelf te kunnen
bereiken.
Foerageergebied
Het foerageergebied (Mussenbergbolwerk en aangrenzende gracht) merken wij aan
als een essentieel gebied voor de populatie vleermuizen in Groenlo.
Vliegroute
De vliegroute van Watervleermuizen langs de gracht is van groot belang voor de
huidige populatie. Behoud van luwte en donkere condities zijn van groot belang.
Verblijfplaatsen
Exemplaren van de soort Watervleermuis benutten een tijdelijk kwartier in een van de
bomen op de Onderwal. Het gaat om een tijdelijk kwartier dat een klein aantal dieren
gebruikt. Deze dieren maken vermoedelijk onderdeel uit van een grotere kolonie in de
directe omgeving. Het onderzoek heeft aangetoond dat deze grotere kolonie zich niet
bevindt in een van de te rooien bomen op het Mussenbergbolwerk. Van de andere drie
aangetroffen soorten zijn geen verblijfplaatsen aanwezig.

4.2.1 Gewone Dwergvleermuis en Laatvlieger
Beoordeling effecten ingreep
Beide soorten bezitten geen verblijfplaatsen in bomen. De geplande kap zal hierdoor
geen invloed hebben op vaste verblijfplaatsen.
Voor vliegroutes en foerageergedrag, zijn beide soorten sterk aangewezen op de
aanwezigheid van geleidende elementen met zo min mogelijk te overbruggen open
ruimten. Het kappen van de met rood aangegeven bomen zal leiden tot een open
ruimte die de kleinschaligheid en beslotenheid van het gebied vermindert.
Door het kappen van de in figuur 3 aangegeven oranje bomen, zal het gebied
nauwelijks worden aangetast als foerageergebied. De afname in kwaliteit als
foerageergebied zal niet significant zijn. Er blijft voldoende beschutting op de gracht
aanwezig. Eveneens is de ontstane open ruimte door beide soorten goed te
overbruggen en zijn er voldoende mogelijkheden om deze open ruimte te omzeilen.
Het kappen van de bomen heeft voor deze twee soorten geen negatieve gevolgen.

4.2.2 Watervleermuis
Beoordeling effecten ingreep
De aanwezige kwartierboom (bomen) staat op de Onderwal. Hier zijn enkele bomen
aanwezig die scheuren en mogelijk geschikte holten bevatten. Deze bomen blijven
behouden. De 23 te kappen bomen bevatten geen geschikte scheuren en holten
waardoor verblijfplaatsen niet verloren zullen gaan.
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De bomen langs de onderwal geven beschutting op de gracht waardoor de kwaliteit
van de gracht als foerageergebied zeer hoog is. Het verwijderen van de 23 bomen zal
geen significant negatieve effecten hebben op de aanwezige Watervleermuizen. Het
kappen van meer bomen, met name langs de Onderwal is ontheffingsplichtig omdat
dan een verblijfplaats verdwijnt.
Onderzoek naar de Watervleermuis heeft aangetoond dat slechts een geringe toename
van de lichtbelasting op het leefgebied van deze soort er voor zorgt dat het gebied
verlaten zal worden. Dit is eveneens een ontheffingsplichtige handeling. Dit betekent
dat de lichtbelasting op het bolwerk en de aanliggende gracht niet mag toenemen. Het
is op dit moment niet duidelijk of (delen van) het plangebied aangelicht gaan worden.
Het betrekken van een vleermuisdeskundige bij de verdere planvorming wat dit betreft
bevelen wij aan.

4.2.3 Rosse vleermuis
Beoordeling effecten ingreep
Voor vliegroutes is deze soort niet aangewezen op lijnvormige structuren. In de bomen
zijn geen verblijfplaatsen of baltsende dieren aangetroffen. Er wordt door een klein
aantal dieren gefoerageerd in en rond het plangebied. De meeste dieren foerageren
boven de boomtoppen van een groter gebied dat zich uitstrekt tot ver aan de
noordzijde van de gracht. De geplande kap van de 23 bomen zal op deze soort geen
significant negatief effect hebben.

4.2

Conclusie effecten ingreep

De ingreep heeft een blijvende verandering in het foerageergebied tot gevolg voor de
vier waargenomen soorten. Het gebied zal echter voor de vier aangetroffen soorten
geschikt blijven als foerageergebied en als vliegroute. In de 23 te rooien bomen zijn
geen verblijfplaatsen aanwezig waardoor er geen verblijfplaatsen verloren gaan.
N.B. Deze conclusie is gebaseerd op de volgende twee uitgangspunten.
1. De conclusie is gebaseerd op het kappen van de 23 in figuur 3 aangegeven bomen.
Het rooien van meer bomen is voor de watervleermuis vermoedelijk ontheffingsplichtig
en moet in ieder geval door nader vleermuisonderzoek door een vleermuisdeskundige
worden getoetst.
2. De conclusie is gebaseerd op de aanname dat de toekomstige inrichting van het
Mussenbergbolwerk geen toename van lichtval op de gracht en het foerageergebied
op het bolwerk zelf zal hebben.
Een toename van verlichting op de locatie en/of strooilicht op het wateroppervlak en de
boomkronen, zal een significant negatief effect hebben op de kwaliteit als
foerageergebied en vliegroute voor watervleermuizen. Dit is ontheffingsplichtig.
Voor de kap van de 23 bomen is volgens de huidige staat van de plannen geen
ontheffing in het kader van de Flora- en faunwet noodzakelijk.
Stichting STARING ADVIES

|

18

5

Conclusie en aanbeveling

Dit rapport geeft de resultaten van vleermuizen en spechtenonderzoek in het
plangebied Mussenbergbolwerk in Groenlo. Voor het onderzoek zijn vier aanvullende
veldbezoeken verricht door een deskundige van Stichting Staring Advies. Hierdoor is
een compleet beeld van het plangebied verkregen en zijn nestholten, vaste
verblijfplaatsen (zomerverblijven en kraamkolonies), vliegroutes en foerageerlocaties in
kaart gebracht.

Conclusie:
Er zijn geen verblijfplaatsen van spechten vastgesteld.
Tijdens het onderzoek zijn vier soorten vleermuizen waargenomen:
•
Gewone Dwergvleermuis
•
Laatvlieger
•
Rosse Vleermuis
•
Watervleermuis
De ingreep heeft een blijvende verandering in het foerageergebied tot gevolg voor de
waargenomen soorten. In de 23 aanwezige bomen zijn geen verblijfplaatsen aanwezig
waardoor er geen kwartieren verloren gaan.
De inschatting is gebaseerd op het kappen van 23 bomen. Als meer bomen moeten
worden gerooid, is opnieuw gericht vleermuis-, en spechtenonderzoek noodzakelijk.
Een toename van verlichting op de locatie en/of strooilicht op het wateroppervlak en de
boomkronen, zal een significant negatief effect hebben op de kwaliteit als
foerageergebied en vliegroute voor watervleermuizen. Het plaatsen van verlichting op
en rond het plangebied is een ontheffingsplichtige handeling.
Voor de kap van de 23 bomen is, er vanuit gaand dat er geen verlichting op en rond
het plangebied aangelegd wordt, geen ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet noodzakelijk.

Aanbeveling:
1. We bevelen sterk aan het definitieve inrichtingsplan (dat ons niet exact bekend is op
dit moment) door een ervaren vleermuisdeskundige te laten beoordelen op eventuele
negatieve gevolgen qua lichtval voor de Watervleermuis.
2. De 23 bomen zijn visueel geïnspecteerd toen ze volledig in blad stonden. We
bevelen daarom aan de kap te laten begeleiden door een ecoloog die met een zgn.
‘bomenscoop’ direct voorafgaand aan de kap met behulp van een hoogwerker (meestal
aanwezig bij kapwerkzaamheden) de aanwezige holten van dichtbij kan inspecteren.
Deze aanpak voorkomt dat er schade optreedt. Het plangebied laat ook toe dat een
enkele boom op grond van die resultaten voorlopig gehandhaafd blijft. Vaak is dit niet
mogelijk omdat er op planlocaties gebouwd moet gaan worden. Hier is dat niet het
geval.
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Bijlagen
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Bijlage 1. Vleermuiswaarnemingen 2008

Figuur 4: Vleermuiswaarnemingen 2008 SSA.
(Uitsnede uit Kisal-databank)
Het overzicht betreft waarnemingen van foeragerende
en ‘op route’ zijnde vleermuizen.
Het omcirkelde symbool van Watervleermuis betreft
de locatie van een (tijdelijk) kwartier.
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