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Notitie Natu urbegraafplaats Huis ter Heide

Natuurbegraven Nederland is vooÍnemens om bij De lvloer (gemeente Loon op Zand) op
het terrein Huis ter Heide van Natuurmonumenten een natuurbegraafplaats te realiserên.
Bureau Waardenburg heeft hieÍvooÍ in novembêr 2014 een natuurtoets uitgevoerd (De

Boer & Kruijt, 2014). Een van conclusies uit dat ondêrzoek was dat aanwezigheid van
vleermuizên in te amoveren gebouwen niet kon worden uitgesioten. Aanvullend
vleermuisonderzoek werd aanbevolen om mogelijke effecten op vleermuizen inzichtelijk te
krijgen. Deze notitie is het verslag van het in 2015 uitgevoerde vleermuisonderzoek.

Uií:voering en resultaten aanvullend vleermuisonderzoek

Onderzoekgebied en werkzaamheden
Het aanvullende vleermu isonderzoek heeft zich gericht op de gebouwen van Huis ter
Heide (het huis en de schuren) en een aangrenzend bosperceel (figuur 1).

Het hoofdgebouw wordt geschikt gemaakt als rêcêptie/ontvang struimte en kantoor en de

meeste van de huidige aanwezige schuren verdwijnen of worden vervangen door andere
wêrk- en stallingsruimtes. In het bosperceel worden bomen gekapt voor de aanleg van
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Figuut 1:Het plangebiecl Huis tet Heide

Methodiekl
Aan het plangebied zijn vier veldbezoeken gebracht (Tabel 1). Doel van deze bezoeken is
het inventariseren van vleermuizên en de functies voor deze soorten (verblijfplaats,
foerageergebied, vliegroutes e.d,). Daarnaast is er beoordeeld of het gebied voor andere
strikter bêschêrmde soorten van belang kan zijn, specjÍiek de kerkuil,
Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conÍorm het Vleermuisprotocol 2013
(Netwerk Groene Bureaus, 2013). Twee veldbezoeken zijn uitgevoerd in de zomer om
aanwezigheid van zomer- en kraamverblijven in beeld tê brengen, en twee in het najaar
voor paaÍverblijfplaatsen. Het vleêrmuisonderzoek is uitgevoerd met een Petterson D240x
batdetector, aangêvuld met een Edirol R09 opname-apparaat voor evêntuele analyse van
vleermuisgeÍuiden die niet direct op soort benoemd konden worden.
Bij de eerste voorjaarsronde is een visuele inspectie van het huis (hoofdgebouw, zolder)
binnen meegenomen. Ook de werkschuur en andere gebouwen zijn zover mogelijk
bekeken.

Tabel 1. Bezoekdata en omstandioheden
datum dagdeel weersomstandig hêdên doel
1'1 jun i

3 juli
a vond

ochtend
30 augustus avond

14 september avond

24'C, droog, wind I Bfi
20'C, droog, wind 1 Bft

25"C, onweer maar geen

regen, wind 1 Bft
14"C, droog, wind 0 Bft '

Vleermuizên, uil
vleermuizen
Vleermuizên, uil

vleermutzen

I Hei onderzoek is Lritgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Bt toepassing van de Flora- en faunawot worden
conform de AMVB art 75 drie bescherningsregimes onderscheiden. Voor soorten uit 'Íabel 1' geldt vrijstejling van
verbodsbepalingen bij \aerkzaamheden in het kader van ruimtelijke ont^/ikkeling en inrichting Voor vogels en soorten
van 'Tabel 2 of 3' geldt geen vrijstelling en kan aanvraag van een ontheÍfing aan de orde zijn bij ovortfedÍng van
veóodsbepalingen Jn de tekst is per beschermde soort aangegeven in welke categorie deze is opgenomen.
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Functie van hêt plangebied voor beschermde soortên
Vleermuizen

Gewone dwergvleêrmuis
llcrlljipbalcc n

Van het huis is de daklaag ên de ruimte achter de vênsteriuiken toegankêlijk vooÍ
vleermuizen. Er zijn geen invliegende of uitvliêgende gewone dwergvlêerm uizen
vastgesteld. ln de schuren zijn geen potentiele verblijfplaatsen aangetroffen. Wel zijn êr
baltsende dieren waargenomen. Eên dier vloog rond bij. de werkschuur. Een ander dier
vloog bij de Middelweg(zie figuur 2).
Aangenomên wordt dat in hei gebied foeragerende diêren afkomstig zijn van
vêrblijfplaatsen buiten het plangebiêd.

F^êfa^ ÀÀf^Áh i6.l

Tijdens alle rondes in het plangebied zijn enkele gêwone dwergvleermuizen foeragorend
aangetroffen in en rondom het plangebied, voornamelijk rondom het huis en de schuren.
In de directe omgêving van het plangebied woÍdt in het ofiliggende bos wordt niet
gêÍoerageerd.

Vlieqroutês
Tijdens de veldbêzoeken is gêen speciÍieke vliegroute van de gewone dwergvleermuis
waarqenomen.

Figuur 2: Waanoningon gewone dweryvleemuis
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Laatvlieger
Verbliifplaatsên
In het huis zijn keutels gevonden van een grote vleermuissoort, vermoedelijk êen
laatvlieger. De keutels lagen onder de aan de nokbalk grenzende gaten in het
dakbeschot. Vermoedelijk bevond zich in het (recentê) verleden een verblijfplaats van een
of enkele laatvliegeÍs tussen het dakbeschot en de dakpannen. Op 30 augustus is êr
sociale roep van een laatvlieger gehoord vlak bij het huis. Tijdens het onderzoek zijn geên
in- of uitvliêgende laatvliegers aangetroffen.
In de planvorming voor de natuurbegraafplaats is voorzien in mêt name een verbouwing
van de benedenverdieping van het huis. De zolder blijft in zijn huidige staat behouden, er
worden enkel enige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan gevels en dak voorzien.
Deze hebben geen invloed op de gêschiktheid en bereikbaarheid van de zolder voor
vleermuizen. De aanpassingen aan het Huis ter Heide zal geên nadelig effect hêbben op
vleermuizen die de zolder of het dakbeschot als verbliifolaats hebben.

Foeraqeerqebied
Tijdens alle rondes in het plangebied zln er in en rondom het plangebied enkele
foeragerênde laatvliegers aangelroíïen. Vooral in de randen van het bos woÍdt en langs
de MiddelstÍaat wordt gefoerageerd (zie íiguur 3).

Vlieqroutês
Tijdens dê veldbezoeken is geen speciíieke vliegroute van de laatvlieger waargenomen,

F ig u u r 3 : Waarn e m i ngen laatvl ie ger
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Overige vleeÍmuizen
Verbliifplaatsen
Op drie juli is in de buurt van de parkêêÍplaals een social call van een rossê vleermuis
gêhoord. Het type social call wijst op êên nabij gelegen verblijfplaats. De verbtijfplaats is
echter niet gevonden. Rosse vleêrmuizen zijn boom bewonende vlêermuizen. Mogelijk js
er een verblijfplaats aanwezig aan de rand van het pérceêl wat deels gekapt gaat worden.
De rosse vleermuis maakt weinig gebruik van naaldbomen, de rand van het percêel bevat
echter enkele loofbomen die geschikt kunnen zijn.
Aanbevolen wordt om voor de kap de bomen aan de oostkant van het dêels te kappên
bos tê controleren op aanwêzige holtes. Als er holtes aanwezig zijn dienen die bomen
buiten de kapvergunnig tê worden gehouden.

Foeraoeerqebied
In het plangebied zijn de rosse vleêrmuis, de ruige dwêrgvleermuis en de nog
ongêdetêrm ineeÍde vlsermuizen (myotis- en vieermuis spec.) fperagerend aangêtroffen.
De oprit naar de werkschuur, naar het huis en de randen van het bospsrceel, wordt als
foerageer gebied gebruikt (zie Íiguur 4). Deze soortsn hebben geen binding met het huis
of de omliggênde sch urên.

Vlieo routes
Tijdens de veldbezoeken zijn geen specifieke vliegroutes waargenomen.

Figuur 4: Waarnemingen overigo vlogrmuissooíÍon

NOTITIE Vleeímuisondoízook Huis tor Heid€



Vogels
In de werkschuur heeft in het verleden een uilenkast gehangen. Deze schuur is bij iedere
ronde gecontroleerd op de aanwezigheid van uilen en braakballên. Er lagen oude
braakballen in de eerst ronde ('11-06-2015). Deze zijn meegenomen. In de laalste ronde
(14-09-2015) zijn er weer verse braakballen gevondên. De vogel is echter nooit
waargenomen. Uit analyse van de braakballen blijkt dat deze afkomstig zijn. van een
kerkuil. Aangenomen kan worden dat de beheerschuur incidenteel wordt bezocht. De
uilenkasl was bij aanvang van dit onderzoek overigens al verwijderd. De rustplek bevind
zich op een aantal houten palen (zje foto 1) Als de beheêrschuur verwijderd wordt
verdjent het aanbêveling dat een alternatieve verblijfplaats / roestplek aangeboden wordt.

Foto 1 : Vetblijfplaats van een uil met een houten plank als braakballen vanger.

ln een boom aan het begin van dê opÍit naar het huis is een zwarte spêcht aangetroffen.
Het dier zat in een boomholte te oveÍnachten. Een bosuil is gezien op 3-7-2015, roepend
vanuit een boom achter een schuur.

Amfibieën
In het plangebied zijn op alle bezoeken behalve die van 11-06-2015 rugstreeppadden
gevonden. Bij het laatste bezoek waren het er 2 waarvan 1 juveniel exemplaar. De
rugstreeppad is een Soort van iabel 3 AMVB artikel 75 Flora- en faunawet.
Waarnemingen van deze soort zijn bekend van het Lêikêvên ên de Velden achter De
Spinder. DooÍ het ontbreken van water zijn er geen voortplantingsplaatsen binnen het
plangebied. Het plangebied maakt als landhabitat wel deel uit van het leefgebied van de
rugstreeppad. In het werkprotocol zal daarom de nodige aandacht voor hêt voorkomen
van de rugstreeppad moetên zijn om te voorkomen dat êr verbodsbepalingen van de
FIora- en faunawet worden overtreden.
Op 14-09-2015 is er een gewonê pad (Tabel 1 AN/lvB ariikel 75) waargenomen.
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Figuur 5: Waanemingen averige soorlen

Conclusie

In het dak van het woonhuis heeft in het Íecente verleden een of ênkele laatvliegers
verbleven. De incidentele aanwezigheid van deze soort in het dak of op de zolder kan niet
worden u itgesloten.
In de planvorming voor de natu u rbeg raafp laats is voorzlen in een verbouwing van de
benedenverdieping van het huis. De zolder blijft in zijn huidige staat behouden, er worden
enkel enige reguliere onderhoudswerkzaamheden aan gevels en dak voorzien. Wanneer
daarbij de ioegang tot het dak langs dakpannen en daklijsten ongewijzigd blijft hêbben
deze werkzaamheden geen invloed op de geschiktheid en berêikbaarheid van het dak of
de zolder voor vleermuizen. De aanpassingen aan het Huis ter Heide zal geen nadelig
effect hebben op vleermuizen die de zolder als (tijdelijke) verblijfplaats hebben.

De randen van het tot parkeerplaais om te vormen bosperceel dienen in tact te worden
gehouden in zovêr mogelijk. De oostkant van het perceêl bevat een mogelijke
verblijfplaats van dê rosse vleermuís. Door potentiele vleermuisbomen te sparen bij de
realisatie van de parkeerplaats blijft deze mogèlijke verblijfplaats gespaard. In het
ecologisch werkprotocol dient dit nader uitgewerkt te worden.

De op het terrein aanwezige schuren hebben geen functie als verblijfplaats voor
vleermuizen. De werkschuur dient wel als roestplaats van een kerkuii, Bij het verwijderen
van de schuur wordt aanbevolen om een alternatieve verbliiÍDlaats aan te bieden.
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Het voorkomen van landhabitat voor de rugstreêppad zal in het werkprotocol worden
meegenomen om te voorkomen dat de verbodsbepalingen van de Flora- en íaunawet
worden overtreden.

Akkoord voor uilgave: drs G.F.J Smit
Teamleider BuÍeau Waardênburg bv

Paraaf:

BuÍeau WaaÍdenburg bv is nlei aanspra kelUk voor gsvolgschade, alsmedê voorschade welke voortvloeit uittoepasstngen van de
Íesulialen €n werkzaamheden of andere g€gêvêns verkregen van BLlrearr Waardenburu bv; opdrachtgever víUwaaÍt Bur€au
Waadenburc bvvoor aanspraken ván derden in veÍband met dezêtoepsssing,

O Burcau Waardenburg bv/ Rutges Verfieuwt
Dit Íappoít ls vervaardigd op vezoek van opdrachtgever hlerboven aangegev€n on iszijn 6igêndorn. Nlets ultdit rappod mag worden
verveelvoudigd ên/of openbaargerna€kt worden d m.v. druk, fotokopie, digita ê kopie of op wetke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schÍifrêlilke toestemming van de opd rachigever hiêrboven aang€geven ên Blrêau Waardenburg bv, noch mag hetzonder
een dergelijks ioestemming wordên gebruiktvoorenig anderwêÍk dan waaNoorhêt is veryaardlgd

Het kwaliteltsmanagementsysteem van BuÍeau Waanlênburg bv ls door CERTIKED geceftlficeerd
0vercenkomslig ISO 9001 :2008
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