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concept

In de oksel van de Kilderseweg en de 

Europaweg is Van der Valk voorne-

mens om een hotel te ontwikkelen. 

Momenteel is het perceel in agrarisch 

beheer. 

Voor de geplande ontwikkelingen is 

door bureau Els & Linde B.V. op 11 

september 2015 een quick scan ecolo-

gie binnen het plangebied uitgevoerd. 

Uit de resultaten van de quick scan 

ecologie is gebleken dat binnen het 

plangebied geen beschermde soorten 

voorkomen. Uit historisch onderzoek 

is echter gebleken dat in de omgeving 

een vliegroute van vleermuizen aan-

wezig is. Om te beoordelen of effecten 

afwezig zijn, en om zo nodig de land-

schappelijke inrichting aan te passen 

is een afdoend onderzoek naar vleer-

muizen uitgevoerd.

Conclusie
Er is geen ontheffing van de Flora en 

Faunawet nodig. Een verklaring van 

geen bedenkingen hoeft niet te wor-

den gevraagd.

Er is geen vergunning van de Natuur-

beschermingswet nodig en er is geen 

afwijking van de ruimtelijke verorde-

ning Gelderland nodig.

In de oksel van de Kilderseweg en de Europaweg is Van der Valk voornemens 

om een hotel te ontwikkelen. Momenteel is het perceel in agrarisch beheer. 

Voor de geplande ontwikkelingen is door bureau Els & Linde B.V. op 11 sep-

tember 2015 een quick scan ecologie binnen het plangebied uitgevoerd. Uit 

de resultaten van de quick scan ecologie is gebleken dat binnen het plange-

bied geen beschermde soorten voorkomen. Uit historisch onderzoek is echter 

gebleken dat in de omgeving een vliegroute van vleermuizen aanwezig is. 

Om te beoordelen of effecten afwezig zijn, en om zo nodig de landschap-

pelijke inrichting aan te passen is een afdoend onderzoek naar vleermuizen 

uitgevoerd.

In de voorliggende notitie worden de resultaten van het afdoend onderzoek 

naar vleermuizen gepresenteerd. Waarnemingen van andere - minder strikt 

- beschermde soorten zijn voor zover relevant eveneens genoteerd. Het on-

derzoek naar beschermde soorten is uitgevoerd in het najaar van 2015 en in 

het voorjaar van 2016. De inventarisaties naar vleermuizen zijn conform het 

vleermuisprotocol uitgevoerd.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de 

veranderde omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten 

bepaald die veroorzaakt worden door de werkzaamheden, die nodig zijn om 

te komen tot de gewenste ontwikkelingen. Daarbij is naast het plangebied 

sec. gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving. 
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Het terrein is volledig onbebouwd en in 2015 ingeplant met maïs. In 2016 stond op een 

deel van het gebied graan. Langs de Europaweg ligt een brede kruidenrijke grasberm. 

Tussen de maïsakker en de Europaweg ligt een smalle ondiepe sloot met een weke 

bodem. Naast het kruispunt met de Kilderseweg staan enkele bomen met struweel. 

Op grote afstand liggen de Rijntakken, die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De 

afstand is ongeveer 11 kilometer tot het plangebied. Gebieden die zijn aangewezen als 

Natuurnetwerk Nederland liggen op iets meer dan 250 meter ten zuiden van de A18. 

Oostelijk van Doetinchem ligt het beschermd natuurmonument De Zumpe.

Natura 2000 gebied Rijntakken
Het Natura 2000 gebied Rijntakken omvat vier deelgebieden: Uiterwaarden IJssel, Uiter-

waarden Neder-Rijn, Gelderse Poort en de Waal.

Het deelgebied Uiterwaawrden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, de aan-

liggende oeverwallen en de uiterwaarden. De IJssel is een zijtak van de Rijn en loopt 

van Arnhem tot aan het IJsselmeer. Het deelgebied Uiterwaarden Neder-RIjn beslaat de 

uiterwaarden van de Neder-Rijn tussen Heteren en Wijk bij Duurstede. De rivier vormt 

een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk in-

grijpen. Het deelgebied Gelderse Poort is het begin van de Rijndelta, de Rijn stroomt hier 

door een stuwwal Nederland binnen. Het is een rivierenlandschap met veel gradiënten 

tussen de Duitse grens en de steden Arnhem en Nijmegen. Het deelgebied Uiterwaarden 

Waal omvatten het winterbed van de Waal en daarmee alle uiterwaardgebieden aan de 

noord- en de zuidoever van de Waal van Nijmegen tot aan Zaltbommel. De rivier vormt 

een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk 

ingrijpen. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Op relatief geringe afstand liggen terreinen die vallen binnen het natuurnetwerk Neder-

land, de voormalige ecologische hoofdstructuur. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, 

kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over 

verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied 

gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het Natuur-

netwerk van Nederland.
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Voor de afdoende inventarisatie van beschermde soorten, is het van belang dat deze 

worden uitgevoerd volgens enkele regels. Het gaat om voldoende inspanning met 

geschikte technieken, in het optimale seizoen en door gekwalificeerd personeel. De 

gebruikte methoden en technieken worden aangepast op de situatie en op de te ver-

wachten soorten. Hierbij wordt een afweging gemaakt welke beschikbare methoden en 

technieken het meest geschikt c.q. efficiënt zijn. Voor verschillende soorten zijn proto-

collen verschenen of kan worden teruggevallen op wetenschappelijke literatuur, gericht 

op het inventariseren van soorten. Daarnaast zijn er voor een beperkte lijst soorten, 

zogenoemde soortenstandaards verschenen. Voor het inventariseren van beschermde 

soorten gebruikt Els & Linde de verschillende genoemde bronnen, aangevuld met ter-

rein- en soortkennis van de ecoloog. 

Belangrijk onderdeel van een afdoend onderzoek is dat de gebruikte techniek op een 

juiste manier wordt vastgelegd, zodat het onderzoek is te reproduceren. 

Vleermuizen zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder 

c, van de Flora- en faunawet en zijn tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habita-

trichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden 

beschermd. Vleermuizen worden tevens benoemd in Bijlage II van de conventie van 

Bonn. 

Technieken
Voor het inventariseren van vleermuizen is op 9 april 2009 en aangepast op 27 maart 

2013, een protocol verschenen van de Gegevensautoriteit Natuur. Voor het onderzoek 

naar vleermuizen wordt de meest recente versie van het vleermuisprotocol gehanteerd. 

Het vleermuisprotocol geeft een grote mate van juridische zekerheid dat voldaan is een 

wettelijke en maatschappelijk verantwoorde inspanning. Het vleermuisprotocol is geba-

seerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en voldoet aan de eisen die het 

bevoegd gezag stelt aan een gedegen onderzoek. Naast het vleermuisprotocol worden 

voor het onderzoek naar vleermuizen, tevens de soortenstandaards van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO) gevolgd. De soortenstandaards Nederland geven 

een overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om negatieve effecten op 

soorten te verminderen of te voorkomen. Daarnaast beschrijven de soortenstandaards 

de ecologische aspecten en de wijze waarop de aan- of afwezigheid van soorten, volgens 

het bevoegd gezag, kan worden aangetoond. Aanvullend op het vleermuisprotocol en de 

soortenstandaards worden verschillende bronnen geraadpleegd om de biogeografie van 

soorten vast te stellen. 

Voor de geluidswaarnemingen tijdens de inventarisaties van vleermuizen, wordt gebruik 

gemaakt van een Pettersson D240x batdetector. In combinatie met de batdetector wordt 

voor geluidopnames een Edirol opname apparaat gebruikt. Waar nodig worden de op-

genomen geluiden achteraf geanalyseerd (Batsound, Raven). De geluidswaarnemingen 

Soortenfiche - vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtactieve zoogdieren. Het zijn de enige vliegende zoogdieren en ecologisch een succesvolle soort. Na 
de knaagdieren is het de meest diverse en soortrijke groep zoogdieren. Verreweg de meeste soorten worden aangetroffen in 
Zuid-Amerika. In Nederland zijn tegenwoordig zeventien soorten inheems; de grote hoefijzerneus is in Nederland uitgestor-
ven. De Nederlandse vleermuizen leven allemaal van insecten, omdat deze prooidieren in de wintermaanden afwezig zijn, is 
een specifieke overlevingsstrategie nodig. De vleermuizen gaan medio oktober tot maart/april in winterslaap. De lichaamstem-
peratuur daalt sterk en de ademhaling en hartslag is vrijwel tot nul gezakt. 
Voor de oriëntatie tijdens de vlucht en voor het vangen van de prooi gebruikt de vleermuis een echolocatie. Door de neus of 
de open mond wordt een ultrasone geluid uitgestoten en via de teruggekaatste geluidsgolven oriëntereerd de vleermuis zich 
in haar omgeving. Door het Dopplereffect heeft het teruggekaatste geluid een iets andere frequentie dan het oorspronkelijke 
geluid. Uit onderzoek is gebleken dat de ultrasone geluiden in grote mate soortspecifiek zijn. Dat maakt dat bijna alle vleer-
muizen op geluid - al dan niet na analyse - te onderscheiden zijn. Het verschil in geluid tussen de gewone grootoorvleermuis 
en de grijze grootoorvleermuis en het verschil in geluid tussen de Brandts en de Baardvleermuis zijn marginaal en niet vol-
doende voor een zekere determinatie op geluid. Deze dieren zijn alleen op naam te brengen na vangst van de dieren. De 
lichaamsmaten of de vorm van de penis (Brandts versus Baardvleermuis) helpen de soort op naam te brengen. De grijze 
grootoorvleermuis is zeer zeldzaam en komt slechts op enkele plekken in Noord-Brabant en Limburg voor. Waarschijnlijk is de 
Brandts vleermuis ook zeer zeldzaam.
Vleermuizen hebben een frequentie-modulatie (FM) -een geluid dat van hoge frequentie afzakt naar een lage frequentie. 
Soms eindigt het geluid met een bijna constante frequentie (CF). Daarbij vertonen verschillende vleermuizen een droog ge-
luid, dat is een geluid dat snel van frequentie verandert. Bij soorten met een nat geluid is het verschil in frequentie te hogen als 
twee tonen, hierbij is toonkwaliteit waar te nemen. Op een smalle band is het geluid van de specifieke vleermuis het duidelijk-
ste waar te nemen -dit is de piekfrequentie. Daarnaast is er sprake van ritme tussen de verschillende geluiden. 
Op basis van het ritme en de piekfrequentie kan de soort gedetermineerd worden. Als deze duidelijk verschillen van andere 
soorten is dat in het veld herkenbaar en te herleiden tot een soort. Een groet vleermuizen -de myoten-  zit qua frequentie en 
ritme zeer dicht bij elkaar. Hiervoor is analyse van het geluid op de computer noodzakelijk. Om deze analyse mogelijk te ma-
ken wordt het geluid vertraagd opgenomen (i.c. time-expension). Standaard worden de soorten in hetrodine gedetermineerd.

Soortenfiche - vleermuizen

Vleermuizen zijn nachtactieve zoogdieren. Het zijn de enige vliegende zoogdieren en ecologisch een succesvolle soort. Na 
de knaagdieren is het de meest diverse en soortrijke groep zoogdieren. Verreweg de meeste soorten worden aangetroffen in 
Zuid-Amerika. In Nederland zijn tegenwoordig zeventien soorten inheems; de grote hoefijzerneus is in Nederland uitgestor-
ven. De Nederlandse vleermuizen leven allemaal van insecten, omdat deze prooidieren in de wintermaanden afwezig zijn, is 
een specifieke overlevingsstrategie nodig. De vleermuizen gaan medio oktober tot maart/april in winterslaap. De lichaamstem-
peratuur daalt sterk en de ademhaling en hartslag is vrijwel tot nul gezakt. 
Voor de oriëntatie tijdens de vlucht en voor het vangen van de prooi gebruikt de vleermuis een echolocatie. Door de neus of 
de open mond wordt een ultrasone geluid uitgestoten en via de teruggekaatste geluidsgolven oriëntereerd de vleermuis zich 
in haar omgeving. Door het Dopplereffect heeft het teruggekaatste geluid een iets andere frequentie dan het oorspronkelijke 
geluid. Uit onderzoek is gebleken dat de ultrasone geluiden in grote mate soortspecifiek zijn. Dat maakt dat bijna alle vleer-
muizen op geluid - al dan niet na analyse - te onderscheiden zijn. Het verschil in geluid tussen de gewone grootoorvleermuis 
en de grijze grootoorvleermuis en het verschil in geluid tussen de Brandts en de Baardvleermuis zijn marginaal en niet vol-
doende voor een zekere determinatie op geluid. Deze dieren zijn alleen op naam te brengen na vangst van de dieren. De 
lichaamsmaten of de vorm van de penis (Brandts versus Baardvleermuis) helpen de soort op naam te brengen. De grijze 
grootoorvleermuis is zeer zeldzaam en komt slechts op enkele plekken in Noord-Brabant en Limburg voor. Waarschijnlijk is de 
Brandts vleermuis ook zeer zeldzaam.
Vleermuizen hebben een frequentie-modulatie (FM) -een geluid dat van hoge frequentie afzakt naar een lage frequentie. 
Soms eindigt het geluid met een bijna constante frequentie (CF). Daarbij vertonen verschillende vleermuizen een droog ge-
luid, dat is een geluid dat snel van frequentie verandert. Bij soorten met een nat geluid is het verschil in frequentie te hogen als 
twee tonen, hierbij is toonkwaliteit waar te nemen. Op een smalle band is het geluid van de specifieke vleermuis het duidelijk-
ste waar te nemen -dit is de piekfrequentie. Daarnaast is er sprake van ritme tussen de verschillende geluiden. 
Op basis van het ritme en de piekfrequentie kan de soort gedetermineerd worden. Als deze duidelijk verschillen van andere 
soorten is dat in het veld herkenbaar en te herleiden tot een soort. Een groet vleermuizen -de myoten-  zit qua frequentie en 
ritme zeer dicht bij elkaar. Hiervoor is analyse van het geluid op de computer noodzakelijk. Om deze analyse mogelijk te ma-
ken wordt het geluid vertraagd opgenomen (i.c. time-expension). Standaard worden de soorten in hetrodine gedetermineerd.

21-9-2015 12-10-2015 8-6-2016 5-7-2016

Temperatuur

minmaal 11,0 0,9 12,7 11,5

maximaal 18,6 10,2 21,6 18,1

Neerslag 1,5 0 0 1,9

Windsnelheid 3 2 2 3

Tabel 1
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worden tijdens de inventarisaties gecombineerd met zichtwaarnemingen van de onder-

zoeker. Indien noodzakelijk worden luistersets op doeltreffende punten geïnstalleerd, 

als aanvulling op het onderzoek. Voorafgaande aan de inventarisaties van vleermuizen, 

worden de omstandigheden binnen het plangebied én (mogelijke) sporen vondsten van 

soorten, vastgelegd met een fotocamera. Na afronding van de inventarisaties worden de 

beeldmaterialen en de sporen vondsten geanalyseerd. 

Voorafgaande aan- en tijdens de inventarisaties naar vleermuizen, wordt gelet op het 

voorkomen van andere - minder strikt- beschermde soorten binnen het plangebied en 

de directe omgeving. De waarnemingen worden indien relevant genoteerd en in de on-

derzoeksrapportage verwerkt. 

Veldbezoeken & omstandigheden in het veld
De onderzoeken naar vleermuizen bestaan uit verschillende inventarisaties en worden 

uitgevoerd in het optimale seizoen. Vleermuizen beschikken over een netwerk aan vaste 

verblijfplaatsen en verplaatsen zich binnen dit netwerk regelmatig. De belangrijkste 

vaste verblijfplaatsen die in theorie binnen de planlocatie aanwezig zijn; winterverblijf-

plaatsen, kraam c.q. zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en paarterritoria. In voorkomen-

de gevallen kunnen – voor de soort essentiële – jachtgebieden eveneens als een vaste 

verblijfplaats gelden. 

De vaste vliegroutes zijn als twee afzonderlijke typen te verdelen; enerzijds de routes die 

hoog frequent gebruikt worden en anderzijds de vliegroutes naar de winterverblijven. 

Het onderzoek naar de vliegroutes tussen kolonieplek en jachtgebied, worden gelijktijdig 

met de inventarisaties van de kolonies uitgevoerd. 

Voor het zoeken naar kraamkolonies van vleermuizen is de periode van 15 mei tot en 

met 15 juli de optimale onderzoekstijd. Voor de (kraam) kolonies is het noodzakelijk om 

minimaal twee inventarisaties uit te voeren, met een tussentijd van 30 dagen. Per inven-

tarisatie dient minimaal twee uur onderzoek te worden gedaan. Tijdens de inventarisa-

ties wordt gezocht naar uitvliegende en jagende vleermuizen en - indien noodzakelijk 

- naar zwermende vleermuizen voor zonsopkomst.

Verschillende soorten bezetten in de nazomer een paarterritorium. Deze kunnen onder-

zocht worden in de periode van 15 augustus tot 1 oktober. In die periode start tevens de 

migratie naar de winterverblijven. Voor de paarkolonies is het noodzakelijk om mini-

maal twee inventarisaties uit te voeren, met een tussentijd van 20 dagen. Per inventari-

satie dient minimaal twee uur onderzoek te worden gedaan. Tijdens de inventarisaties 

wordt gezocht naar paarterritoria van vleermuizen. 

De inventarisaties naar vleermuizen starten allemaal ruim voor zonsondergang en ein-

digen op het moment dat de aanwezigheid van alle potentieel voorkomende soorten en 

functies zijn vastgesteld. 

In de tabel 1 (bladzijde 4) is een overzicht gegeven van de weersomstandigheden tijdens 

de veldonderzoeken. Voor het bepalen van de weergegevens wordt gebruik gemaakt van 
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de data die door de KNMI wordt verzameld, zo nodig aangevuld met waarnemingen ter 

plekke. Tijdens de inventarisaties waren de weersomstandigheden voldoende voor een 

betrouwbaar resultaat. Voor het bepalen van de geschikte weersomstandigheden zijn de 

criteria bij veldcondities uit het vleermuisprotocol van 27 maart 2013 gevolgd. 
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H 04 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur

Inventarisatie vleermuizen 21 september 2015
Op 21 september 2015 is door een ecoloog van bureau Els & Linde een inventarisatie 

naar vleermuizen binnen het plangebied uitgevoerd. De weersomstandigheden tijdens 

de inventarisatie waren voldoende gunstig voor een betrouwbaar resultaat. Tijdens de 

inventarisatie was het droog en rustig weer, met een minimale temperatuur van onge-

veer 11 graden Celsius en een maximale temperatuur van 18 graden Celsius. De wind-

snelheid betrof maximaal 3 Bft. 

Het onderzoek is uitgevoerd met een Pettersson D240x batdetector. Geluidenswaarne-

mingen zijn opgenomen met een Edirol opname apparaat. Voorafgaande aan de inven-

tarisatie is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van het voorkomen van vleer-

muizen en andere - minder strikt - beschermde soorten binnen het plangebied. Van de 

omstandigheden binnen het plangebied zijn foto`s gemaakt.

De inventarisatie naar vleermuizen is ruim een half uur voor zonsondergang - om-

streeks 19:00 uur - gestart en geëindigd op het moment dat de aanwezigheid van alle 

potentieel voorkomende soorten en functies binnen het plangebied waren vastgesteld. 

De inventarisatie is gericht op het zoeken van paarterritoria van vleermuizen binnen het 

plangebied. Gezocht is naar zogenoemde social calls. Vleermuizen maken hun paarver-

blijfplaats kenbaar door het uiten van van baltsroepen. Deze baltsroepen worden social 

calls genoemd. 

Waarnemingen
Tijdens de inventariatie zijn aan het begin van de avond langs de Kilderseweg één ja-

gende gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en één jagende laatvlieger (Epte-

sicus serotinus) waargenomen. In de oksel van de Kilderseweg met de N316 staan enkele 

bomen. Tussen de bomen zijn tevens jagende gewone dwergvleermuizen waargenomen. 

Later op de avond zijn langs de oostzijde van het perceel en langs de bomen ten zuiden 

van het perceel, verscheidene jagende gwone dwergvleermuizen gehoord.  

Ter hoogte van de woning aan de Stroombroekweg nummer 2, zijn social calls gehoord 

van twee roepende mannetjes van de gewone dwergvleermuis. Zeer waarschijnlijk zijn 

in de woningen langs de Stroombroekweg paarverblijfplaatsen van de gewone dwerg-

vleermuis aanwezig. De mannetjes zijn vliegend waargenomen waardoor exacte paar-

verblijf locatie niet goed kon worden vastgesteld. 

De waarnemingen zijn op de kaart 2a afgebeeld.
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De gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen in groene 

bebouwde omgevingen, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met vijvers, in 

lanen, tussen boomkruinen, boven open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude 

voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs lanen, bomenrijen, singels, hout-

wallen en holle wegen. Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. 

Dwergvleermuizen vliegen vroeg in de avondschemering uit, waarbij de eersten onge-

veer een kwartier na zonsondergang naar buiten komen. 

De gewone dwergvleermuis is een soort die in gebouwen haar vaste verblijfplaats heeft. 

Na het uitvliegen jaagt de soort eerst korte tijd rond de verblijfplaats en verplaatst zich 

daarna naar de rest van de omgeving. De gewone dwergvleermuis is erg flexibel in het 

vinden van geschikte jachtplekken en heeft geen vast patroon. De gewone dwergvleer-

muis vliegt niet via vaste vliegroutes, maar vliegt al jagende op muggen naar verschil-

lende geschikte jachtgebieden in de omgeving van de verblijfplaats. 

De laatvlieger

De laatvlieger jaagt boven open tot half open landschap, vooral in de beschutting van 

opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. De laatvlieger vliegt meestal op 

enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) graslanden en weilanden, langs kanalen 

en vaarten, in tuinen en in parken met vijvers. De laatvlieger is een soort die in gebou-

wen een vaste verblijfplaats heeft. 
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Inventarisatie vleermuizen 12 oktober 2015
Op 12 oktober 2015 is door een ecoloog van bureau Els & Linde een inventarisatie van 

vleermuizen uitgevoerd binnen het plangebied. De weersomstandigheden tijdens de 

inventarisatie waren voldoende gunstig voor een betrouwbaar resultaat. Tijdens de 

inventarisatie was het droog en rustig weer, met een minimale temperatuur van onge-

veer 1 graden Celsius en een maximale temperatuur van ongeveer 10 graden Celsius. De 

windsnelheid betrof maximaal 2 Bft. 

Het onderzoek is uitgevoerd met een Pettersson D240x batdetector. Geluidenswaarne-

mingen zijn opgenomen met een Edirol opname apparaat. Voorafgaande aan de inven-

tarisatie is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van het voorkomen van vleer-

muizen en andere - minder strikt - beschermde soorten binnen het plangebied. Van de 

omstandigheden binnen de planlocatie zijn foto`s gemaakt.

De inventarisatie naar vleermuizen is ruim een half uur voor zonsondergang - om-

streeks 18:15 uur - gestart en geëindigd op het moment dat de aanwezigheid van alle 

potentieel voorkomende soorten en functies binnen het plangebied waren vastgesteld. 

De inventarisatie is gericht op het zoeken van paarterritoria van vleermuizen binnen het 

plangebied. Gezocht is naar zogenoemde social calls.  

Waarnemingen
Tijdens de inventarisatie zijn ten zuiden langs de groenstrook enkele jagende gewone 

dwergvleermuizen gehoord. Ter hoogte van de woningen aan de Stroombroekweg num-

mer 2, zijn wederom social calls van twee roepende mannetjes van de gewone dwerg-

vleermuis gehoord. Zeer waarschijnlijk zijn in de woningen paarverblijfplaatsen van de 

gewone dwergvleermuis aanwezig. De mannetjes zijn vliegend waargenomen waardoor 

de exacte paarverblijf locatie niet kon worden vastgesteld. 

De waarnemingen zijn op de kaart 2b afgebeeld. 
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Inventarisatie vleermuizen 8 juni 2016
Op 8 juni 2016 is door een ecoloog van bureau Els & Linde een inventarisatie van vleer-

muizen uitgevoerd binnen de planlocatie. De weersomstandigheden tijdens de inven-

tarisatie waren voldoende gunstig voor een betrouwbaar resultaat. Tijdens de inven-

tarisatie was het droog en rustig weer, met een minimale temperatuur van ongeveer 

11 graden Celsius en een maximale temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius. De 

windsnelheid betrof maximaal 3 Bft. 

Het onderzoek is uitgevoerd met een Pettersson D240x batdetector. Geluidenswaarne-

mingen zijn opgenomen met een Edirol opname apparaat. Voorafgaande aan de inven-

tarisatie is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van het voorkomen van vleer-

muizen en andere - minder strikt - beschermde soorten binnen het plangebied. Van de 

omstandigheden binnen het plangebied zijn foto`s gemaakt.

De inventarisatie naar vleermuizen is ruim een half uur voor zonsondergang - om-

streeks 21:30 uur - gestart en geëindigd op het moment dat de aanwezigheid van alle 

potentieel voorkomende soorten en functies binnen het plangebied waren vastgesteld. 

De inventarisatie is gericht op het zoeken van zomer c.q. kraamkolonies en jagende 

vleermuizen binnen het plangebied. 

Waarnemingen
Ongeveer 20 minuten na zonsondergang zijn langs de oostzijde van het plangebied 

enkele jagende gewone dwergvleermuizen waargenomen. De gewone dwergvleermuizen 

vlogen in een rechte lijn langs de oostzijde van het plangebied, richting de groenstrook 

ten zuiden van het plangebied. Tijdens de inventarisatie zijn langs de groenstrook ver-

scheidene jagende gewone dwergvleermuizen gehoord. Later op de avond is één laatvlie-

ger boven het plangebied waargenomen. De laatvlieger vloog uit noordwestelijke rich-

ting over het plangebied, richting de jachtgebieden ten zuidoosten van het plangebied.

De waarnemingen zijn op de kaart 2c afgebeeld. 
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Inventarisatie vleermuizen 5 juli 2016
Op 5 juli 2016 is door een ecoloog van Els & Linde een inventarisatie van vleermuizen 

uitgevoerd binnen het plangebied. De weersomstandigheden tijdens de inventarisatie 

waren voldoende gunstig voor een betrouwbaar resultaat. Tijdens de inventarisatie was 

het droog weer, met een minimale temperatuur van ongeveer 11 graden Celsius en een 

maximale temperatuur van ongeveer 18 graden Celsius. De gemiddelde windsnelheid 

betrof maximaal 3 Bft. 

Het onderzoek is uitgevoerd met een Pettersson D240x batdetector. Geluidenswaarne-

mingen zijn opgenomen met een Edirol opname apparaat. Voorafgaande aan de inven-

tarisatie is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van het voorkomen van vleer-

muizen en andere - minder strikt - beschermde soorten binnen het plangebied. Van de 

omstandigheden binnen het plangebied zijn foto`s gemaakt.

De inventarisatie naar vleermuizen is ruim een half uur voor zonsondergang - om-

streeks 21.30 uur - gestart en geëindigd op het moment dat de aanwezigheid van alle 

potentieel voorkomende soorten en functies binnen het plangebied waren vastgesteld. 

Waarnemingen
Ongeveer 30 minuten na zonsondergang zijn langs de groenstrook ten zuiden van het 

plangebied enkele jagende gewone dwergvleermuizen waargenomen. De gewone dwerg-

vleermuizen foerageerden voornamelijk tussen de boomkruinen en de opgaande be-

groeiingen. Later op de avond is één jagende gewone dwergvleermuis langs de Kilderse-

weg en tussen de bomen in de oksel van de Kilderseweg met de N213 gehoord. 

De waarnemingen zijn op de kaart 2d afgebeeld. 
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 

veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-

zaamheden, om de veranderingen te kunnen bereiken. Voor zover planlocaties binnen 

de Ecologische Hoofdstructuur, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere be-

schermde Natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurge-

bieden binnen de analyse getoetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking 

eveneens van belang; de belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toe-

name van depositie, geluid en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen 

een effect veroorzaken.

Flora- en Faunawet
Binnen het gebied waar het hotel gepland is zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleer-

muizen aangetroffen. Wel zijn er verscheidene jagende dieren waargenomen. Er blijkt 

geen vaste vliegroute (meer) aanwezig te zijn. De bouw van het hotel kan het jachtge-

bied van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger aantasten.

Jachtgebieden zijn echter slechts beschermd als deze een directe relatie hebben met een 

vaste verblijfplaats en als de jachtgebieden essentieel zijn voor de kolonie. In de voorlig-

gende casus is dat niet het geval - de vleermuizen worden immers in de ruime omgeving 

jagend aangetroffen.

Zonder wettelijke verplichting wordt geadviseerd bij de inrichting, en vooral bij het aan-

brengen van verlichting, reken ing te houden met de aanwezige jagende vleermuizen. 

Overwogen kan worden om - met de keuze van de beplanting - het vorokomen van de 

vleermuizen te stimuleren. Ook kan overwogen worden om verblijfplaatsen te integre-

ren in de nieuwbouw.

Natuurbeschermingswet
Beschermde Natura 2000 gebieden en het Beschermd Natuurmonument liggen op grote-

afstand van de planlocatie. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is een 

kans op een effect uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op een 

flinke afstand van het plangebied en bovendien ligt er een rijksweg tussen de bouwlo-

catie en het natuurgebied. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is een 

kans op een effect uitgesloten.
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In de oksel van de Kilderseweg en de Europaweg is Van der Valk voornemens 

om een hotel te ontwikkelen. Momenteel is het perceel in agrarisch beheer. 

Voor de geplande ontwikkelingen is door bureau Els & Linde B.V. op 11 sep-

tember 2015 een quick scan ecologie binnen het plangebied uitgevoerd. Uit 

de resultaten van de quick scan ecologie is gebleken dat binnen het plange-

bied geen beschermde soorten voorkomen. Uit historisch onderzoek is ech-

ter gebleken dat in de omgeving een vliegroute van vleermuizen aanwezig 

is. Om te beoordelen of effecten afwezig zijn, en om zo nodig de landschap-

pelijke inrichting aan te passen is een afdoend onderzoek naar vleermuizen 

uitgevoerd.

Flora en Faunawet
Vanwege het ontbreken van de beschermde soorten is er met zekerheid geen 

effect op deze soorten te verwachten. Geadviseerd wordt de aanwezigheid 

van vleermuizen rondom het hotel te stimuleren. Daarnaast wordt geadvi-

seerd rekening te houden met de kruidenrijke grasberm en de bermsloot en 

deze te integreren in de plannen.

Natuurbeschermingswet en ruimtelijke verordening
Een effect op de natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland wordt, 

door de aard en de omvang van de geplande ontwikkelingen, niet verwacht.

Conclusie
Er is geen ontheffing van de Flora en Faunawet nodig. Een verklaring van 

geen bedenkingen hoeft niet te worden gevraagd.

Er is geen vergunning van de Natuurbeschermingswet nodig en er is geen 

afwijking van de ruimtelijke verordening Gelderland nodig.
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Kaart 2a: inventarisatie 21 september 2015

Doel:  Inventariseren paarterritoria vleermuizen

Waarneming:          roepende mannetjes van de gewone  

         dwergvleermuis

          Jagende gewone dwergvleermuizen

          Jagende laatvlieger

l
l

l l

ll

l l l

l

l

l
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Kaart 2b: inventarisatie 12 oktober 2015

Doel:  Inventariseren paarterritoria vleermuizen

Waarneming:           Roepende mannetjes van de gewone  

         dwergvleermuis

          Jagende gewone dwergvleermuizen

       

 

l

ll
l

l l
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Kaart 2c: inventarisatie 8 juni 2016

Doel:  Inventariseren zomer c.q. kraamverblijven 

vleermuizen

Waarneming:           jagende gewone dwergvleermuizen 

        

           Jagende laatvlieger

l
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Kaart 2d: inventarisatie 5 juli 2016

Doel:  Inventariseren zomer c.q. kraamverblijven 

vleermuizen

Waarneming:            Jagende gewone dwergvleermui- 

           zen

         

l l

l
l

l




