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Geachte mevrouw van Kemenade, 
 
Hierbij ontvangt u de rapportage van het in 2017 en 2018 uitgevoerde vleermuisonderzoek terplekke 
van de onderzoekslocatie Den Ekkerman, basisschool De Rank en het Burgemeester Elsenpark, te 
Veldhoven, zie afbeelding 1. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de in 2017 en 2018 
uitgevoerde vleermuisonderzoeken. 
 

 
Afbeelding 1: onderzoekslocatie Den Ekkerman, basisschool De Rank (Het facet) en het Burgemeester Elsenpark 
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Aanleiding 
In het kader van de voorgenomen sloop en herinrichting van het bestaande zwembad, de sloop van 
de basisschool en het Burgemeester Elsenpark (waar onder meer een nieuw zwembad beoogd is) is 
het noodzakelijk om vanuit de Wet Natuurbescherming zicht te krijgen op mogelijke effecten op 
beschermde plant- en diersoorten.  
 
Door Ecologica is terplekke een quickscan uitgevoerd, waaruit gebleken is dat er mogelijk functies 
van vleermuizen in het geding komen door de ingrepen.  
De gemeente Veldhoven heeft vervolgens Ecolybrium verzocht dit vleermuisonderzoek uit te voeren. 
In onderstaande rapportage zijn de resultaten, de effecten op soorten en de gevolgen in het kader 
van de Wet Natuurbescherming (Wnb) uiteengezet. 
 

Onderzoeksmethodiek  
Vleermuisonderzoek   
Om vast te stellen of er vleermuizen in de bebouwing (zwembad en basisschool) aanwezig zijn dient 
de ingreeplocatie middels 5 veldbezoeken onderzocht te worden op de aanwezigheid van 
vleermuisverblijven en op de functie van het gebied als jachtgebied, migreerfunctie (vliegroutes). 
In 2017 zijn er 2 rondes uitgevoerd, 3 in 2018. De onderzoeksdata zijn in tabel 1 vermeld. 
 
Het vleermuisonderzoek is door twee vleermuisdeskundigen in dienst van of ingezet door 
Ecolybrium, vanwege de omvang van het gebied en de onoverzichtelijke situatie van de twee 
bebouwingselementen (zwembad en basisschool).  
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van batdetectors (Pettersson D240X). Deze batdetectors zijn 
uitgerust met een opnamefunctie om lastig determineerbare soorten te kunnen analyseren via een 
softwarepakket. Opnames van lastig determineerbare soorten zijn gedaan met een geluidsrecorder 
Edirol R-09HR, indien noodzakelijk. 
 
Onderzoeksdata 2017 en 2018 

Soortonderzoek Data 2017 Tijd Temp. Wind  Weer  Opmerkingen  
Vleermuizen 21 september 05.30-07.45uur 14oC 2 Bft. Droog Ochtendronde 

 12 oktober 18.30-20.45uur 15oC 3 Bft. Droog  

 Data 2018      
Vleermuizen 13 juni 2018 03.30-05.30uur 12oC 0-1 Bft. Droog Ochtendronde 

 4 juli 2018  21.45-23.45uur 22oC 0-1 Bft. Droog  

 8 augustus 2018 21.00-23.00uur 21oC 0-1 Bft. Droog  
Tabel 1: Onderzoeksdata vleermuisonderzoek Veldhoven 2017 en 2018 

 
Naast dit specifieke soortgerichte onderzoek is tevens gelet op het voorkomen van andere soorten 
planten en dieren (bijvoorbeeld steenmarter). Indien aangetroffen, dan worden deze eveneens op de 
verspreidingskaart opgenomen. 
 
Verantwoording van het onderzoek 
Het uitgevoerde en geplande vleermuisonderzoek is geheel in lijn met het voorgeschreven 
vleermuisprotocol. Het onderzoek is uitgevoerd door twee deskundige ecologen werkzaam bij (en/of 
ingehuurd door) Ecolybrium op het gebied van de onderzochte soort(groep)en.  
 
In bijlage 1 zijn de resultaten van dit onderzoek op kaart afgebeeld.  
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Resultaten en effecten op aangetroffen soorten  
Vaste rust- en verblijfplaatsen 
In de te slopen bebouwing zijn vooralsnog geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen 
aangetroffen.  
In het appartementencomplex ten noordwesten van het zwembad (Lijsterbesbeek (complex 239 tot 
en met 297) is een vaste rust- en verblijfplaats aangetroffen van de gewone dwergvleermuis. Er 
vlogen op de onderzoeksdagen minimaal 15 dieren in (op 21 september 2017) en uit (op 12 
oktober2017). Deze verblijfplaats is in 2018, ondanks gericht onderzoek, niet meer aangetroffen. Het 
betreft hier dan ook vermoedelijk een najaars-/winterverblijf.  
 
Vliegroutes 
De aangetroffen dieren in de verblijfplaats vlogen direct na uitvliegen richting de hoogopgaande en 
dicht begroeide bomenstructuren ten westen van Den Ekkerman Alwaar ze duidelijk gebruik 
maakten van de lijnvormige elementen aldaar als vliegroute richting het zuidoostelijk gelegen 
Burgemeester Elsenpark. Daarnaast is er een vliegroute vastgesteld ten oosten van het Burgemeester 
Elsenpark, over Meent (verlengde pad Geer). Op de splitsing met de Veken lijken de aangetroffen 
gewone dwergvleermuizen diverse richtingen op te vliegen. 
 
Foerageergebied 
De aanwezige begroeiing rondom Den Ekkerman en rondom de basisschool De Rank vormt een 
uitermate geschikt jachtgebied voor vleermuizen. Gedurende lange tijd wordt er door grotere 
aantallen gewone dwergvleermuizen gejaagd rondom deze bomen en struiken. Er kan gesteld 
worden dat hier sprake is van primair jachtgebied.  
 
Ter plekke van het Burgemeester Elsenpark wordt uitsluitend gejaagd in het meest zuidelijke deel, 
waar aan de randen hoogopgaand groen aanwezig is. Dit geeft hier beschutting aan insecten, en 
daarmee aantrekking op vleermuizen.  
Het overige deel van het Burgemeester Elsenpark is tamelijk open en de aantallen jagende dieren 
hier zijn beduidend lager dan in de begroeide delen.  
 
In afbeelding 2 zijn de onderzoeksresultaten afgebeeld.  
 
Er kunnen effecten optreden door de vernietiging van jachtgebied ten opzichte van de 
functionaliteit van de aanwezige kolonie in het appartementencomplex aan de Lijsterbesbeek. Het 
betreft hier zeer vermoedelijk een najaars-/winterverblijf en dat betekent dat de dieren dan 
afhankelijk zijn van voedselbronnen dichtbij. De begroeiing ten oosten van Wal (liggende tegen het 
zwembad aan), vormt daarbij een essentieel jachtgebied en dient behouden te worden.  
 
Directe vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen is niet aan de orde, omdat er in 2017 en 
2018 geen in- of uitvliegende vleermuizen zijn vastgesteld.  
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Afbeelding 2: onderzoeksresultaten 2017 en 2018 
 
Overige soorten 
In het gebied zijn diverse andere algemeen voorkomende soorten waargenomen. Het betreft hier 
enkele soorten broedvogels, grondgebonden zoogdieren en planten. Zwaar beschermde soorten 
libellen, dagvlinders, amfibieën, vissen, ongewervelden en reptielen zijn niet aangetroffen en niet te 
verwachten, omdat hier geen optimale leefgebieden ontwikkeld zijn.  
 

Toetsing van effecten aan de verbodsbepaling Wet Natuurbescherming 
In tabel 2 zijn de effecten getoetst aan de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.  
 

Tabel 2; Verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (Wnb); (#) = van toepassing; * Bij J is aangepaste werkwijze/ontheffing nodig  

 
 

Aanwezig op 

planlocatie 

Vogels (Vogelrichtlijn) Flora en fauna (Habitatrichtlijn) Andere 

soorten 

Zorgplicht 

(Wnb) 

Aangepaste 

werkwijze 

(J/N)* 

Art. 

3.1 

Art. 

3.2 

Art. 

3.3 

Art. 

3.4 

Art. 

3.5 

Art. 

3.6 

Art. 

3.7 

Art. 

3.8 

Art. 

3.9 

Art. 

3.10 

Art. 

3.11 

Art.          

1.11 

 

Vleermuizen     (#)     (#)  (#) J 

Grondgebonden 
zoogdieren  

         (#)  (#) J 

Broedvogels (algemeen 
voorkomende soorten) 

(#)         (#)  (#) J 
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Conclusies en toelichting op toetsingstabel 2 
Vleermuizen 

 Er zijn in 2017 en 2018 geen vaste rust- en verblijfplaatsen aangetroffen in de te slopen 
bebouwing.  

 Er is, in het najaar, een grotere groep gewone dwergvleermuizen aanwezig in het 
appartementencomplex aan de Lijsterbesbeek, die veelvuldig jagen in het plangebied en 
strikt gebruik maken van het aanwezige groen als vliegroute (ten oosten van Wal en ten 
westen van Zwembad). 

 De begroeiing rondom Den Ekkerman en rondom de Basisschool De Rank vormen primair 
jachtgebied en vormen primaire vliegroutes van de gewone dwergvleermuis.  

 Indien de werkzaamheden inhouden dat al het opgaande groen binnen de onderzoekslocatie 
(afbeelding 1) verdwijnt, kan dit de functionaliteit van de groep gewone dwergvleermuizen in 
het geding brengen.  

 Indien de randbegroeiing langs de ontsluitingswegen en de begroeiing ten oosten van het 
zwembad behouden kan worden zal dit afdoende zijn om de functionaliteit te waarborgen.  

 Het treffen van mitigerende maatregelen en/of het aanvragen van een ontheffing in het 
kader van de Wet Natuurbescherming is dan niet aan de orde. Wanneer alle begroeiing in 
het onderzochte gebied verdwijnt dan dient er wel een ontheffing aangevraagd te worden, 
vanwege het vernietigen/verdwijnen van dit primair jachtgebied.  

 
Overige soorten 

 Voor de overige soorten die zijn aangetroffen geldt alleen dat er in de minst kwetsbare 
periodes gewerkt wordt of voorafgaande aan het actieve seizoen gestart wordt met werken, 
zodat soorten zich tijdens het actieve seizoen minder snel zullen vestigen in het gebied 
(vanwege de toenemende mate van menselijke activiteit). Dit geldt overigens alleen voor 
algemeen voorkomende soorten broedvogels en grondgebonden zoogdieren.  

 
Advies 

 Bij de herinrichting van het gebied dient rekening gehouden te worden met de verlichting. De 
verlichting dient uitsluitend gericht te zijn op de voorzieningen (voetpaden, fietspaden, 
wegen en de bebouwing). De vegetatie, en dan met name de kronen van de bomen, dienen 
geheel onbelicht te blijven.  

 Het toepassen van zogeheten vleermuisvriendelijke lampen is aan te raden. Indien gekozen 
wordt voor andere lampen dan is het raadzaam deze te voorzien van een oranje lampenkap. 

 Het herplanten van een opgaande begroeiing die als lijnelement langs de contouren van het 
zwembad, geeft voor de toekomst ruimte aan diverse soorten diersoorten.  

 Bij de herinrichting van het groen is het aan te raden een beplanting te kiezen die insecten 
aantrekt. Met name inheemse bloeiende struiken en met name bloeiende kruidachtigen 
hebben een grote aantrekking op insecten. Belangrijk is daarnaast dat er na een 
opschoonbeurt het terrein slechts gedeelte wordt opgeruimd. Het achterlaten van een 
strooisellaag van afgemaaide vegetatie en bladafval geeft huisvesting voor insecten. 

 Indien er ruimte is in de nieuwbouw is het advies om hier voor vleermuizen nieuwe 
verblijfplaatsen in te bouwen (bijvoorbeeld de vleermuiskoker 2FR, Waveka). 
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Met deze rapportage hoopt Ecolybrium jullie van dienst te kunnen zijn. 
Uw reactie wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ecolybrium Ecologisch Onderzoek & Advies 


