Verkennende veldinventarisatie naar het voorkomen van vleermuizen en vogels aan de
Duinweg 11-13 te Schoorl
20 mei 2010
Inleiding
Er is het voornemen om een woning aan de Duinweg 11-13
te Schoorl te reconstrueren / slopen (zie figuur 1). In het
kader van de ruimtelijke procedure dient getoetst te worden
op het eventueel voorkomen van beschermde planten en
diersoorten. Voor deze woning is aan onderhavig bureau
gevraagd om een verkennende inventarisatie uit te voeren
naar het eventueel voorkomen van vleermuizen en
broedvogels. Vleermuizen zijn namelijk zwaar beschermd
via de Flora- en faunawet. In onderhavig verslag worden de
resultaten weergegeven van deze verkennende
inventarisatie.

Figuur 1. Onderzoeksgebied.
Methode
Op 19 mei 2010 is het plangebied en directe omgeving
onderzocht op de geschiktheid voor het voorkomen van vleermuizen en vogels. Hiertoe is gekeken naar de
hoeveelheid groen waar vleermuizen boven zouden kunnen foerageren. Daarnaast is er gekeken naar gaten in
de woning waarin vleermuizen zich potentieel zouden kunnen ophouden. Eveneens is er beoordeeld of er door of
langs het gebied een vaste route van vleermuizen zou kunnen lopen; een zogenaamde vliegroute.

Figuur 2. Beeld van het plangebied.
Resultaat
Er is relatief veel groen rond de woning. De hoeveelheid groen in de omgeving is echter aanzienlijk groter.
Er zijn diverse openingen in het dak gevonden. Deze openingen waren echter niet geschikt voor vleermuizen. Zij
waren te groot of niet bereikbaar.
De woning ligt in het verlengde van verspringende bebouwing en groen. Verplaatsing of verandering van de
woning zal niet van invloed zijn op een eventuele vliegroute.
De woning is niet van wezenlijke waarde voor vogels. Beplanting op dak en gevel is reeds verwijderd. Er waren
geen aanwijzingen gedurende het bezoek van 19 mei 2010 van het voorkomen van broedvogels
Conclusie
In de woning bevinden zich geen vleermuizen of vogels. Verandering van deze woning zal niet van wezenlijke
invloed zijn op vogels of vleermuizen. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is derhalve niet vereist voor de
reconstructie / sloop.
1

Adviesbureau Mertens B.V.
Bureau voor natuur, ruimtelijke
ordening en ecotoxicologie
Bezoekadres: Dr. Willem Dreeslaan 1 te Bennekom
Postadres:
Postbus 367, 6700 AJ te Wageningen

T: 0317-428694
M: 06-29458456
E: info@adviesbureau-mertens.nl
I: www.adviesbureau-mertens.nl

2

