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Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.
Soorten waarop
negatief effect
wordt verwacht
Gewone
dwergvleermuis
Gewone
grootoorvleermuis
Laatvlieger

Vermijden
gevoelige
periodes
Sloop of
renovatie
uitvoeren buiten
de winterperiode
(niet tussen 1
nov. en 1 april) of
ongeschikt
maken in
paarperiode (15
aug-15 okt.).
Werken buiten
de kraamperiode
(niet tussen 1 mei
en 15 juli).

Tijdelijke mitigatie
Plaatsen van 48
tijdelijke
vleermuiskasten
type A (VKMP01 of
vergelijkbaar)
6 tijdelijke kasten type
B (VK MP03 of
vergelijkbaar) en 12
tijdelijke kraamkasten
type C (VMT3)
In bijlage 3 figuur 2
staan de locaties van
de voorzieningen type
A en B opgenomen.
De kasten type C zijn
per 2 opgehangen aan
KKN 4, 5, 6, 7 en 14 en
ZP6

Ongeschikt maken
of verjagen ruim
vóór de ingreep
Voorafgaand aan de
werkzaamheden
worden
de verblijfplaatsen
ongeschikt gemaakt
(exclusion flaps) of
worden de
werkzaamheden
geïsoleerd van de
potentiele
verblijfplaats zodat
geen verstoring
plaatsvindt. Dit
gebeurt altijd onder
ecologische
begeleiding.
Na het ongeschikt
maken vindt na 3
dagen, met een
avondtemperatuur
>10 graden, een
controle d.m.v. een
vleermuisonderzoek
in de avond plaats of
de vleermuizen echt
vertrokken zijn.

Permanente
mitigatie
Aanbrengen van
24 inmetselkasten type
A [IB VL 01 of
vergelijkbaar] en 3
inbouwkraamkasten
type C [tigchelaar] in
de spouw van
KKN 1, 2, 3 (=
nieuwbouw).
Aanbrengen van open
stootvoegen van
minimaal 2 cm x 5 cm
tot een open en niet
geïsoleerde spouw in
KKN 4, 5, 6, 7, 9 en 14.
Aanbrengen van
toegangsopeningen tot
dak in windveren van 2
cm x 10 cm bij ZP 1, 2,
4 en 6.
Deel zolder ZP6
afsluiten en inrichten
voor gewone
grootoorvleermuizen/
laatvliegers.
Trafohuisje ombouwen
tot vleermuistoren en
kelder met
inspectieluik.
11 follies uitrusten met
inbouwkast type A of
vergelijkbare
voorziening, ter
goedkeuring bevoegd
gezag.
Geen belemmerende
elementen in de in- en
uitvliegroute zoals
bomen,
vlaggenmasten,
steigers, etc.

Levendbarende
hagedis
Hazelworm

Verstorende
werkzaamheden
uitvoeren tussen
half augustus en
half oktober.

n.v.t

Tijdens
maaiwerkzaamheden
op “ruw terrein”
maaier voorlopen.
Bij houtkap of
grondwerkzaamheden
terrein 1 week vooraf
ongeschikt maken en
zo nodig wegvangen.

In het noordelijk deel
is veel bebouwing
gesloopt en verharding
verwijdert. Delen van
het terrein zullen als
bos, heide en schraal
grasland extensief
worden beheerd.

