










Medisch Spectrum Twente 

Bouwbureau LTHP, tav Dhr. A.L.P. Buitelaar 

Postbus 50.000, 7500 KA Enschede 

 

Veldonderzoek in het kader van de Flora-  

en faunawet te Enschedé 

 
 
 
Ons kenmerk 2009. 086 dd. 6 juli 2009 
Uw kenmerk: 198305 

Offertenummer: 2009.070 dd. 10 juni 2009 

Onderwerp: nader onderzoek en ontheffingsaanvraag Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
  
 
Inleiding 
 
Geoffreerd is veldonderzoek te doen naar vleermuizen (juni-juli) op de locatie. Waarnemingen aan 

overige soorten die van belang kunnen zijn zullen eveneens gemeld worden. 

 

Onderzoeksmethode: 

Op 9 juni was het ’s avonds wisselend bewolkt met ca 1 uur na zonsondergang regen 16°C.  

Op 2 juli was het helder windstil weer en 24 - 22°C.  

Het vleermuisonderzoek is op 9 juni uitgevoerd door Ir. G. Nijland en Dhr. K. Muller en op 2 juli door Ir. 

G. Nijland en Drs. A. Lutgerink. 

 

Vleermuizen 

Uit het middelste pand vlogen aan de achterzijde tenminste 5 

gewone dwergvleermuizen uit op 9 juni . De eerste keerde al na 

ruim een half uur terug. Het gaat hier dus hoogst waarschijnlijk om 

een kraamkolonie. Verder geen vleermuisactiviteit op deze avond. 

Op 2 juli is op deze plaats geen activiteit waargenomen. Wel vloog 

één maal een gewone dwergvleermuis langs. 

Toch moeten we constateren dat op grond van de waarneming op 

9 juni, echt in het kraamseizoen, dat hier een kleine kraamkolonie 

aanwezig is geweest en dus maatregelen genomen moeten 

worden voor tot sloop kan worden overgegaan 

 

Overige 

geen 

 
  
 
 
Ir. G. Nijland 

Ecologisch onderzoek- en adviesbureau AD. ECO. 
Spankerenseweg 11, 6974 BA Leuvenheim 
Tel 0575 567959 mobiel 06 14287568 
E-mail  mail@ad-eco.nl   
www.ad-eco.nl 



Medisch Spectrum Twente 

Bouwbureau LTHP, tav Dhr. A.L.P. Buitelaar 

Postbus 50.000, 7500 KA Enschede 

 

Veldonderzoek2 in het kader van de Flora-  

en faunawet te Enschedé 

 
 
 
Ons kenmerk 2009. 119 dd. 31 augustus 2009 
Uw kenmerk: 198305 

Offertenummer: 2009.070 dd. 10 juni 2009 

Onderwerp: nader onderzoek en ontheffingsaanvraag Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
  
 
Inleiding 
 
Geoffreerd is nader veldonderzoek te doen naar vleermuizen (augustus) op de locatie. Waarnemingen 

aan overige soorten die van belang kunnen zijn zullen eveneens gemeld worden. 

 

Onderzoeksmethode: 

Op 17 augustus was het ’s avonds wisselend bewolkt 19°C.  

Op 29 augustus was het helder windstil weer en 14 °C.  

Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd door Ir. G. Nijland  

 

Vleermuizen 

Uit het nader onderzoek naar paarplaatsen in en nabij de af te 

breken panden en een omgeving van ca 300-500 meter is op 

beide avonden geen enkel roepend mannetje waargenomen. We 

mogen aannemen dat in deze omgeving geen paarplaatsen 

aanwezig zijn. Wel waren op steeds dezelfde plaatsen gewone 

dwergvleermuizen aan het foerageren. Zie kaartje volgende 

pagina. 

 

Overige 

geen 

 
 

 

Ir. G. Nijland 

Ecologisch onderzoek- en adviesbureau AD. ECO. 
Spankerenseweg 11, 6974 BA Leuvenheim 
Tel 0575 567959 mobiel 06 14287568 
E-mail  mail@ad-eco.nl   
www.ad-eco.nl 
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