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SAMENVATTING 
 
 
 
 
 
Voor de ontwikkelingen op en rond de Luchthaven Twente wordt in het kader van de Flora- en fauna-
wet een zgn. ‘Generieke ontheffing’ aangevraagd. De aanvraag is gebaseerd op de ‘Generieke aan-
pak’, een nieuwe denk- en werkwijze waarbij soortbescherming en ruimtelijke ontwikkeling hand in 
hand gaan. De basis voor de ontheffingsaanvraag vormt dit Soortmanagementplan (SMP) waaraan 
met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden het Uitvoeringsprocotol flora en fauna is toege-
voegd. Centraal in het SMP staat de gunstige staat van instandhouding van de soort. Met het nemen 
van maatregelen wordt de instandhouding van beschermde soorten gestuurd. Het tijdig plannen en 
rekening houden met de aanwezigheid van soorten is daarbij essentieel en vormt eigenlijk het belang-
rijkste sturingsmiddel. Door het tijdig aanbieden van alternatief leefgebied in de omgeving worden 
‘credits’ opgebouwd, die later kunnen worden ingezet als ten gevolge van een ruimtelijke ontwikkeling, 
een soort of zijn leefgebied dreigt te verdwijnen (het zgn. ‘Habitat-banking’). 
 
Binnen het plangebied van de luchthaven zijn een groot aantal bijzondere en beschermde plant- en 
diersoorten aanwezig. Door de voorgenomen ontwikkelingen in het gebied komen een aantal soorten 
mogelijk in gedrang en kan de gunstige staat van instandhouding, zonder het nemen van passende 
maatregelen onvoldoende worden gewaarborgd. Aan de zuidzijde van het plangebied wordt mede 
daarom nieuwe natuur gerealiseerd binnen het deelgebied van de Nieuwe EHS. Natuurwaarden die 
elders verloren (dreigen te) gaan, wordt in belangrijke mate hier gecompenseerd. Maar ook door mid-
del van beheer en het uitvoeren van mitigerende (verzachtende) maatregelen worden soorten ge-
stuurd en beïnvloed. Al deze maatregelen komen terug in de soortbeschrijvingen en de informatie per 
soort of soortgroep in de factsheets, die het hart vormen van dit soortmanagementplan. Door middel 
van monitoring wordt de effectiviteit van de maatregelen gevolgd en kan tijdig worden bijgestuurd als 
dat noodzakelijk blijkt. 
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1. INLEIDING 
 
 
 
 

1.1 Aanleiding en doel 

In verband met de ruimtelijke ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente is in 2010 in opdracht 
van Area Development Twente (ADT) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd in het kader van de Flora- 
en faunawet. Vervolgens zijn de effecten beoordeeld en is in 2012 in opdracht van ADT een Compen-
satie- en mitigatieplan opgesteld. Duidelijk is dat er een ontheffing op de Flora- en faunawet noodza-
kelijk is voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 
 
Ook bij de uitvoering van werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met aanwezige be-
schermde plant- en diersoorten. Aanwezigheid van een strikt beschermde soort kan grote gevolgen 
hebben op de uitvoering en planning van werkzaamheden. Belangrijk is het om vroegtijdig inzicht te 
hebben in welke maatregelen concreet nodig zijn om planvertraging en extra kosten te voorkomen. 
 
Dienst Regelingen, uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische Zaken en bevoegd gezag 
in het kader van de Flora- en faunawet, biedt sinds kort de mogelijkheid om een zgn. ‘generieke ont-
heffing’ aan te vragen. Hierdoor is het mogelijk om voor alle geplande ruimtelijke ontwikkelingen in 
één keer een algemeen geldende ontheffing te verkrijgen. Hiertoe dient een soortmanagementplan 
opgesteld te worden, waarin wordt uitgewerkt hoe de duurzame instandhouding van de betreffende 
soorten wordt geregeld. Het is een nieuwe denkrichting die past binnen de nieuwe wet Natuurbe-
scherming, die naar verwachting in 2014 de huidige Flora- en faunawet zal vervangen. 
 
Met een generieke ontheffing vormt de Flora- en faunawet een beheersbaar risico bij de ontwikkeling 
van een gebied. Doordat vooraf is nagedacht hoe met beschermde soorten wordt omgegaan, kan de 
ruimtelijke ontwikkeling in principe zonder planvertraging doorgang vinden. Door de uitgangspunten 
en maatregelen uit het soortmanagementplan (SMP) op te nemen bij de aanbesteding van 
werkzaamheden, worden risico’s afgedekt en optimale invulling gegeven aan de zorplicht in de 
wetgeving. 
 
De ontheffing wordt aangevraagd voor de volgende soorten: baardvleermuis, braamsluiper, buizerd, 
eekhoorn, geelgors, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, graspieper, heideblauwtje, 
huismus, kamsalamander, kneu, laatvlieger, levendbarende hagedis, poelkikker, rietorchis, rosse 
vleermuis, ruige dwergvleermuis, steenanjer, steenmarter, veldleeuwerik, watervleermuis en wilde 
marjolein. De soorten waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd zijn voor een belangrijk deel soorten 
die Europees zijn beschermd op grond van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Uit recente jurispru-
dentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over verleende ontheffingen Flora- 
en faunawet, is gebleken dat het voor een aantal van deze soorten zeer lastig wordt om ontheffing 
verleend te krijgen. Daarom heeft ADT er in samenspraak met Dienst Regelingen voor gekozen om 
een ‘generieke’ ontheffing aan te vragen. Het is een nog relatief nieuw instrument dat door Dienst Re-
gelingen is ontwikkeld naar aanleiding van de hiervoor bedoelde recente jurisprudentie inzake ver-
leende ontheffingen Flora- en faunawet van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
 

1.2 Proces 

1.2.1 Het soortmanagementplan 
De generieke ontheffing is een nieuw instrument dat tot nu toe slechts twee keer eerder is toegepast. 
Het betrof het Managementplan voor de rugstreeppad in de Noordoostpolder (in 2007) en het 
Managementplan voor de ontwikkeling van het Havengebied Rotterdam (in 2012). Over de inhoud 
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waaraan een goed soortmanagementplan moet voldoen is op dit moment nog weinig bekend. Het 
Managementplan voor het Havengebied Rottterdam is niet openbaar en het eerste managementplan 
is inmiddels sterk verouderd. Op dit moment wordt door een werkgroep, waarin naast enkele 
ecologische adviesbureaus ook Dienst Regelingen (DR) en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
deelnemen, een ‘Handreiking Generieke Aanpak Natuurwetgeving’ voorbereid. Het vormt een leidraad 
bij het opstellen van een soortmanagementplan. Dit om te voorkomen dat er veel verschillende 
planvormen ontstaan, wat ondermeer ten koste gaat van de capaciteit van DR en DLG bij nieuwe 
ontheffingsaanvragen. De inhoud van deze handreiking was bij het opstellen dit SMP nog niet 
beschikbaar. 
 
Ten behoeve van de voorbereiding van het opstellen van het SMP voor de Luchthaven Twente heeft 
op 12 november 2012 in Den Haag een overleg plaatsgevonden met Dienst Regelingen, onze 
opdrachtgever Area Development Twente (ADT) en Eelerwoude. Doel van het overleg was om de 
(on)mogelijkheden te verkennen voor het verkrijgen van een ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet 
voor de ontwikkeling van de luchthaven. Op basis van dit overleg is besloten om met behulp van het 
soortmanagementplan een generieke ontheffingsaanvraag in te gaan dienen. Dienst Regelingen heeft 
aangegeven actief te willen bijdragen aan de totstandkoming van het SMP door deelname in het 
projectteam. 
 

1.2.2 Projectteam 
Eind februari 2013 heeft een startoverleg plaatsgevonden met het projectteam als aftrap voor het 
opstellen van het SMP. In het projecteam nemen deel: Gerry Waanders (ADT; opdrachtgever en 
procesmanager), Leonie Lamberts (ADT; input vanuit gebiedsontwikkelingen), Maurits Kormelink 
(ADT; coördinator uitvoering; input vanuit uitvoeringszaken), Ted Polman (juridisch adviseur gemeente 
Enschede), Jaap van der Sneppen (Dienst Regelingen; juridisch adviseur), Bert Haamberg 
(Eelerwoude; ecoloog) en Gerard Lubbers (Eelerwoude; projectleider en ecoloog). Vanaf september 
2013 heeft Jan van der Steege de rol van Leonie Lamberts vanuit ADT overgenomen. De deelnemers 
in de projectgroep hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het plan, door een snelle 
aanlevering van noodzakelijke informatie en creatief mee te denken en te adviseren. Half mei is een 
eerste concept van het SMP met de projectgroep besproken en begin oktober is het 2

e
 concept 

gepresenteerd aan de Dienst Landelijk Gebied in Zwolle in bijzijn van de projectgroep. 
 

1.2.3 Input van expertise 
Min of meer gelijktijdig worden door Eelerwoude ook soortmanagementplannen voorbereid en 
opgesteld voor twee andere projectlocaties. Het betreft een SMP voor de nieuwbouwlocatie Het 
Vaneker in Enschede, onderdeel van de onderzoekslocatie van het vliegveld in 2010, en de 
gebiedsontwikkeling in Twekkelo in opdracht van Twence Afvalverwerking in Hengelo (Ov). Kennis en 
informatie uit de drie projecten wordt zoveel mogelijk uitgewisseld. Tevens is informatie verzameld bij 
derden die actief betrokken zijn bij het opstellen van de Handleiding Generieke Aanpak 
Natuurwetgeving en eerdere soortmanagementplannen. Op deze wijze is maximaal gebruik gemaakt 
van eerder opgedane kennis en ervaring.  
 
 

1.3 Dankwoord 

Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam en Maarten Kaales, ecoloog bij de gemeente 
Zwolle en projectleider van de werkgroep ‘Generieke Aanpak Natuurwetgeving’ worden bedankt voor 
hun bijdrage en input aan dit plan. Martin Bonte, Bert Haamberg, Roelof Jan Koops, Paul van Oud-
heusden, Jeff Plischke en Wim Weijering worden hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van 
hun fotomateriaal. Mark ter Hofte en Sijtse Jan Roeters worden bedankt voor het ontwerp van de 
factsheets. Zeker niet in de laatste plaats worden ook de projectgroepleden bedankt voor hun inzet en 
bijdrage bij het tot stand komen van dit soortmanagementplan, in het bijzonder Jaap van der Sneppen 
van Dienst Regelingen en Ted Polman van de gemeente Enschede. 
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2. HET SOORTMANAGEMENTPLAN 
 
 
 
 

2.1 Een nieuwe denk- en werkwijze 

Het Soortmanagementplan is een uitwerking van het ‘nieuwe denken’ rond de Flora- en faunawet 
waarbij niet zozeer ‘de regel van de Flora- en faunawet’ centraal staat, maar meer gehandeld wordt 
naar de ‘geest van de wet’. Met andere woorden: hoe is de wet bedoeld en hoe moet hij worden geïn-
terpreteerd? De vorm van de Flora- en faunawet als een zgn. ‘raamwet’ maakt dit mogelijk, waarbij 
uiteraard wel rekening moet worden gehouden met wettelijke regels en jurisprudentie.  
Centraal in het Soortmanagementplan (SMP) staat de gunstige staat van instandhouding van de (be-
schermde) soort. Deze moet ten alle tijde gegarandeerd worden. Dit maakt dat het SMP zich vooral 
richt op de groep van kritische, zeldzame en vaak strikt(er) beschermde soorten. Het zijn namelijk de-
ze soorten die vragen om extra aandacht en gerichte maatregelen. Een ruimtelijke ontwikkeling, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van een weg, leidt weliswaar tot verlies van leefgebied van algemene soorten, 
de gunstige staat van instandhouding van deze soorten zal niet snel in gevaar komen. Anders ligt dit 
voor een zeldzame en kritische soort. 
De basis voor het SMP vormt een uitgebreide en grondige inventarisatie van beschermde soorten in 
het plangebied. De inventarisatie geeft inzicht hoe de soort het plangebied gebruikt, welke functie(s) 
het gebied heeft voor de soort en in aspecten als verspreiding en omvang van de populatie. Deze in-
formatie is aangevuld met een inventarisatie van potentieel geschikte biotopen. Met name fauna heeft 
weliswaar enige gebiedsbinding, maar komt onder invloed van factoren als voedselaanbod, verstoring 
en sterfte steeds op andere locaties voor. De veldinventarisatie vormt in die zin slechts een moment-
opname. Om een soort goed te kunnen sturen of ‘managen’ moet niet alleen inzicht worden verkregen 
in de locaties waar de soort nu voorkomt. Het moet ook een beeld geven waar de soort in de toekomst 
voor zou kunnen komen. Alleen zo kan optimaal worden gestuurd en kunnen mogelijke knelpunten 
vroegtijdig worden opgelost. 
 
Het ‘nieuwe denken’ betekent ook dat er bijvoorbeeld niet langer “rücksichtslos” gekapt wordt vooruit-
lopend op een ruimtelijke ontwikkeling, omdat er misschien een vogel zou kunnen gaan broeden bin-
nen het werkgebied. Het betekent maatwerk, vroegtijdig en zorgvuldig plannen en rekening houden 
met soorten. Door delen van het bos niet te kappen, stuur je de soort naar plaatsen waar hij niet leidt 
tot beperkingen of aanpassingen in je werkzaamheden. De soort heeft een alternatief in de omgeving 
en de gunstige staat van instandhouding is in veel gevallen gewaarborgd. Beschermde soort en de 
ruimtelijke ontwikkeling varen er wel bij. 
 
Het werken met een Soortmanagementplan vraagt om een pro-actieve houding. Er wordt niet zozeer 
gedacht in knelpunten en problemen, maar in oplossingen en kansen. Een mooi voorbeeld is het zgn. 
‘vleermuisvriendelijk bouwen’. Tot voor kort schreef het Bouwbesluit voor dat openingen in buitenmu-
ren en daken niet groter mogen zijn dan 1 cm. Dat is te klein om vleermuizen toegang te geven tot 
spouwmuren, daken of ingemetselde vleermuisvoorzieningen. Met ingang van 1 januari 2012 is het 
Bouwbesluit aangepast en is aangegeven dat openingen ook groter mogen zijn ten behoeve van 
vleermuizen en andere gebouwbewonende soorten, zoals de huismus. Door in nieuwbouw (stan-
daard) mogelijkheden voor vleermuizen aan te bieden, wordt actief bijgedragen aan de gunstige staat 
van instandhouding van de soort. Dit maakt het eenvoudiger om op bijvoorbeeld een slooplocatie 
waar een vleermuiskolonie aanwezig is, het gebouw te slopen. De gunstige staat van instandhouding 
komt immers niet in gevaar, want de soort heeft aantoonbaar voldoende alternatieven in de omgeving. 
De vestiging van vleermuizen in de nieuwbouw hoeft ook geen bezwaar te zijn want bij eventuele 
sloop hiervan geldt een zelfde denk- en werkwijze. Door deze denk- en werkwijze consequent toe te 
passen worden ‘credits’ opgebouwd, die op andere locaties of op een later tijdstip weer kunnen wor-
den ingezet om de ontwikkelingen hier soepeler te laten verlopen. Een voordeel voor zowel de be-
schermde soort als de projectontwikkelaar ! 
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2.2 Habitatbanking 

2.2.1 Het principe 
Essentieel in het SMP is het vroegtijdig anticiperen op ontwikkelingen die de gunstige staat van in-
standhouding (GSVI) in gevaar kunnen brengen. Planning is namelijk één van de belangrijkste instru-
menten, zo niet het belangrijkste middel, om de GSVI te kunnen sturen en beïnvloeden.  
Een stap verder is het preventief ontwikkelen van nieuw biotoop, waardoor als het ware ‘wisselgeld’ of 
‘credits’ voor toekomstige ontwikkelingen ontstaan. Dit principe van ‘habitat-banking’, komt uit de Ve-
renigde Staten en wordt in Europa eigenlijk alleen nog maar in Duitsland toegepast. Hier is het een 
instrument ter compensatie van schade die wordt toegebracht aan de natuur als gevolg van een in-
greep. Binnen het SMP vormt het een middel om onverwachte zaken, zoals bijvoorbeeld een wijziging 
in de uitvoeringsplanning, op te vangen, zodat de ontwikkeling onvertraagd door kan gaan omdat al 
veel eerder maatregelen zijn genomen. De gunstige staat van instandhouding is en blijft gewaarborgd 
en de ontwikkeling kan ongehinderd plaats vinden. Er wordt als het ware ‘afgeboekt’. Uiteraard mits 
het banksaldo voor de betreffende soort toereikend is. Ook ontslaat het de initiatiefnemer niet om 
maatregelen te nemen om schade aan de soort te voorkomen. Het vormt in die zin zeker geen af-
koopsom of vrijbrief. 
 

2.2.2 Habitatbanking op de Luchthaven Twente 
Het principe van habitatbanking wordt ook toegepast in dit Soortmanagementplan. Zo wordt aan de 
zuidzijde van het vliegveld nieuwe natuur ontwikkeld in de zgn. Nieuwe EHS. Hierdoor ontstaan ‘cre-
dits’ die ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld mogelijk maken. De gunstige 
staat van instandhouding van de verschillende soorten wordt namelijk voldoende gewaarborgd.  
Bij het opstellen van dit SMP is er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering, vormgeving en planning 
van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Om die reden is er voor de ontwikkelingen aan de 
noordzijde van het vliegveld uitgegaan van een zgn. ‘worst-case’-scenario. Vervolgens is een com-
pensatieopgave berekend die de basis vormde voor het ontwerp van het natuurontwikkelingsgebied 
van de Nieuwe EHS. Maar de ontwikkeling van nieuwe natuur vraagt tijd. Er zal een zekere successie 
moeten plaatsvinden voordat het gebied voor een bepaalde soort geschikt is als nieuw leefgebied. De 
ruimtelijke ontwikkelingen op en rond het vliegveld gaan snel. Om niet achter de feiten aan te lopen wil 
de initiatiefnemer Area Development Twente (ADT) een aantal inrichtingsmaatregelen in de Nieuwe 
EHS versneld uitvoeren. Hiertoe is in oktober 2013 het ‘Actieplan flora en fauna’ opgesteld, waarin 
een aantal relatief eenvoudig en snel te realiseren maatregelen zijn opgenomen, grotendeels geba-
seerd op het doorontwikkelen en verbeteren van nu al aanwezige elementen en biotopen. Zo worden 
een aantal bunkers omgebouwd tot vleermuisverblijf, poelen uitgebaggerd en vrijgesteld van opgaan-
de beplanting, en bosranden omgevormd tot structuurrijke mantel-zoom vegetaties. De ‘credits’ die 
hierdoor ontstaan kunnen straks worden ingezet, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger 
kunnen plaatsvinden. 
 

 
 
 
 
 

Figuur 1. Impressie van het plangebied. 
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Figuur 2. Voorbeeld van de werking van het Soortmanagementplan. 
 
Vissoort A is tijdens de veldinventarisatie aangetroffen op 3 locaties binnen het plangebied (figuur a). Behalve 
op de vangstlocaties blijkt op meer plaatsen geschikt biotoop aanwezig (groen in figuur b). Geschikt biotoop 
bestaat uit meren met brede oevervegetaties. Door ruimtelijke ontwikkelingen zal een deel van het biotoop en 
leefgebied van de soort in de toekomst gaan verdwijnen (rood in figuur c). Om de gunstige staat van instand-
houding te garanderen, worden vroegtijdig in het ongeschikte biotoop brede, natuurvriendelijke oevers aange-
legd (cirkel in figuur d). Door de maatregel is nieuw geschikt biotoop voor de soort ontstaan. Vervolgens vindt 
de ruimtelijke ontwikkeling plaats, waarbij de gunstige staat van instandhouding is gegarandeerd. 
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Centraal in het SMP staat het garanderen van de duurzame en gunstige staat van instandhouding (GSVI) van 
de soort(en). Het SMP is bedoeld voor een groep van verschillende gebruikers, ieder met een ander, speci-
fiek doel. We hebben ons in het SMP gericht op vijf gebruikers: de ecoloog,de planoloog, de planner, de jurist 
en de uitvoerder. 

2.3 Leeswijzer 

Dit soortmanagementplan (SMP) is geschreven in opdracht van ADT om de gunstige en duurzame 
instandhouding van de soort(en) te kunnen garanderen, en te kunnen voldoen aan de verplichtingen 
uit de Flora- en faunawet. Het plan is uitgewerkt in de vorm van een ‘levend document’. Niet alleen de 
aanwezigheid en verspreiding van planten- en diersoorten, maar ook de ruimtelijke ontwikkeling van 
een gebied is een proces waarbinnen constant wijzigingen optreden. Planningen worden aangepast, 
soorten vestigen zich in het gebied of verdwijnen weer onder invloed van allerlei processen. Het SMP 
is daarom vormgegeven in een losbladig systeem waarin nieuwe informatie eenvoudig kan worden 
toegevoegd. Het plan bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: het Soort-
managementplan en het Uitvoeringsprotocol flora en fauna. Het uitvoeringsprotocol is bedoeld voor de 
uitvoerder en (onder)aannemers en richt zich op de praktische uitwerking van maatregelen in het veld. 
Het vormt feitelijk het ecologisch werkprotocol dat is gebaseerd op het SMP. Het vervangt de in het 
C&M-plan genoemde Gedragscode voor Bouwend Nederland. 
 
Centraal in het SMP staan de beschermde soorten. De factsheets in bijlage 1 en de toelichting in 
hoofdstuk 6 Beschermde soorten vormen de kern van dit plan. Het SMP is bedoeld voor een groep 
van verschillende gebruikers, ieder met een ander, specifiek doel. We hebben ons in het SMP gericht 
op vijf gebruikers: de ecoloog, de planner, de planoloog, de jurist en de uitvoerder. De opbouw van het 
SMP is gebaseerd op deze gebruikers, waarbij informatie soms op meerdere plaatsen wordt weerge-
geven. 
 

 
Het SMP start in hoofdstuk 2 met een korte inleiding over de aanleiding en het doel van het plan, 
waarna wordt ingegaan op het planproces. De nieuwe denk- en werkwijze rond het soortmanage-
mentplan en de generieke aanpak wordt toegelicht in hoofdstuk 3. Na een beschrijving van het plan-
gebied en de verschillende deelgebieden in hoofdstuk 4 wordt in hoofdstuk 5 stilgestaan bij het juri-
disch kader. Het hoofdstuk is geschreven door Ted Polman, juridisch adviseur RO en natuurwetgeving 
bij de gemeente Enschede en deelnemer aan het projectteam bij de opstelling van dit SMP. Hoofdstuk 
6 vormt, zoals vermeld de kern van het rapport en gaat in op de relevante soorten, hun ecologie en 
noodzakelijke maatregelen. De ruimtelijke ontwikkelingen en een effectenbeoordeling worden be-
schreven in hoofdstuk 7. Compensatie vormt een essentieel onderdeel binnen het plan en wordt om 
die reden toegelicht in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 ‘Uitvoering van werkzaamheden’ vormt een inleiding 
op het Uitvoeringsprotocol flora en fauna, dat als een afzonderlijke rapportage is uitgewerkt maar een 
onlosmakelijk onderdeel vormt met het SMP. Planning vormt een van de belangrijkste middelen om de 
gunstige staat van instandhouding (GSVI) te sturen en wordt toegelicht in hoofdstuk 10. Door middel 
van monitoring wordt de GSVI bewaakt, het onderdeel wordt beschreven in hoofdstuk 11. Tot slot 
wordt in hoofdstuk 12 ingegaan op de generieke ontheffingsaanvraag. 
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3. HET PLANGEBIED 
 
 
 
 

3.1 Ligging 

Het plangebied ligt in de stedendriehoek Enschede, Hengelo, Oldenzaal en wordt weergegeven in 
figuur 4. Het plangebied bestaat uit de voormalige Vliegbasis, inclusief enkele werk- en woonparken 
en het Prins Bernhardpark. Binnen het plangebied wisselen open en gesloten terreinen elkaar af. Het 
centrale deel van het plangebied heeft een open karakter vanwege de aanwezigheid van de luchtha-
ven en bestaat uit half-natuurlijke, verschraalde en bloemrijke graslanden. Aan de randen van dit ter-
rein is opgaande beplanting aanwezig in de vorm van bos, houtige opslag en ruigten. Het bos is over 
het algemeen niet ouder dan 30 tot 40 jaar. Door de functie als voormalige militaire vliegbasis is er 
binnen het plangebied veel infrastructuur en bebouwing aanwezig. De totale oppervlakte van het 
plangebied beslaat circa 442 hectare. 
 
 

3.2 De deelgebieden 

Binnen het plangebied worden een elftal deelgebieden onderscheiden (figuur 4). In de volgende para-
grafen wordt de huidige situatie in de verschillende deelgebieden kort omschreven en voorzien van 
kaartbeelden en foto’s. Het betreft de volgende deelgebieden: 
 

1. Luchthaven 
2. Infra-Noord 
3. Leisure-Noord 
4. Troned 
5. De Strip 
6. Deventerpoort 
7. Fokkerweg 
8. Oostkamp 
9. Prins Bernhardpark 
10. Nieuwe Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
11. Bestaande Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

 

 
Figuur 3. Kneu (links) en gekraagde roodstaart (rechts), twee aandachtssoorten in dit Soortmanagementplan  
(foto’s M. Bonte). 
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Figuur 4. Ligging plangebied in de stedendriehoek van Enschede, Hengelo en Oldenzaal (rode cirkel). 
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Figuur 5. Ligging en begrenzing deelgebieden binnen het plangebied (bron: ADT, 2013). Het deelgebied Over-
maat maakt geen onderdeel uit van het plangebied. In het kaartbeeld worden tevens enkele toponiemen weerge-
geven die gebruikt worden in deze rapportage.  
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3.2.1 Luchthaven (193,0 ha.) 
De grootste deellocatie binnen het plangebied wordt gevormd door de Luchthaven. De noordzijde van 
het deelgebied bestaat uit bebouwing, infrastructuur en opgaande beplanting. De zuidzijde kent een 
open karakter en omvat de hoofdstart- en landingsbaan en verschillende taxibanen van de voormalige 
vliegbasis. Het betreft een grootschalig open gebied waar sinds ruim 20 jaar een verschralingsbeheer 
wordt toegepast. Hierdoor is er een grote oppervlakte aan bloemrijk grasland ontstaan. Plaatselijk 
treedt er aan de randen van het deelgebied verruiging op van lupine en guldenroede. De opgaande 
beplanting aan de noordzijde bestaat uit (loof)bos en struweel. Het bos is over het algemeen niet ou-
der dan 30 tot 40 jaar. Wel zijn op enkele plaatsen restanten aanwezig van oude bomenrijen, houtwal-
len en boomgroepen. Verlichting is in beperkte mate aanwezig binnen de deellocatie en concentreert 
zich rond de aanwezige bebouwing. De bebouwing bestaat uit shelters, bunkers, loodsen en diverse 
kleinere gebouwen, Het gebied wordt sinds het vertrek van defensie extensief gebruikt voor kleinscha-
lige bedrijvigheid, opslag van materialen en trainingen van hulpdiensten. Het terrein is met een hek-
werk omgeven en daardoor niet vrij toegankelijk. Sinds juni 2013 is de hoofdingang van het vliegveld 
gevestigd in de noordwesthoek van het terrein in aansluiting op de Vliegveldstraat. 
 
 
 

 
 
 

3.2.2 Infra-Noord (10,3 ha.) 
Het deelgebied Infra-Noord is gesitueerd aan de noord-westzijde van het plangebied. Het is de be-
oogde ontsluiting van de nieuwe luchthaven met een aansluiting op de Vliegveldstraat. Een groot deel 
van het deelgebied bestaat uit brede verharding van voornamelijk asfalt en betonplaten. Het zijn de 
voormalige taxi- en rollerbanen, parkeervoorzieningen en lokale ontsluitingswegen. Langs deze ver-
harding liggen bloemrijke bermen, ontstaan door meer dan 20 jaar verschralingsbeheer. Straatverlich-
ting is nauwelijks aanwezig en concentreert zich rond enkele gebouwen.  
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3.2.3 Leisure-Noord (10,7 ha.) 
De westzijde van het deelgebied Leisure-Noord bestaat uit opgaande beplanting in de vorm van loof-
bos. Hier ligt de zogenaamde “Druiventros”, een concentratie van F16-shelters, bunkers en bijgebou-
wen aan een brede toegangsweg van betonplaten. De gebouwen worden extensief gebruikt voor de 
opslag van materialen voor oefeningen van hulpdiensten. Rondom de Druiventros liggen verschraal-
de, bloemrijke bermen. De overgang naar opgaande beplanting is abrupt. Het bos bestaat voorname-
lijk uit jong loofbos, maar er zijn ook enkele percelen met naaldhout aanwezig. Aan de zuidzijde van 
het deelgebied staat wat oudere beplanting van zomereik. De aanwezigheid van verlichting binnen de 
deellocatie is momenteel beperkt. Aan de oostzijde van de deellocatie ligt grasland met een jaarrond 
watervoerende poel, dat extensief wordt beheerd. Het grootste deel daarvan ligt overigens buiten de 
huidige omheining en begrenzing van het plangebied.  
 
 
 

  
 
 

3.2.4 Troned (13,0 ha.) 
Het deelgebied Troned bestaat uit een mozaïek van bebouwing en bijbehorende infrastructuur, afge-
wisseld met bos van variabele leeftijd en deels open terrein. Aan de westzijde van het gebied zijn twee 
loodsen van aanzienlijke omvang aanwezig. Rond de bebouwing ligt veel verharding in vorm van par-
keerplaatsen, voormalige taxibanen en lokale toegangswegen. Een aantal panden wordt momenteel 
gebruikt als kantoorruimte en opslag door de brandweer van Troned. Verlichting is alleen aanwezig 
rond enkele gebouwen. Binnen het deelgebied liggen op verschillende plekken relicten van oude 
laanstructuren van voornamelijk zomereik. Aan de zuidkant van het gebied ligt schraal, bloemrijk gras-
land en een heideterreintje. De noordzijde van het deelgebied grenst aan het bos- en natuurgebied ’t 
Holthuis dat in beheer is bij Landschap Overijssel. 
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3.2.5 De Strip (20,6 ha.) 
Kenmerkend voor het deelgebied van De Strip is de aanwezigheid van een centrale taxibaan, aan 
weerszijden geflankeerd door shelters. Een ander opvallend element is de (voormalige) verkeerstoren 
van het vliegveld. Centraal in het deelgebied staan langs de taxibaan nog een aantal voormalige mili-
taire gebouwen waaronder een kazerne. Een groot deel van deze panden staat momenteel leeg. De 
shelters worden vooral gebruikt voor de opslag van materialen en kleine vliegtuigen. Aan weerszijden 
van de taxibaan liggen verschraalde, bloemrijke bermen. De bospercelen aan de westzijde van de 
taxibaan zijn maximaal zo’n 20 jaar oud en bestaan vrijwel geheel uit loofhout. Binnen de bospercelen 
zijn er enkele opstanden gekapt, waar ruigten en struweel heeft ontwikkeld met onder andere braam. 
Aan de westzijde van De Strip ligt een open terrein met extensief beheerd bloemrijk grasland, met een 
kleine vliegbaan voor de plaatselijke modelvliegtuigenclub. De beplanting aan de oostzijde van de 
taxibaan bestaat voornamelijk uit naald- en gemengd bos van een variabele leeftijd. De beplanting 
met grove den is over het algemeen vrij oud (> 70 jaar). Door de ligging van het deelgebied aan de 
voet van de Lonnekerberg en de aanwezigheid van storende leemlagen zijn grote delen van de bos-
percelen jaarrond nat. Hier liggen ook een aantal laagten en poelen. Verlichting concentreert zich rond 
de shelters en de voormalige kazerne. 
 
 
 

 
 
 

3.2.6 Deventerpoort (15,3 ha.) 
De Deventerpoort vormt de (voormalige) hoofdingang tot het plangebied en de voormalige burger-
luchthaven. De zuidzijde bestaat uit gebouwen, een grote parkeerplaats en bijbehorende infrastruc-
tuur. In enkele panden vindt momenteel kleinschalige bedrijvigheid plaats en verblijft de Koninklijke 
Marechaussee. Op de kruising van de Vliegveldweg en de Oude Deventerweg bevindt zich het (voor-
malige) wachtgebouw van het vliegveld. Het wachtgebouw is omgeven met coniferen en sierbeplan-
ting. De noordzijde van het deelgebied bestaat uit open terrein met verschraald, bloemrijk grasland. Er 
is verharding aanwezig, enkele brede rol- en taxibanen van betonplaten en relicten van de historische 
rollerbaan uit de Tweede Wereldoorlog. Het terrein wordt regelmatig gebruikt door de plaatselijk 
zweefvliegclub die gebruik maakt van de kleine start- en landingsbaan. Aan de westzijde is opgaande 
beplanting aanwezig, dat bestaat uit zowel loof- als naaldbos met een variabele leeftijd. 
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3.2.7 Fokkerweg (1,6 ha.) 
Het deelgebiedje Fokkerweg bestaat uit een open en braakliggend terrein, deels verhard en omzoomd 
met een smalle singel. De locatie deed in het verleden dienst als parkeergelegenheid voor het zwem-
bad van de militaire basis. Bebouwing is op de deellocatie zelf niet aanwezig, wel in de omgeving. 
 
 
 

 
 
 

3.2.8 Oostkamp (23,4 ha.) 
Oostkamp bestaat voor een aanzienlijk deel uit bebouwing (waaronder de karakteristieke hangar H-
11, zie foto) en verhardingen. In Hangar 11 wordt de mogelijkheid geboden voor evenementen zoals 
beurzen, tentoonstellingen, fairs en besloten bijeenkomsten. Op en rond de hangar is door de aanwe-
zigheid van rollerbanen en brede toegangswegen veel parkeergelegenheid voorhanden. De bunkers 
in de voormalige munitiebunkerstraat aan de oostzijde worden al enkele jaren gebruikt voor de pro-
ductie, opslag en rijping van kazen. Veel gebouwen hebben momenteel een functie voor kleinschalige 
bedrijvigheid en de opslag van materialen. De verlichting binnen het plangebied is geconcentreerd 
rondom de bedrijvigheid. De munitiebunkerstraat is bereikbaar vanaf de Bergweg aan de oostzijde 
van Oostkamp, het overige deel via een toegangsweg aan de westzijde welke aansluit op de Oude 
Deventerweg. De randen van de deellocatie worden extensief beheerd en bestaan grotendeels uit 
schrale, kruidrijke vegetaties en smalle singels en jonge bosjes met loofhout. Aan de zuidzijde wordt 
Oostkamp begrensd door een singel dat grenst aan een intensief agrarisch gebied. Aan de noordzijde 
grenst het gebied aan de Lonnekerberg, een bos- en reliëfrijk gebied in eigendom en beheer bij Land-
schap Overijssel. Binnen het deelgebied zijn enkele waterelementen aanwezig in de vorm van poelen 
en sloten. 
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3.2.9 Prins Bernhardkamp (10,4 ha.) 
Het Prins Bernhardpark is gesitueerd aan de oostzijde van het plangebied, en bestaat uit een afwisse-
ling tussen bos en bebouwing en enkele vrij smalle wegen met smalle, verruigde bermen. Enkele van 
deze gebouwen zijn zeer karakteristiek, waaronder de voormalige officiersmess uit de Tweede We-
reldoorlog. Verlichting is zeer beperkt aanwezig en concentreert zich rond de bestaande bebouwing. 
Het terrein wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele oude laanstructuren. Aan de noord-
oostzijde is een tennisbaan gesitueerd. De open terreindelen zijn door het achterwege blijven van be-
heer, sterk verruigd en verbost. Binnen en net buiten de deellocatie liggen enkele poelen. De westzij-
de van het deelgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van opgaand oud beukenbos.  
 
 
 

 
 
 

3.2.10 Nieuwe EHS (126,4 ha.) 
Binnen het deelgebied Nieuwe EHS wisselen open gebieden en opgaande beplantingen elkaar af. 
Aan de westzijde ligt in het open terrein de kleine start- en landingsbaan die nog regelmatig wordt ge-
bruikt door de plaatselijke zweefvliegclub. De boselementen in en rond de open terreindelen zijn over 
het algemeen niet ouder van 20 jaar en bestaan uit zowel loof- als naaldhout. Een deel van de bos-
percelen aan de voet en op de flanken van de Lonnekerberg is al ouder en bestaat ook hier uit zowel 
loof- als naaldhout. Verspreid liggen er een aantal jonge natte broekbosjes van els en berk.  
De open terreindelen bestaan uit droog tot nat bloemrijk grasland, waar al meer dan 20 jaar een ver-
schralingsbeheer op wordt toegepast. Plaatselijk is er sprake van een sterke verruiging van vooral 
lupine. De graslanden grenzend aan bosranden zijn deels verbosd waardoor fraaie, structuurrijke 
mantelzoom-vegetaties zijn ontstaan. Verspreid door het gebied is de vegetatie dusdanig verschraald 
dat zich hier heidevegetaties hebben ontwikkeld. In het gebied is een beperkt aantal wegen aanwezig. 
Het betreft voornamelijk ontsluitingswegen tot de start- en taxibanen. Bebouwing bestaat uit brand-
stofdepots, pompstations, trafogebouwen, shelters en bunkers. De meeste gebouwen worden op dit 
moment niet gebruikt. Waterelementen liggen vooral in de kwelzone aan de voet van de Lonnekerberg 
in de vorm en poelen en plasjes. Ter hoogte van de voormalige schietbaan aan de noordoostzijde van 
het deelgebied liggen twee poelen (bronnen) die gevoed worden met kwelwater uit de Lonnekerberg. 
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Ze vormen de basis voor de nieuw te ontwikkelen slenk. Verlichting komt niet of nauwelijks binnen de 
Nieuwe EHS voor. 
 
 
 

 
 
 

3.2.11 Bestaande EHS (16,5 ha.) 
Hoewel verderop in de rapportage de bestaande EHS onderdeel uitmaakt van het deelgebied Nieuwe 
EHS (en straks deels wordt heringericht), wordt toch even kort stilgestaan bij de huidige situatie. De 
twee percelen aan de noordwestzijde zijn in agrarisch gebruik, de laatste jaren als extensief beheerd 
weiland. Op het perceel aan de zuidzijde van het deelgebied wordt maïs verbouwd. Ook het oostelijk 
deel van de voormalige schietbaan behoort tot de bestaande EHS. Evenals de westzijde van de 
schietbaan is ook de oostzijde sterk verruigd en verbost. Een brede baan met betonplaten vormt de 
toegang tot het geheel. Hier ligt een grote bunker met grondlichaam. Bij de kleine schietbaan staat 
een klein huisje (zie foto). Binnen het deelgebied komt geen verlichting meer voor. Een deel van de 
aanwezige beplantingen bestaat uit oude beuken. Door de ligging aan de voet van de Lonnekerberg is 
er veel invloed van kwelwater, waardoor er sprake is van natte omstandigheden. Voor het afvoeren 
van dit water is er in het verleden een stelsel van sloten en rabatten aangelegd. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

Figuur 6. Braamsluiper (links) en geelgors (rechts); twee kritische vogelsoorten van struwelen en structuurrijke 
bosranden (foto braamsluiper J. Plischke, geelgors B. Haamberg). 
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4. HET JURIDISCH KADER 
 
 
 
 

4.1 Doel en reikwijdte van het soortmanagementplan 

Een soortmanagementplan beschrijft hoe bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruim-
telijke ontwikkelingen wordt omgegaan met in het plangebied voorkomende beschermde soorten. Het 
centrale uitgangspunt daarbij is het waarborgen van de gunstige staat van instandhouding en de func-
tionele leefomgeving van de soorten. Op basis daarvan worden randvoorwaarden gesteld en maatre-
gelen voorgeschreven die in acht moeten worden genomen bij de realisatie van beoogde ruimtelijke 
ontwikkelingen. Op die manier kunnen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied ‘onge-
hinderd’ worden gerealiseerd, terwijl de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten in 
het plangebied is gegarandeerd. Het soortmanagementplan is de basis van de nieuwe generieke aan-
pak, zoals het ministerie van Economische Zaken die voor ogen heeft, en die naar verwachting een 
belangrijke plaats zal krijgen in de nieuwe wet Natuurbescherming die momenteel in voorbereiding is. 
Hoofddoel van de generieke aanpak is het duurzaam garanderen van de gunstige staat van instand-
houding en de functionaliteit van de leefomgeving van soorten in relatie tot gebiedsontwikkelingen, die 
steeds meer organisch van aard zijn en doorgaans een lange realisatieperiode kennen. Daarmee 
wordt de Flora- en faunawet bij gebiedsontwikkelingen teruggebracht tot een beheersbaar risico.  
Het aspect soortenbescherming heeft dan in het afwegingsproces van belangen een rol die gelijk-
waardig is aan aspecten als water, milieu en cultuurhistorie. Dat kan door vooraf goed na te denken 
over hoe in een gebied op populatieniveau met beschermde soorten moet worden omgegaan en daar 
concrete maatregelen aan te koppelen. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar alle nu in het 
plangebied voorkomende beschermde soorten, maar ook naar welke beschermde soorten zich moge-
lijk in de toekomst als gevolg van de realisatie van de ontwikkeling nieuw in het plangebied zullen 
kunnen vestigen. Het soortmanagementplan dient niet alleen een uitvoerige beschrijving van de nood-
zakelijk uit te voeren preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen te bevatten maar ook 
richtlijnen en voorwaarden voor de structurele monitoring van de uit te voeren maatregelen. De in het 
soortmanagementplan vastgelegde uitgangspunten en uit te voeren maatregelen worden vervolgens 
doorvertaald in de aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden. Hierdoor worden de risico’s afge-
dekt en wordt er een maximale invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht. Het soortmanagement-
plan dient als inhoudelijke onderbouwing voor de aanvraag ‘generieke’ ontheffing bij Dienst Regelin-
gen. 
 
 

4.2 Wettelijk kader soortmanagementplan  

Een soortmanagementplan is geen wettelijk plan dat is genoemd in de Flora- en faunawet of enig an-
dere wet. Een soortmanagementplan is ook geen besluit van algemene strekking of algemeen verbin-
dend voorschrift als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor het opstellen en vaststellen van 
een soortmanagementplan is dan ook geen procedure voorgeschreven. Het soortmanagementplan 
kan indirect wel onderdeel uitmaken van de te verlenen ontheffing Flora- en faunawet. Dit is het geval 
indien de ontheffing een verplichting bevat, dat uit te voeren maatregelen en activiteiten moeten wor-
den uitgevoerd op de wijze zoals beschreven in het soortmanagementplan. Daarnaast kan een soort-
managementplan ook onderdeel uitmaken van het gemeentelijke ecologie- en/of biodiversiteitsbeleid.  
 
 

4.3 Wettelijk kader ontheffing Flora- en faunawet 

Artikel 75 van de Flora- en faunawet is het wettelijk kader voor het verlenen van ontheffing van de in 
de artikelen 8 t/m 18 van die wet genoemde verbodsbepalingen. De wet kent geen aparte regeling 
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voor ‘generieke’ ontheffingen, een ‘generieke’ ontheffing als zodanig bestaat niet. Het ‘generieke’ zit 
hem in de programmatische langjarige aanpak die gericht is op het garanderen van de functionele 
leefomgeving en de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten op populatieniveau. 
Ontheffing kan alleen worden verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort, er geen andere bevredigende oplossing bestaat en wordt voldaan aan 
een van de belangen die worden genoemd in artikel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten, deze belangen zijn: 
 

a) de bepalingen inzake de gemeenschappelijke markt en een vrij verkeer van goederen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap; 

b) de bescherming van flora en fauna; 
c) de veiligheid van het luchtverkeer; 
d) de volksgezondheid of openbare veiligheid; 
e) dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 
f) het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, anders dan gewassen, vee, 

bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren; 
g) belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, behorende tot een beschermde inheemse dier-

soort; 
h) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de 

landbouw en in de bosbouw; 
i) bestendig gebruik; 
j) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

 
Voor strikt beschermde soorten op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen 
ontheffing kan worden verleend indien wordt voldaan aan een van de in de betreffende richtlijn ge-
noemde belangen. Voor vogels kan op grond van de Vogelrichtlijn alleen ontheffing worden verleend 
voor de volgende belangen: 
 

 In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 

 In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

 Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 

 Ter bescherming van flora en fauna. 
 
Voor de overige soorten kan op grond van de Habitatrichtlijn alleen ontheffing worden verleend voor 
de volgende belangen: 
 

 In het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van 
de natuurlijke habitats; 

 ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, vis-
gronden en wateren en andere vormen van eigendom; 

 in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende re-
denen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze soorten, 
alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering 
van planten; 

 ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve 
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale instanties vast-
gesteld aantal van bepaalde specimens van de in bijlage IV genoemde soorten te vangen, te 
plukken of in bezit te hebben. 

 
Tegen een verleende ontheffing staat voor belanghebbenden in eerste en enige instantie de mogelijk-
heid tot beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State open. 
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4.4 Belang waarvoor de ‘generieke’ ontheffing wordt aangevraagd 

Op grond van het voorgaande en gelet op de ontwikkelingen die ontheffinghouder voornemens is in 
het plangebied te realiseren kan worden geconcludeerd dat de ‘generieke’ ontheffing alleen kan wor-
den aangevraagd voor belang b, de bescherming van flora en fauna, zoals genoemd in artikel 2 van 
het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Belang b, bescherming van flora en fauna, 
is het enige belang dat overeenkomt met het doel van de ‘generieke’ aanpak en het Soortmanage-
mentplan. Daarin staat immers het garanderen van de gunstige staat van instandhouding van de soort 
centraal. Alle andere in artikel 2 van het Besluit vrijstelling genoemde belangen komen niet in aanmer-
king, omdat er in het plangebied ofwel geen sprake is van een situatie waarop de betreffende belan-
gen betrekking hebben, ofwel de betreffende belangen op grond van de Vogelrichtlijn en/of de Habita-
trichtlijn niet van toepassing zijn op de beschermde soorten waarvoor de ontheffing wordt aange-
vraagd. 
 
 

4.5 Relaties met de uitvoering van werkzaamheden 

Het soortmanagementplan heeft een directe relatie met het Uitvoeringsprotocol Flora- en faunawet dat 
bij de uitvoering van werkzaamheden dient te worden nageleefd. In het uitvoeringsprotocol staat 
nauwkeurig omschreven welke maatregelen moeten worden getroffen om nadelige effecten op de 
gunstige staat van instandhouding en de functionele leefomgeving van beschermde soorten te voor-
komen. Voorbeelden van maatregelen die in een ecologisch werkprotocol staan beschreven zijn: 

 In welke periode van het jaar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd; 

 Hoe voorkomen wordt dat bijvoorbeeld vleermuizen of vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten het slachtoffer worden van de uit te voeren werkzaamheden; 

 Op welke wijze bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verstoring en ver-
nietiging van verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen of vogelsoorten met jaarrond be-
schermde nesten zoveel mogelijk te voorkomen; 

 Op welke momenten ecologische begeleiding van de uit te voeren werkzaamheden noodzake-
lijk is. 

 
 
 

 
 
 

Figuur 7. Levendbarende hagedis (links) en (rode) eekhoorn (rechts): beide soorten zijn aangetroffen binnen 
het plangebied (foto eekhoorn W. Weijering, foto hagedis R.J. Koops). 
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4.6 Relaties met andere plannen en procedures 

Het soortmanagementplan dient behalve als inhoudelijke onderbouwing voor de aanvraag ‘generieke’ 
ontheffing tevens als onderbouwing voor de uitvoerbaarheid van de bestemmingsplannen die voor de 
diverse deelprojecten van de gebiedsontwikkeling moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
Daarnaast dient het soortmanagementplan ook als onderbouwing voor de uitvoerbaarheid van door 
burgemeester en wethouders te verlenen omgevingsvergunningen en eventuele andere voor de reali-
satie van de gebiedsontwikkeling noodzakelijke uitvoeringsbesluiten. Op basis van het soortmanage-
mentplan moet met aan voldoende zekerheid grenzende stelligheid kunnen worden geconcludeerd, 
dat de Flora- en faunawet op voorhand niet aan de uitvoerbaarheid van de in de bestemmingsplannen 
en via omgevingsvergunningen en andere uitvoeringsbesluiten mogelijk gemaakte ontwikkelingen en 
activiteiten in de weg staat. Indien noodzakelijk kan in een bestemmingsplan of omgevingsvergunning 
dan wel ander uitvoeringsbesluit de tijdige uitvoering van bepaalde in het soortmanagementplan ge-
noemde maatregelen als voorwaardelijke verplichting worden opgenomen voor een te realiseren be-
stemming dan wel een uit te voeren activiteit. 
 
 
 
 
 
 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

27 

5. BESCHERMDE SOORTEN 
 
 
 
 

5.1 Gunstige staat van instandhouding 

Centraal in het Soortmanagementplan staan de beschermde planten- en diersoorten en hun gunstige 
staat van instandhouding (GSVI). Leidend hierin is het uitgebreide flora- en faunaonderzoek uit 2010. 
Voor algemene en in de Flora- en faunawet licht beschermde (tabel 1)soorten geldt dat de GSVI bij 
ruimtelijke ontwikkelingen zelden of nooit in gevaar komt. De soorten zijn over het algemeen niet bij-
zonder kritisch en kunnen in en rond het plangebied beschikken over voldoende alternatieve leefge-
bieden. Anders ligt dit voor de groep van minder algemene en strikt(er) beschermde soorten. Voor 
deze soorten kunnen maatregelen noodzakelijk zijn om de GSVI te (blijven) garanderen. 
 
Figuur 8 geeft een overzicht van soorten die in 2010 binnen het plangebied zijn aangetroffen en vra-
gen om specifieke maatregelen. Centraal staat de situatie in 2010 waarin feitelijk de nulsituatie is 
vastgelegd. De gunstige staat van instandhouding is gestoeld op het principe dat de soort in vergelij-
king met de nulsituatie in ieder geval niet in aantal en/of verspreiding mag afnemen (‘status quo’). Ui-
teraard in relatie tot de voorgenomen, dan wel uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen. Het kan natuur-
lijk niet zo zijn dat het uitbreken van een besmettelijke ziekte en decimering van een populatie, leidt tot 
extra verplichtingen bij de initiatiefnemer van het SMP. In die zin is er een duidelijke koppeling tussen 
de (voorgenomen) ruimtelijke ontwikkelingen, de hieruit voortvloeiende effecten en de uit te voeren 
maatregelen door de initiatiefnemer van het SMP. Anderzijds ontslaat dit de initiatiefnemer ook niet in 
het voorbeeld om zijn inspanningen niet meer na te komen. Redelijkheid en billijkheid staan bij dit al-
les centraal. 
 

 
 
 

Figuur 8. Overzicht van beschermde soorten die in dit Soortmanagementplan zijn uitgewerkt. 
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Het overzicht in figuur 8 is opgebouwd uit drie groepen. Groep 1 betreft de soorten waarvoor compen-
serende en/of mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om de gunstige staat van instandhouding te 
garanderen (en daarmee een generieke ontheffing te kunnen verkrijgen). Het gaat om soorten waarbij 
op basis van de nu bekende en beschreven ruimtelijke ontwikkelingen leefgebied verloren gaat.  
 
Groep 2 betreft soorten waarbij op basis van de voorgenomen plannen de GSVI mogelijk in gevaar 
komt. Maatregelen zijn wenselijk om knelpunten vroegtijdig te voorkomen. Met betrekking tot een aan-
tal vogelsoorten (gemarkeerd met *) heeft ADT gemeend om voor deze soorten (preventief) maatrege-
len te moeten treffen, door het aanbieden van nieuwe nestgelegenheid in de vorm van nestkasten. 
Leefgebied voor deze soorten is en blijft namelijk voldoende aanwezig en de mogelijk beperkende 
factor van nestgelegenheid wordt met deze maatregel weggenomen. Anders dan bij de soorten in 
groep 1 zijn compenserende maatregelen dus niet verplicht. Deze conclusies zijn gebaseerd op de op 
dit moment bekende en beoordeelde ruimtelijke ontwikkelingen. Een wijziging hierin kan echter al tot 
andere conclusies leiden. Om die reden wordt geadviseerd om op voorhand maatregelen te treffen. 
 
Tot slot worden in groep 3 strikt beschermde soorten vermeld die recentelijk in en/of rond het plange-
bied zijn waargenomen. Aanwezigheid of vestiging van deze soorten binnen het plangebied kan grote 
consequenties hebben en vraagt om tijdige sturing en geleiding naar locaties waar de soorten zich 
duurzaam kunnen vestigen. 
 
In dit hoofdstuk wordt per soort dan wel per soortgroep de GSVI toegelicht. Tevens wordt ingegaan op 
de projectplanning om inzicht te geven in mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen. In de fact-
sheets in de bijlagen wordt voor de soorten uit groep 1 en 2 meer informatie gegeven en zijn kaart-
beelden en fotomateriaal toegevoegd. 
 
 

5.2 Factsheets 

De factsheets vormen het hart van dit Soortmanagementplan. Op pagina 26 is de factsheet van het 
heideblauwtje als voorbeeld genomen voor een korte toelichting. 
 
Centraal in het SMP staat de gunstige staat van instandhouding (GSVI) van de soort(en). Ook in de 
factsheet heeft de GSVI een centrale plaats. De opsomming onder het kopje ‘Plan van aanpak’ geeft 
een overzicht van de strategie die gevolgd wordt om de GSVI te garanderen. Om de GSVI te beïn-
vloeden zijn een aantal middelen beschikbaar. Het gaat om maatregelen met betrekking tot de 
(her)inrichting, mitigatie, beheer of compensatie. Maar ook de planning is een belangrijk sturend mid-
del. Het onderdeel compensatieopgave wordt in de factsheet expliciet uitgelicht vanwege de inrich-
tingsopgave van de Nieuwe EHS. 
Het onderdeel ‘Situatie en profiel’ geeft informatie over de soort(en). Het gaat in op aspecten als habi-
tat, trend, leefwijze en de situatie in het plangebied. Het kaartbeeld geeft een overzicht van waarne-
mingen van de soort en de aanwezigheid van geschikt leefgebied. Deze kaartbeelden zijn in een gro-
ter formaat toegevoegd aan bijlage 2. 
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Figuur 9. Voorbeeld van een factsheet. 
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Figuur 10. Overzicht leefgebied en waarnemin-
gen van broedvogels van structuurrijke bosran-
den, struwelen en ruigten. 

5.3 Vogelsoorten van structuurrijke bosranden 
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5.3.1 Algemeen en ecologie 
De braamsluiper, geelgors en kneu zijn vogelsoorten 
die voorkomen in vergelijkbare biotopen, namelijk op-
gaande, structuurrijke beplantingen in de vorm van 
struwelen, ruigten en structuurrijke bosranden in een 
half-open landschap dat bestaat uit extensief grasland, 
akkers en ruigten. 
De geelgors komt in Nederland voornamelijk voor op de 
pleistocene zandgronden en staat niet op de Rode Lijst, 
ondanks een sterke aantalsafname in de laatste de-
cennia. De braamsluiper en kneu worden in het gehele 
land aangetroffen. Ook de braamsluiper staat niet op 
de Rode Lijst en in tegenstelling tot de geelgors zijn de 
aantallen stabiel. De kneu staat vermeld als ‘gevoelig’ 
op de Nederlandse Rode Lijst en de trend laat een 
sterke afname zien gedurende de laatste decennia. 
 
De drie soorten komen voor in het halfopen gebied en 
worden aangetroffen in de randzone tussen bos en 
open terrein. Kenmerken voor dit terreintype zijn struc-
tuurrijke bosranden (mantel-zoom vegetaties), de aan-
wezigheid van landschapselementen zoals bosjes, 
houtwallen, singels en andere lijnvormige beplanting, 
struweel, kruidenrijke ruigten, overhoekjes en grazige, 
insectenrijke vegetaties. Binnen de projectlocatie voor-
zien de structuurrijke bosranden met geleidelijke over-
gang naar het extensief beheerde, bloemrijk grasland 
in dit habitat en alle bovengenoemde soorten komen 
er op regionale schaal in gemiddelde tot bovengemid-
delde dichtheden voor. De braamsluiper wordt voor-
namelijk aangetroffen in het open tot halfopen terrein zoals in kleinschalig cultuurlandschap met stru-
welen en landschapselementen met daarin doornstruiken als meidoorn en sleedoorn. Maar de soort 
wordt ook wel aangetroffen in groene woonwijken. De braamsluiper arriveert in zijn broedgebied vanaf 
half april en zijn voedsel bestaat uit verschillende soorten insecten. De soort produceert één broedsel 
per seizoen. 
De geelgors vertoont een sterke associatie met akkers, extensief beheerde terreinen met houtwallen, 
singels en bosjes, ruige perceelsgrenzen en open grond, bijvoorbeeld in de vorm van zandpaden. Het 
vormt zowel zijn broedbiotoop als foerageergebied. Per jaar produceert de geelgors meerdere broed-
sels. Volwassen vogels kennen een voornamelijk plantaardig dieet van granen en onkruidzaden, ter-
wijl jonge vogels de eerste weken afhankelijk zijn van eiwitrijke insecten. In de winter vormen geelgor-
zen groepjes en foerageren ze in ruigten, akkers en ruige graslanden op plantaardig voedsel. 
De kneu prefereert vrijwel dezelfde omstandigheden als de braamsluiper en kan onder geschikte om-
standigheden jaarrond in het habitat worden aangetroffen. In geschikte terreinen broed de kneu semi- 
koloniaal, wat betekent dat binnen een beperkt gebied diverse territoria dichtbij elkaar liggen. Onder 
gunstige omstandigheden produceert de kneu meerdere broedsels. Voor volwassen vogels vormen 
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onkruidzaden de meest belangrijke voedselbron, terwijl de jonge vogels in de eerste levensweken 
sterk afhankelijk zijn van insectenrijk voedsel. De broedperiode van de drie beschreven vogelsoorten 
loopt van globaal begin april tot eind juli. 
 

5.3.2 Gunstige staat van instandhouding  
De vogelsoorten zijn in 2010 binnen vrijwel alle deellocaties vastgesteld met uitzondering van het 
Prins Bernhardpark, al komt ook hier geschikt biotoop voor. De populaties maken in meer of mindere 
mate deel uit van een regionale populatiestructuur, zoals omschreven in twee effectenbeoordeling 
door Sierdsema (Sovon, 2013). In deze rapportages wordt de regionale populatiestructuur ook gra-
fisch weergegeven. Het regionale voorkomen van de braamsluiper is met name beperkt tot de beek-
dalen: de populatie op het vliegveld vormt daar een uitzondering op en ligt wat geïsoleerd ten opzichte 
van andere populaties in de regio. Het voorkomen van de kneu is in de regio sterk gecentreerd in een 
aantal kernen; in die kernen, waarvan het vliegveld er een is, komen hogere dichtheden en grotere 
populaties voor; tussen de kernen is de soort maar beperkt aanwezig. De populatie van de geelgors 
maakt onderdeel uit van een uitgebreid regionaal netwerk. Op basis van dit alles moet de GSVI ge-
toetst worden aan het functioneren van de populatie in een netwerk op regionale schaal. 
 
Binnen het totale plangebied zijn van braamsluiper, geelgors en kneu resp. 10, 32 en 12 territoria 
vastgesteld. Een groot deel bevindt zich binnen de ontwikkelingslocaties aan de noordzijde van het 
vliegveld (resp. 6, 14 en 6 territoria) die op basis van de ‘worst case’-benadering zullen verdwijnen. 
Maar ook de ontwikkelingen in de andere deelgebieden kunnen leiden tot een verlies van broedparen. 
Maatregelen zijn noodzakelijk om de GSVI van de regionale populatie(s) te kunnen garanderen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidig leefgebied, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo kort 
mogelijke termijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd in de vorm van structuur-
rijke bosranden en door de aanplant van nieuw bos en struweel (stap 3). Vooruitlopend hierop worden 
bij een aantal te handhaven boselementen binnen de Nieuwe EHS bosranden omgevormd door kap 
en dunning naar structuurrijke bosranden met een mantel-zoom vegetaties (stap 2). Het is een van de 
maatregelen uit het Actieplan flora en fauna, waarbij een aantal maatregelen binnen de Nieuwe EHS 
versneld worden uitgevoerd. 
 
In het C&M-plan is een compensatie-opgave voor de drie soorten berekend. Deze is meegenomen bij 
het ontwerp van de Nieuwe EHS. Uit de analyse en effectenbeoordeling van Sovon is duidelijk gewor-
den dat ondanks de compenserende maatregelen binnen de Nieuwe EHS, een aantalsafname wordt 
verwacht. Het gaat bij braamsluiper, geelgors en kneu om respectievelijk 3, 11 en 3 territoria per soort 
(Sovon, 2013). Op regionale schaal gaat het om een afname van resp. 5, 1 en 1% (Sovon, 2013). 
Hoewel de relatieve verandering in de populatieomvang van met name braamsluiper vrij groot is, is de 
absolute verandering gering. Er zijn in de regio namelijk meer populaties aanwezig waarmee de popu-
latie van deze soorten op het vliegveld een netwerk vormt. Voor de braamsluiper zijn bovendien een-
voudig (extra) inrichtingsmaatregelen uit te voeren zoals de aanplant van doornstruiken, waarmee de 
verwachte afname van deze soort sterk gemitigeerd kan worden. De berekende populatieafname 
wordt daarom niet gezien als een probleem voor het regionale functioneren van de populatie. De ver-
wachte populatieafname bij braamsluiper, maar ook bij geelgors en kneu kan verder worden gemiti-
geerd door bijvoorbeeld in de mantel-zoom vegetatie hoge doornstruwelen aan te planten van slee-
doorn en meidoorn. 
 
Het SMP richt zich op het handhaven van de huidige populaties en aantallen van braamsluiper, geel-
gors en kneu (resp. 10, 32 en 12 territoria). In de sleutelpopulatiesystematiek die gebruikt wordt om de 
duurzaamheid van een populatienetwerk in beeld te brengen, wordt generiek voor kleine zangvogels 
gesteld dat er plaats moet zijn voor minimaal 100 broedparen en voor een zelfstandige (net-
werk)populatie van 150 broedparen (Sovon, 2013). De gestelde doelen voor braamsluiper, geelgors 
en kneu maken onderdeel uit van deze regionale populaties. De norm van 100 paar zoals weergege-
ven in de factsheets moet als dusdanig worden geïnterpreteerd en geldt dus niet als doelstelling voor 
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het plangebied, maar voor de totale regionale populatie. De aantalsontwikkeling van de drie soorten 
wordt middels een jaarlijkse (“hand aan de kraan”)monitoring nauwgezet gevolgd (zie hoofdstuk 11). 
 

5.3.3 Planning  
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen een fors aantal braamsluiper, geelgors 
en kneu een territorium heeft, is op dit moment (december 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk 
van de planning van de exploitant(en). Uitgangspunt is dat het huidige leefgebied van de soorten ge-
heel zal verdwijnen, al is inmiddels al wel duidelijk dat de nieuwe luchthaven een groene aankleding 
zal krijgen, waardoor een onbekend aantal van de aanwezige broedparen zich waarschijnlijk kan 
handhaven. Opgaande beplanting in rond de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven dient zo lang 
mogelijk te worden gespaard en gefaseerd te worden verwijderd zodat er een overbruggingsperiode 
voor de soorten ontstaat, in aansluiting op de compensatieopgave binnen de Nieuwe EHS. 
 
De start van de inrichting van de EHS staat gepland voor de tweede helft van 2014. Voorafgaand 
daaraan vindt er binnen het gehele plangebied munitieonderzoek plaats. De open terreindelen binnen 
de EHS zijn reeds op munitie onderzocht. Het open terrein aan de noordzijde van het vliegveld en de 
boselementen binnen het totale plangebied wordt gefaseerd vanaf 2014 op munitie onderzocht. Voor 
de boselementen dient daarvoor voorafgaand de struiklaag te worden verwijderd. Dit vindt gefaseerd 
plaats tijdens drie winterseizoenen in de periode 2013-2016. De fasering wordt mede bepaald op ba-
sis van het verspreidingsbeeld van de drie vogelsoorten om de effecten te minimaliseren. Tevens 
worden maatregelen genomen om in deze bospercelen (tijdelijk) dekking aan te bieden in de vorm van 
takkenrillen. 
 
Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf worden vooruitlopend op de realisatie van de Nieuwe 
EHS vanuit het Actieplan flora en fauna een aantal te handhaven bosranden door kap en dunning 
omgevormd naar structuurrijke bosranden. Tevens wordt op een aantal plaatsen in het voorjaar van 
2014 nieuw bos en struweel aangeplant, met soorten als meidoorn en sleedoorn. Deze maatregelen 
zijn met name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor de nieuwe bosgebieden 
zich zo hebben ontwikkeld dat ze een geschikt leefgebied voor deze vogelsoorten vormen. 
 

5.3.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de(n) van de soorten. Dit geldt met name voor de broedtijd van deze vogelsoorten tussen begin april 
en eind juli. Gedurende deze periode zijn de vogels zeer kwetsbaar en gevoelig voor verstoring door 
o.a. betreding, geluid en verlichting. Verstoring van broedende vogels is in de Flora- en faunawet niet 
toegestaan, het verkrijgen van een ontheffing is niet mogelijk. Het uitvoeren van verstorende werk-
zaamheden dient daarom plaats te vinden buiten deze periode, tenzij er voortijdig (mitigerende) maat-
regelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van broedende vogels kan worden uitgesloten. Stu-
rend daarin is ook het aanbieden van geschikt broedbiotoop en foerageergebied in de omgeving als 
alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als broedbiotoop vindt gelijk-
tijdig plaats met het handhaven van geschikt, alternatief broedbiotoop in de omgeving. Het is een ge-
dragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer 
al het geschikte broedbiotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fasering 
plaatsvindt om de GSVI te garanderen. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar het Uitvoe-
ringsprotocol flora en fauna. 
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Figuur 11. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van broedvogels van het open ge-
bied.  

5.4 Vogelsoorten van open gebied 
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5.4.1 Algemeen en ecologie 
De groep van vogelsoorten van het open gebied be-
staat uit drie soorten; veldleeuwerik, graspieper en 
torenvalk. De torenvalk laten we verder buiten be-
schouwing, bij deze soort staat de gunstige staat van 
instandhouding namelijk niet ter discussie. Zijn habi-
tatvoorkeur komt echter het meest overeen met veld-
leeuwerik en graspieper. Voor meer informatie over 
de torenvalk wordt verwezen naar de factsheet. 
Veldleeuwerik en graspieper worden in heel Neder-
land aangetroffen, maar de hoogste dichtheden wor-
den bereikt in grootschalige open gebieden zoals 
graslanden, akkers en heidevelden. De veldleeuwerik 
staat op de Rode lijst als ‘gevoelig’ en de trend ver-
toond een zeer sterke afname gedurende de afgelo-
pen decennia. In de jaren 70 van de vorige eeuw be-
hoorde de soort nog bij de drie meest talrijke broed-
vogelsoorten van Nederland. De graspieper staat ook 
op de Rode lijst als ‘gevoelig’ en de trend is een ster-
ke afname. 
Veldleeuwerik en graspieper hebben een sterke bin-
ding met het open gebied. Veldleeuwerik en graspie-
per worden aangetroffen in gras- en bouwlanden, 
duinen en heideterreinen en broeden op de grond. De 
veldleeuwerik wordt in verschillende habitats aange-
troffen in vegetaties met een vrij open structuur en 
een hoogte variërend van >20 tot 60-80 cm. In akker-
bouwgebieden komen de hoogste dichtheden voor in 
gebieden met een gevarieerd teeltplan van winter-
graan, zomergraan, hakvruchten, braakliggende percelen met daartussen grazige vegetaties en open 
grond. In graslanden prefereert de soort de extensief beheerde percelen, daarin wordt zowel gebroed 
als gefoerageerd. De Nederlandse veldleeuweriken zijn korte afstandstrekkers of standvogel, afhanke-
lijk van het winterseizoen en de hoeveelheid beschikbaar voedsel. Het is een kortlevende soort die 
een lang broedseizoen kent (van begin april tot eind juli) en meerdere broedsels per seizoen kan pro-
duceren. De vogels eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Met name gedurende het broedseizoen 
is de soort afhankelijk van de beschikbaarheid van insecten, welke dicht bij de grond worden bemach-
tigd. De vegetatie moet om die reden vrij open van structuur zijn. 
De graspieper prefereert ongeveer dezelfde omstandigheden als de veldleeuwerik, maar de soort 
wordt ook in nattere omstandigheden aangetroffen. In grootschalige akkerbouwgebieden broedt de 
soort vooral in ruige overhoekjes en slootkanten, in graslanden ook in het gewas zelf. De graspieper 
kan meerdere legsels per seizoen produceren. Zijn voedsel bestaat uit voornamelijk uit insecten, wel-
ke gedurende het broedseizoen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de jonge vogels. ’s Winters 
worden ook zaden gegeten.  
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5.4.2 Gunstige staat van instandhouding 
Veldleeuwerik en graspieper zijn alleen aangetroffen in het grote, open en aaneengesloten centrale 
deel van het plangebied. De populatie veldleeuwerik op het vliegveld vormt feitelijk een eiland in een 
regio waar de soort nagenoeg niet meer voorkomt (Sovon, 2013). Het is het belangrijkste bolwerk in 
Twente en waarschijnlijk in geheel Oost-Nederland. De populatiestructuur van de graspieper lijkt hier 
sterk op, al is de soort buiten het vliegveld wat algemener dan de veldleeuwerik (Sovon, 2013). De 
populatie van de veldleeuwerik in 2010 bedroeg 100 paar (104 binnen een groter gebied), de popula-
tie van graspieper 20 paar. Op regionale schaal gaat het om een (theoretische) 59% van de regionale 
populatie bij veldleeuwerik. Bij de graspieper gaat het om zo’n 10% van de regionale populatie. De 
veldleeuwerik komt in een opvallend hoge dichtheid voor, zelfs in de verstoringszones gaat het om 
nog redelijke dichtheden. Vermoed wordt dat dit een gevolg is van de hoge populatiedruk, in gebieden 
met lagere populatiedichtheden zijn territoria zo dicht bij de verstorende bosrand uitzonderlijk (Sovon, 
2013). De hoge dichtheid lijkt een gevolg van het verschralingsbeheer dat nu ruim 20 jaar wordt toe-
gepast. Zo werden er in 1997 nog ‘slechts’ 84 paar veldleeuwerik en 9 paar graspieper vastgesteld. 
Deze aantalsontwikkeling geeft aan dat het hier waarschijnlijk een gezonde populatie van beide soor-
ten betreft. 
De GSVI is door Sovon getoetst in zowel het nulscenario als de huidige situatie van het Definitief 
Ontwerp van de Nieuwe EHS. Als gevolg van de oorspronkelijk beoogde inrichting in het nulscenario 
zou de populatie van veldleeuwerik naar verwachting gevoelig afnemen. Gezien het belang van de 
populatie is het inrichtingsvoorstel aangepast tot het huidige Definitief Ontwerp, waardoor de popula-
tieomvang min of meer stabiel kan blijven. Voor de graspieper wordt zelfs een lichte aantalstoename 
verwacht. Een wezenlijk negatieve invloed op de GSVI wordt in de nieuwe inrichting van het gebied 
niet meer voorzien. Alertheid blijft echter noodzakelijk om snel op eventuele aantalfluctuaties te kun-
nen reageren. Dit wordt ingevuld door middel van jaarlijkse (‘hand aan de kraan’)monitoring (zie ook 
hoofdstuk 11). 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebied, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo kort 
mogelijke termijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd door een aantal bosper-
celen in de Nieuwe EHS te kappen, waardoor er een grotere open ruimte ontstaat (stap 2). Vervol-
gens wordt het nieuwe terrein dusdanig ingericht en beheerd, dat zich ook hier een bloemrijk grasland 
kan ontwikkelen (stap 3). Stap 4 betreft het beperken van verstoring rond ontwikkelingslocaties door 
het aanbrengen van opgaand groen aan de buitenranden. Door de aanleg van een groenstrook tus-
sen de luchthaven en de startbaan bijvoorbeeld, wordt de verstorende werking terug gebracht van 150 
naar 100 meter (Sovon, 2013). 
 
Vanuit het C&M-plan is een compensatie-opgave voor graspieper en veldleeuwerik berekend. Deze is 
meegenomen bij het ontwerp van de Nieuwe EHS. Uit de analyse en effectenbeoordeling van Sovon 
is duidelijk geworden dat de nieuwe inrichting leidt tot een verwachte stabilisatie van de populatie van 
veldleeuwerik en een licht toename van de populatie van graspieper (Sovon, 2012). 
 
Het SMP richt zich op het handhaven van de huidige populaties en aantallen van graspieper en veld-
leeuwerik. In de sleutelpopulatiesystematiek die gebruikt wordt om de duurzaamheid van een popula-
tienetwerk in beeld te brengen, wordt generiek voor kleine zangvogels gesteld dat er plaats moet zijn 
voor minimaal 100 broedparen en voor een zelfstandige (netwerk)populatie van 150 broedparen (So-
von, 2013). Het gestelde doel voor graspieper maakt onderdeel uit van deze regionale populatie. De 
norm van 100 paar zoals weergegeven in de factsheets moet als dusdanig worden geïnterpreteerd en 
geldt voor graspieper dus niet als doelstelling voor het plangebied, maar voor de totale regionale po-
pulatie. Anders ligt dit voor de veldleeuwerik, waarbij de populatie op het vliegveld vermoedelijk de 
grootste populatie betreft en er nauwelijks meer sprake is van een netwerk, maar meer nog van een 
aantal kleinere restpopulaties in de omgeving. Hier betreft de norm van 100 paar zowel de norm voor 
de netwerkpopulatie als de doelstelling voor het minimum aantal broedparen binnen het plangebied. 
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Zoals aangegeven wordt de aantalsontwikkeling van beide soorten middels een jaarlijkse monitoring 
nauwgezet gevolgd. De kernpopulatie van veldleeuwerik maakt de GSVI kwetsbaarder dan bij andere 
soorten. Om die reden worden aanvullend een aantal maatregelen aangereikt, die kunnen worden 
ingezet indien blijkt dat de GSVI in de toekomst onvoldoende gegarandeerd kan worden. In de huidige 
situatie zijn deze maatregelen dus nog niet noodzakelijk. 
 
Nieuw leefgebied buiten het plangebied wordt bij voorkeur zo dicht mogelijk in de omgeving van de 
bestaande populatie gerealiseerd. Het meest wenselijk en kansrijk is een uitbreiding van de opper-
vlakte bloemrijk, open grasland in het agrarisch gebied ten westen van de hoofdbaan. Ook kan ge-
dacht worden aan het extensiveren van het agrarisch gebruik, verschralingsbeheer van graslanden, 
het stimuleren van de teelt van granen of de aanleg van faunaranden. Extensiveren van het huidig 
agrarische gebruik vergroot de kans op broedsucces, terwijl het verschralingsbeheer de structuur van 
het gewas en de insectenrijkdom vergroot. Veldleeuweriken foerageren bij voorkeur dichtbij de broed-
plaats (<100 meter). De toepassing van faunaranden heeft op korte termijn effect, terwijl een middel 
als verschralingsbeheer door maaien en afvoeren van maaisel jaren in beslag neemt. 
Een ander aspect is het aanbieden van voedsel- en foerageergebieden in het winterhalfjaar in de 
vorm van overjarig graan of graanstoppel. Andere kritische soorten als geelgors en kneu profiteren 
bovendien mee van deze maatregel. 
 
 

 
 

 
 

5.4.3 Planning 
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen een fors aantal veldleeuwerik en gras-
pieper een territorium heeft, is op dit moment (december 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk 
van de planning van de exploitant(en). Uitgangspunt is dat een deel van het huidige leefgebied van de 
soorten zal verdwijnen. Duidelijk is ook dat de omgeving rond de hoofdbaan zijn open karakter behoud 
en dat ten zuiden van de exploitatiegrens (zie figuur 27 op pagina 67) in principe geen ruimtelijke ont-
wikkelingen plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een brede groenstrook als buffer tussen de luchthaven en 
het open gebied rond de startbaan. Dit zal deels worden ingevuld met opgaand groen om verstorende 
effecten te beperken. De start van de inrichting van de EHS staat gepland voor de tweede helft van 
2014. Vooruitlopend hierop worden binnen de Nieuwe EHS in het winterseizoen 2013/2014 bosele-

Figuur 12. Overzicht detail uit Definitief Ontwerp Inrichtingsplan EHS Luchthaven Twente (Royal Haskoning 
DHV, 25 september 2013). De donkergroen gearceerde boselementen zullen worden verwijderd. 
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menten verwijderd. Hierdoor verdwijnt een belangrijke verstorende factor en ontstaat meer openheid 
in het gebied. Na uitvoering van het munitieonderzoek worden de percelen verder ingericht waardoor 
nieuw leefgebied ontstaat voor beide soorten. 
 
De ruimtelijke ontwikkeling van het deelgebied de Strip, waarbinnen ook een aantal territoria van veld-
leeuwerik zijn geprojecteerd, start volgens planning met het bouwrijp maken in maart 2015. Of dit ook 
betekent dat vanaf dat tijdstip het leefgebied van veldleeuwerik ongeschikt raakt, is niet waarschijnlijk. 
Het deelgebied wordt organisch ontwikkeld en de ontwikkelingen vinden vooral plaats in en rond de 
bestaande gebouwen en infrastructuur buiten het leefgebied van de veldleeuwerik. 
 

5.4.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de(n) van de soorten. Dit geldt met name voor de broedtijd van deze vogelsoorten tussen begin april 
en half augustus. Gedurende deze periode zijn de vogels zeer kwetsbaar en gevoelig voor verstoring 
door o.a. betreding, geluid en verlichting. Verstoring van broedende vogels is in de Flora- en faunawet 
niet toegestaan, het verkrijgen van een ontheffing is niet mogelijk. Wel mag er in principe bestendig 
beheer en onderhoud plaatsvinden, zoals het jaarlijkse maaibeheer. Het uitvoeren van verstorende 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen dient echter plaats te vinden buiten de 
broedperiode tenzij er voortijdig (mitigerende) maatregelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid 
van broedende vogels kan worden uitgesloten. Sturend daarin is ook het aanbieden van geschikt 
broedbiotoop in de omgeving als alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt ge-
maakt als broedbiotoop vindt gelijktijdig plaats met het handhaven van geschikt, alternatief broedbio-
toop in de omgeving. Het is een gedragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de 
Flora- en faunawet, waarbij niet langer al het geschikte broedbiotoop binnen het werkgebied wordt 
verwijderd, maar waarin een fasering plaatsvindt om de GSVI te garanderen. Geadviseerd wordt om 
ook het maaibeheer zoveel mogelijk buiten de broedperiode uit te voeren. 
 
 
 

 
 

Figuur 13. Graspieper (links) en veldleeuwerik (rechts). Foto’s M. Bonte. 
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Figuur 14. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van vogelsoorten van tuinen, bos-
sen en boselementen.  

5.5 Vogelsoorten van bossen en boselementen 
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5.5.1 Algemeen en ecologie  
De groep van vogelsoorten van bossen en opgaande 
beplantingen bestaat uit zes soorten; bosuil, buizerd, 
grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en ge-
kraagde roodstaart. Het gaat om soorten uit groep 2, 
soorten waarbij maatregelen wenselijk zijn om even-
tuele knelpunten in de toekomst te voorkomen (zie fi-
guur 8 in paragraaf 6.1). Er zal bij deze soorten dan 
ook wat minder uitgebreid worden stilgestaan bij een 
aspect als gunstige staat van instandhouding. 
 
Geen van deze soorten staat op de Rode Lijst of ver-
toont een negatieve trend, met uitzondering van de 
gekraagde roodstaart waarbij sprake is van een matige 
afname. Het gaat om vogelsoorten die voor hun voort-
bestaan in meer of mindere mate afhankelijk zijn van 
opgaande beplantingen zoals houtwallen, bomenrijen 
en opgaande beplanting in tuinen en bos. De bosuil 
wordt in vrijwel het gehele land aangetroffen maar 
mijdt grootschalige open gebieden. Buizerd, grote bon-
te specht, koolmees en pimpelmees komen in vrijwel 
geheel Nederland voor, waarbij de laatste twee soorten 
ook veelvuldig worden aangetroffen in het stedelijk ge-
bied. De gekraagde roodstaart wordt vooral aangetrof-
fen op de pleistocene zandgronden en in de duinen. 
 
Bosuil, buizerd en grote bonte specht hebben een ster-
ke binding met oudere bomen en bos. Koolmees en 
pimpelmees maken ook gebruik van bos, maar bereiken 
daarnaast ook hoge dichtheden in het stedelijk gebied. De bosuil bewoont graag percelen met oude 
(loof)bomen waarin veel holten aanwezig zijn, waarin de soort broedt. Als alternatief maakt de soort 
ook graag gebruik van nestkasten. In optimaal biotoop kunnen er 5 tot 6 paren per 100 hectare tot 
broeden komen (Sovon, 2002). Het bos vormt de nestlocatie voor de buizerd, daarbij is de soort af-
hankelijk van bestaande nesten van kraaiachtigen of andere roofvogels, die vervolgens wat worden 
aangepast en uitgebouwd. Soms maakt de buizerd zelf een nest. De buizerd jaagt in het open tot half 
open cultuurlandschap in de nabijheid van de nestlocatie. Het voedsel van buizerd en bosuil bestaat 
voor een belangrijk aandeel uit kleine knaagdieren. 
De grote bonte specht wordt in vrijwel alle bostypen aangetroffen. De bossen kunnen variëren in soor-
tensamenstelling en leeftijd. De hoogste dichtheden worden echter bereikt in oud bos. De soort broedt 
in bestaande of zelfgehakte holen, ook nestkasten worden gebruikt. Het voedsel bestaat voornamelijk 
uit insecten welke uit dood of levend hout worden verschalkt. In het broedseizoen staan er ook eieren 
en jonge vogels op het menu.  
De gekraagde roodstaart wordt zowel in open bos als in kleinschalig cultuurlandschap aangetroffen. 
Hij heeft een voorkeur voor structuurrijke bosranden, tuinen met veel oude bomen op insectenrijke 
locaties. Het is een zomergast en arriveert in Nederland vanaf de laatste week van maart. Natuurlijke 
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holten en nestkasten voorzien de soort van broedgelegenheid. De soort komt ook voor in tuinen en 
parken, maar is duidelijk kritischer dan soorten als kool- en pimpelmees. Zijn voedsel bestaat uit in-
secten.  
Koolmees en pimpelmees kunnen in gevarieerde bossen hoge dichtheden bereiken, maar zijn tevens 
echte cultuurvolgers en worden veel aangetroffen in het stedelijk gebied. Beide soorten broeden in 
spleten en holen in (oude) bomen. Nestkasten worden ook veelvuldig door beide soorten gebruikt. 
Gedurende het broedseizoen worden voornamelijk insecten gegeten, terwijl ’s winters zaden op het 
menu staan.  
 

5.5.2 Gunstige staat van instandhouding 
Grote bonte specht, koolmees en pimpelmees komen behoudens het grootschalige bloemrijke gras-
land vrijwel vlakdekkend voor binnen het plangebied. Buizerd en bosuil zijn met enkele paren aange-
troffen, evenals de gekraagde roodstaart. Het gaat om zeer algemene tot vrij algemene soorten. De 
GSVI wordt daarom beoordeeld op regionale schaal. Gelet op het algemene voorkomen van de soor-
ten komt de GSVI bij deze soorten niet in gevaar  uitvoering van de voorgenomen ruimtelijke ontwik-
kelingen. Leefgebied is en blijft ruimschoots binnen en rond het plangebied aanwezig. Een eventuele 
beperkende factor als nestgelegenheid wordt gemitigeerd door het aanbieden van vervangende nest-
gelegenheid in de vorm van nestkasten (met uitzondering van buizerd). 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebieden, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo 
kort mogelijke termijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd in de vorm van struc-
tuurrijke bosranden en door de aanplant van nieuw bos en struweel (stap 4). Vooruitlopend hierop 
worden nestkasten opgehangen (stap 3). Bij een aantal te handhaven boselementen binnen de Nieu-
we EHS worden gelijktijdig structuurrijke bosranden ontwikkeld door middel van kap en dunning (stap 
2). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos aangeplant. Het zijn maatregelen uit het Actieplan flora 
en fauna, waarin een aantal maatregelen binnen de Nieuwe EHS versneld worden uitgevoerd. 
 
Vanuit het C&M-plan is een compensatie-opgave voor de zes vogelsoorten berekend. Deze is mee-
genomen bij het ontwerp van de Nieuwe EHS. Voor de buizerd is compensatie van nestgelegenheid 
niet mogelijk, maar ook niet noodzakelijk gelet op de aanzienlijke oppervlakte aan potentiële nestgele-
genheid in oud(er) bos dat binnen en rond het plangebied aanwezig is en blijft. Compensatie van foe-
rageer- en leefgebied is bij de buizerd niet aan de orde. Aangenomen mag worden dat de soort mee- 
profiteert van de natuurontwikkeling binnen de Nieuwe EHS, wat leidt tot meer diversiteit en een groter 
aanbod aan potentiële prooidieren (muizen, konijnen). 
 

5.5.3 Planning  
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen een fors aantal vogelsoorten een territo-
rium heeft, is op dit moment (december 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk van de planning van 
de exploitant(en). Uitgangspunt is dat het huidige leefgebied van de soorten geheel zal verdwijnen, al 
is inmiddels al wel duidelijk dat de nieuwe luchthaven een groene aankleding zal krijgen, waardoor 
een onbekend aantal van de aanwezige broedparen zich waarschijnlijk kan handhaven. Opgaande 
beplanting in rond de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven dient zo lang mogelijk te worden ge-
spaard en wordt zoveel mogelijk gefaseerd verwijderd. 
 
De start van de inrichting van de EHS staat gepland voor de tweede helft van 2014. Voorafgaand 
daaraan vindt er binnen het gehele plangebied munitieonderzoek plaats. De open terreindelen binnen 
de EHS zijn reeds op munitie onderzocht. Het open terrein aan de noordzijde van het vliegveld en de 
boselementen binnen het totale plangebied wordt gefaseerd vanaf 2014 op munitie onderzocht. Voor 
de boselementen dient daarvoor voorafgaand de struiklaag te worden verwijderd. Dit vindt gefaseerd 
plaats tijdens drie winterseizoenen in de periode 2013-2016. De fasering wordt mede bepaald op ba-
sis van het verspreidingsbeeld van deze zes vogelsoorten om de effecten te minimaliseren. Tevens 
worden maatregelen genomen om in deze bospercelen (tijdelijk) dekking aan te bieden in de vorm van 
takkenrillen. 
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5.5.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de 
kwetsbare perioden van de soorten. Voor de bovengenoemde soorten geldt dit met name voor de 
broedperiode. Voor de bosuil loopt de broedperiode van half januari tot juni, voor de overige soorten 
van half maart tot half juli. 
Een ander aandachtspunt is de mogelijke aanwezigheid van nesten (horsten) van buizerd. Hoewel er 
binnen de ontwikkelingslocaties in 2010 geen nesten zijn aangetroffen, is het waarschijnlijk dat deze 
wel aanwezig zijn. De buizerd wordt binnen de Flora- en faunawet beschouwd als een soort die jaar-
rond van zijn nest gebruik maakt. Het voorkómen van verstoring door verstorende werkzaamheden 
buiten het broedseizoen uit te voeren, is daardoor slechts in beperkte mate mogelijk. De soort maakt 
immers jaarrond gebruik van zijn nest. Om die reden wordt ook voor de buizerd een (generieke) ont-
heffing aangevraagd (voor het eventueel verwijderen van nesten buiten de broedtijd). Ter invulling van 
de zorgplicht wordt ruim voorafgaand aan de eventuele kap van bos en oude bomen of andere versto-
rende werkzaamheden een veldcontrole uitgevoerd om eventueel aanwezige nesten op te sporen en 
passende maatregelen te nemen. 
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Figuur 15. Overzicht waarnemingen van 
huismus. 
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5.6.1 Algemeen en ecologie 
De huismus is een typische cultuurvolger die in zijn 
levensbehoefte in sterke mate afhankelijk is van ge-
bouwen of bouwwerken (als nestplaats). De soort komt 
het hele land voor, maar staat door een sterke aantals-
afname op de Rode Lijst als ‘gevoelig’. De soort komt 
op allerlei plekken waar bebouwing en menselijke acti-
viteit aanwezig is tot broeden, zoals in steden en dor-
pen, rondom boerderijen, maneges, sportcomplexen, 
volkstuinen etc. Vaak wordt er genesteld onder dak-
pannen, ook wordt de soort in nestkasten aangetroffen. 
Tot het midden van de vorige eeuw broeden veel 
huismussen nog in dichte begroeiingen van klimplan-
ten, vooral in klimop. In de directe nabijheid van de 
nestlocatie en het foerageergebied is de aanwezigheid 
van voldoende dekking in de vorm van 
(half)wintergroene, dichte struiken essentieel. Belang-
rijk is ook dat in de directe omgeving voldoende voed-
sel beschikbaar is, vooral tijdens de broedtijd. Jonge 
vogels worden gevoed met insecten, vooral bladluizen 
maar ook andere langzame, kleinere insecten. Verder 
bestaat het voedsel uit zaden, onkruiden en menselijke 
etensresten. De huismus vertoont sociaal gedrag, nes-
telt koloniaal en produceert 2 à 3 nesten per seizoen. 
De broedtijd is daardoor relatief lang en loopt van be-

gin maart tot half augustus. De vogels hebben een klei-
ne actieradius en een geringe dispersieafstand en blij-
ven vaak jaarrond in de nabijheid van de broedplaats. 
 

5.6.2 Gunstige staat van instandhouding 
De huismus is binnen het plangebied op slechts één locatie aangetroffen; het wachtlokaal / poortge-
bouw binnen het deelgebied Deventerpoort. De vogels broeden hier onder de dakpannen en vinden 
hun dekking en voedsel in de omliggende sierbeplantingen en coniferen. Er zijn in 2010 zeven broed-
paren vastgesteld. De groep huismussen bij de Deventerpoort maakt onderdeel uit van een uitgebreid 
regionaal netwerk van broedparen, dit blijkt ondermeer uit het verspreidingsbeeld van de soort (figuur 
15).  
 
De GSVI moet worden bepaald op lokaal niveau (Dienst Regelingen, 2011) en is in het geding als het 
stelsel van lokale populaties als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen niet meer als zodanig kan func-
tioneren. Het poortgebouw wordt naar verwachting op termijn gesloopt waardoor de broedlocatie komt 
te vervallen. In en rond de Deventerpoort komt de huismus echter op diverse plaatsen voor. Het ont-
breken van waarnemingen op erven in de omgeving geeft geen reëel beeld en is een gevolg van de 
onderzoeksmethodiek, waarbij alleen het plangebied en directe omgeving is geïnventariseerd. Duide-
lijk is dat de huismus op diverse agrarische erven in de omgeving talrijk voorkomt (eigen waarnemin-
gen). De GSVI van de lokale populatie komt met het wegvallen van de broedparen bij de Deventer-
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poort zeker niet in gevaar. Om eventuele effecten te mitigeren worden bovendien nestkasten opge-
hangen in geschikte leefgebieden, met voldoende voedsel en dekking in de directe omgeving. 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebied en nestlocaties. Op zo kort mogelijke termijn worden vervol-
gens in geschikt leefgebied in de omgeving nestkasten opgehangen (stap 2). Indien noodzakelijk 
wordt de beplanting hier aangevuld met (half)wintergroen, inheems plantmateriaal (beuk, haagbeuk, 
hulst, liguster of klimop) om te zorgen voor voldoende dekking en voedsel. 
 

5.6.3  Planning  
Het bouwrijp maken van de deellocatie Deventerpoort staat gepland in het voorjaar van 2015. Vooruit-
lopend hierop worden in de winter van 2013/2014 reeds nestkasten in de omgeving opgehangen, als 
uitwerking van het Actieplan flora en fauna. 
 

5.6.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de kwetsbare 
perioden van de soort, hier met name de broedtijd, maar ook de winterperiode tijdens winterse om-
standigheden met strenge vorst of een sneeuwdek. Voor de huismus loopt de broedtijd van begin 
maart tot half augustus. Indien op voorhand duidelijk is dat in deze periode (verstorende) werkzaam-
heden plaats moeten vinden, wordt geadviseerd om ruim voorafgaand aan het broedseizoen de nest-
gelegenheid ongeschikt te maken. Dit kan door de onderste rij dakpannen voor aanvang van het 
broedseizoen te verwijderen en/of de toegang (na controle op aanwezige huismussen) af te sluiten 
met bijvoorbeeld gaas. deze maatregelen pas uitgevoerd als de vogels alternatief leefgebied kunnen 
vinden in de omgeving, dus ruim na het ophangen van de nestkasten in de omgeving. Aandachtspunt 
is tevens het verwijderen van de sierbeplanting. Dit maakt een essentieel onderdeel uit van de 
leefomgeving van de soort. Indien de nestlocaties nog beschikbaar zijn, dient ook deze beplanting nog 
aanwezig te blijven. Uiteraard worden  
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Figuur 16. Overzicht waarnemingen van 
kamsalamander en aanwezige waterele-
menten. 
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5.7.1 Algemeen en ecologie 
De kamsalamander leeft zowel in het water als op het 
land en komt voornamelijk voor in het oosten en zuiden 
van Nederland op pleistocene zandgronden en het rivie-
rengebied. De soort is strikt beschermd (tabel 3 FF-wet 
en bijlage IV van de Habitatrichtlijn), staat te boek als 
‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst en vertoont de laatste jaren 
een matige toename. Het biotoop bestaat uit bosrijk, 
vaak kleinschalig landschap met houtwallen, struweel en 
andere opgaande beplanting. Als voortplantingswater 
wordt de soort aangetroffen in poelen, vennen, leemput-
ten en vijvers. De soort is vrij kritisch ten aanzien van het 
voortplantingswater. Ideaal voortplantingswater voldoet 
aan de volgende condities; grote, geïsoleerde, iets be-
schutte, matig voedselrijke poelen, vennen of sloten met 
een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie en vrij 
van vis. De wateren bevatten ’s zomers op het diepste 
punt minimaal 50 centimeter water. Clusters van voort-
plantingswateren met het bijbehorende landbiotoop 
moeten niet verder dan 400 meter uit elkaar liggen.  
De kamsalamander verschijnt in de regel in maart, soms 
februari, waarbij er trek plaats vindt richting het voort-
plantingswater. Voortplanting vindt vooral plaats in de 
maanden april en mei waarbij de vrouwtjes de eieren 
afzetten op planten als mannagras en moeras-vergeet-

mij-nietje. Vanaf mei zijn er in het water larven aanwezig, 
welke tot in oktober, soms november kunnen metamorfo-
seren. Adulte kamsalamanders zijn bijzonder plaatstrouw 
en bevinden zich onder geschikte omstandigheden dik-
wijls binnen 100 meter van het voortplantingswater. De 
dispersieafstand bedraagt tot 1.000 meter per jaar. De najaarstrek terug naar het land, na de voort-
planting, vindt plaats over een lange periode van half juli tot in oktober. Ze houden zich dan op onder 
stenen, hout, bladafval, in gaten onder wortels en in holen van kleine zoogdieren. De overwinterings-
plaatsen zijn vochtig en vorstvrij. Ze kunnen tot op een meter diepte voorkomen en hebben een voor-
keur voor bosjes, hagen, takkenhopen, kleine holten, stobben etc. 
 

5.7.2 Gunstige staat van instandhouding 
Binnen en direct rond het plangebied is de kamsalamander op drie locaties in een poel aangetroffen; 
in de deelgebieden Leisure-Noord, De Strip en Prins Bernhardpark (figuur 16). De poelen van Leisure-
Noord en Prins Bernhardpark liggen buiten de begrenzing van het plangebied. Wel ligt een deel van 
het land- en overwinteringsbiotoop binnen de plangebiedsbegrenzing. Alle poelen maken onderdeel 
uit van een netwerk van voortplantingswateren en deelpopulaties in aangrenzende natuurgebieden 
van ’t Holthuis, Lonnekerberg en Hof te Espelo. In een groter verband maakt het vliegveld en omge-
ving deel uit van een grote populatie op de stuwwal Oldenzaal-Enschede dat één van de kernpopula-
ties vormt van de soort in Oost-Nederland. 
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De GSVI moet worden getoetst op lokale schaal (Dienst Regelingen, 2011) en komt in het geding op 
het moment dat het stelsel van lokale populaties niet in stand kan blijven door de voorgenomen ont-
wikkelingen. 
De poel en het landbiotoop nabij De Strip blijft gehandhaafd en ligt binnen de begrenzing van de EHS. 
De poel in Leisure-Noord ligt buiten de ontwikkelingslocatie. Wel zou door de ontwikkelingen op basis 
van het ‘worst case’-scenario (een deel) van het landbiotoop kunnen verdwijnen. Door een toename 
van verkeer zou (meer) sterfte kunnen ontstaan, vooral tijdens de voorjaarstrek, maar dit is sterk af-
hankelijk van de uiteindelijke locaties van wegen, parkeervoorzieningen en bijbehorende verkeers-
stromen. De poel in Prins Bernhardpark valt buiten de begrenzing van de ontwikkelingslocatie. Wel 
zou ook hier door de ontwikkeling een deel van het landbiotoop kunnen verdwijnen, maar er blijft vol-
doende land- en overwinteringsbiotoop over in de omringende bospercelen, ruigten en tuinen. De 
nieuwe toegangsweg op de overgang tussen voortplantingsbiotoop en potentieel land- en overwinte-
ringsbiotoop krijgt alleen een functie voor aanwonenden en niet voor doorgaand verkeer. Het is niet 
waarschijnlijk dat dit leidt tot een toename van sterfte door verkeer. Samengevat wordt geconcludeerd 
dat de GSVI van de kamsalamanders in deze poel niet in gevaar is. Alertheid blijft echter geboden 
zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen. 
 
Met de voorgenomen ontwikkelingen komt de GSVI van de kamsalamander niet in gevaar. Om even-
tuele negatieve effecten uit te sluiten worden mitigerende en compenserende maatregelen genomen. 
Vanuit het C&M-plan is een compensatie-opgave voor de kamsalamander berekend. Deze is meege-
nomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Binnen de Nieuwe EHS is voorzien in de aanleg en herstel 
van een tiental poelen, een veelvoud van de oorspronkelijke compensatieopgave. De poelen worden 
aangelegd in combinatie met landbiotoop, ondermeer in de vorm van bosaanplant. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder de poelen en het landbiotoop in Leisure-
Noord en Prins Bernhardpark. Op zo kort mogelijke termijn wordt een aantal poelen in de Nieuwe EHS 
geoptimaliseerd door deze uit te baggeren en vrij te stellen van opgaande beplanting (stap 2). Het 
gaat ondermeer om de poel bij De Strip waarin kamsalamander is aangetroffen, maar die momenteel 
sterk is verland. Het zijn maatregelen uit het Actieplan flora en fauna, waarin een aantal maatregelen 
binnen de Nieuwe EHS versneld worden uitgevoerd. Vervolgens worden binnen de Nieuwe EHS 
nieuwe leefgebieden gecreëerd in de vorm van nieuwe voortplantingswateren (poelen) en landbiotoop 
(ruigten, natte graslanden, boselementen). De nieuw aan te leggen poelen zijn dusdanig gesitueerd 
dat ze een corridor met ‘stepping-stones’ vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met popula-
ties in de omgeving te optimaliseren (stap 3). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos binnen de 
Nieuwe EHS aangeplant (stap 3). Indien noodzakelijk worden op locaties waar verkeerssterfte kan 
optreden faunarasters geplaatst in combinatie met een faunabuis (stap 4). Wanneer nieuw leefgebied 
binnen de Nieuwe EHS geschikt is voor de soort, kan een deel van de aanwezige kamsalamanders op 
de ontwikkelingslocaties worden weggevangen en overgezet naar de Nieuwe EHS (stap 5). Wanneer 
dit succesvol is, wordt de resterende populatie uit de poel weggevangen, eventueel in combinatie met 
het overzetten van larven en plantmateriaal. Verwacht wordt dat met het nemen van deze maatrege-
len de gunstige staat van instandhouding van de kamsalamander voldoende wordt gewaarborgd. 
 

5.7.3 Planning  
De start van de planrealisatie voor de deellocatie Leisure-Noord staat gepland vanaf februari 2016 en 
bestaat uit het bouwrijp maken van de locatie. De realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling staat ge-
pland vanaf augustus 2016. Het bouwrijp maken van Prins Bernhardpark staat gepland vanaf septem-
ber 2015. De poel bij de Strip ligt binnen de begrenzing van de EHS en is in die zin veiliggesteld. De 
ontwikkelingen binnen de Nieuwe EHS starten volgens planning in de tweede helft van 2014. 
Uitgangspunt bij de poel en het landbiotoop in Leisure-Noord is dat het huidige leefgebied van de 
soort geheel zal verdwijnen en dat vroegtijdig vervangend leefgebied ingericht moet zijn om de GSVI 
te kunnen garanderen. Dit is met name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor de 
nieuwe poelen zich zo hebben ontwikkeld dat ze een geschikt leefgebied voor de kamsalamander 
vormen. Om tijd te winnen wordt daarom eerst ingezet op het veiligstellen en doorontwikkelen van een 
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aantal reeds aanwezige waterelementen binnen de Nieuwe EHS. Een tweede spoor bestaat uit de 
aanleg van poelen in de Nieuwe EHS. 
 

5.7.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de kwetsbare 
perioden van de soort, hier de voortplantingstijd (april – half juli), alsook de overwinteringsperiode (ok-
tober – maart). Werkzaamheden in het land- en winterbiotoop kunnen in deze voortplantingsperiode 
wel worden uitgevoerd, omdat de dieren zich in het voortplantingswater bevinden. Werkzaamheden 
aan de poel moeten uitgevoerd worden in de periode oktober-februari als de soort zich in het overwin-
teringsbiotoop bevindt op het land. Uitvoering in augustus-september is in principe ook mogelijk, maar 
minder wenselijk omdat een deel van de dieren zich dan nog in de poel kan bevinden. Het afvangen 
en overzetten van dieren naar een geschikte poel in de omgeving is dan noodzakelijk. 
Om te voorkomen dat kamsalamanders een werklocatie (opnieuw) gaan bevolken kan het werkterrein 
worden uitgerasterd. Een en ander op aanwijzing van een ter zake kundige ecoloog. 
Het afvangen en verplaatsen van dieren kan het beste plaatsvinden tijdens de voorjaarstrek in februa-
ri-maart, dan wel in de poel in de periode maart tot en met juni. Het kan noodzakelijk zijn om de poel 
uit te rasteren om terugloop van met name volwassen dieren te voorkomen. Ook kunnen met uitraste-
ren in het voorjaar naar de poel trekkende dieren worden gevangen en verplaatst. 
Nieuwe poelen kunnen enige tijd na aanleg worden geënt met plantmateriaal van poelen uit de omge-
ving, waardoor het rijpingsproces kan worden versneld en poelen eerder geschikt en bevolkt raken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 17. Wijfje kamsalamander (links) en poel nabij De Strip waar in 2010 kamsalamander is gevangen. 
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Figuur 18. Overzicht waarnemingen van 
poelkikker en aanwezige waterelementen. 
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5.8.1 Algemeen en ecologie 
Het leefgebied van de poelkikker bestaat uit een voortplan-
tingsbiotoop (water) en een landbiotoop (natte graslanden, 
ruigten, bosranden) en verblijft daar jaarrond. De poelkik-
ker heeft een voorkeur voor heide en hoogveenterreinen, 
half-natuurlijke graslanden, laagveen, extensief agrarisch 
gebied en ruderaal terrein. De poelkikker komt vooral op 
de pleistocene zandgronden voor in het oosten en zuiden 
van het land. De soort staat niet op de Nederlandse Rode 
Lijst en de trend is stabiel. Voortplanting vindt plaats in 
vennen, hoogveenputten, poelen en andere, kleinschalige 
waterelementen onder iets zure, voedselarme tot matig 
voedselrijke omstandigheden op pleistocene zandgronden. 
In minder zure, voedselrijkere omstandigheden komt de 
soort slechts voor bij een goede waterkwaliteit. De soort 
heeft een voorkeur voor onbeschaduwde wateren met een 
goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. De aanwezig-
heid van vis heeft een negatief effect op de soort. Het 
landbiotoop bestaat uit heide, laagveen, half natuurlijke 
graslanden en boselementen. De poelkikker wordt afhan-
kelijk van de klimatologische omstandigheden in maart-
april actief en trekt dan naar het voortplantingswater. Vol-
wassen dieren verlaten het water na de voortplantingspe-
riode, jonge dieren tussen half augustus en eind septem-
ber. Het grootste deel van de exemplaren gaat in winter-

slaap op het land, incidenteel overwinteren exemplaren in 
het water. Op het land overwintert de poelkikker in holen, 
onder bladhopen of stobben etc. op vorstvrije plaatsen. In 
de regel overwintert de soort binnen 100 à 200 meter van 
het voortplantingswater. 
 

5.8.2 Gunstige staat van instandhouding 
De poelkikker is binnen het projectgebied op twee plaatsen aangetroffen. In een poel net ten zuiden 
van Prins Bernhardpark waarin ook kamsalamander is aangetroffen gaat het om voortplantingswater. 
De waarneming van poelkikkers langs een sloot in het deelgebied Troned betreft vermoedelijk dieren 
in hun landbiotoop. De sloot wordt namelijk beoordeeld als een ongeschikt voortplantingswater. Een 
derde waarneming betreft een aantal roepende poelkikkers in een natuurontwikkelingsgebied langs de 
Vliegveldsstraat, net buiten de plangebiedsbegrenzing. 
De waarnemingen aan de noordzijde van het vliegveld sluiten aan bij bekende populaties in de aan-
grenzende natuurgebieden van ’t Holthuis en de omgeving van het Hartjesbos en Lonnekermeer. De 
waarneming in Prins Bernhardpark is op zich bijzonder, omdat er vooralsnog geen waarnemingen be-
kend zijn in de aangrenzende natuurgebied van de Lonnekerberg. In die zin lijkt de poelen geen on-
derdeel uit te maken van een deelpopulatie in dit gebied. 
 
De GSVI moet worden getoetst op lokale schaal (Dienst Regelingen, 2011) en komt in het geding op 
het moment dat het stelsel van lokale populaties niet in stand kan blijven door de voorgenomen ont-
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wikkelingen. De poel in Prins Bernhardpark valt buiten de begrenzing van de ontwikkelingslocatie. Wel 
zou hier door de ontwikkeling een deel van het landbiotoop kunnen verdwijnen, maar er blijft voldoen-
de land- en overwinteringsbiotoop over in de omringende bospercelen, ruigten en tuinen. De nieuwe 
toegangsweg op de overgang tussen voortplantingsbiotoop en potentieel land- en overwinteringsbio-
toop krijgt alleen een functie voor aanwonenden en niet voor doorgaand verkeer. Het is niet waar-
schijnlijk dat dit leidt tot een toename van sterfte door verkeer. Samengevat wordt geconcludeerd dat 
de GSVI van de poelkikkers hier niet in gevaar is. Alertheid blijft echter geboden zodat tijdig maatrege-
len kunnen worden genomen om negatieve effecten te voorkomen. Het natuurontwikkelingsgebied 
met poelkikkers langs de Vliegveldstraat ligt ruim buiten de ontwikkelingsgebieden en blijft ongewijzigd 
aanwezig. 
 
Het mogelijke verlies van landbiotoop in het deelgebied Troned is opgenomen in de compensatieop-
gave in het C&M-plan. Deze opgave is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Binnen de 
Nieuwe EHS is voorzien in de aanleg en herstel van een tiental poelen, een veelvoud van de oor-
spronkelijke compensatieopgave. De poelen worden aangelegd in combinatie met landbiotoop, on-
dermeer in de vorm van bosaanplant. Op basis van deze maatregelen wordt verwacht dat de GSVI 
van de poelkikker binnen het totale plangebied voldoende is gewaarborgd. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder het landbiotoop in Troned. Op zo kort moge-
lijke termijn worden een aantal poelen in de Nieuwe EHS geoptimaliseerd door deze uit te baggeren 
en vrij te stellen van opgaande beplanting (stap 2). Het gaat ondermeer om de poel bij De Strip waarin 
kamsalamander is aangetroffen, maar die ook potenties biedt voor de poelkikker. Het zijn maatregelen 
uit het Actieplan flora en fauna, waarin een aantal maatregelen binnen de Nieuwe EHS versneld wor-
den uitgevoerd. Vervolgens worden binnen de Nieuwe EHS nieuwe leefgebieden gecreëerd in de 
vorm van nieuwe voortplantingswateren (poelen) en landbiotoop (ruigten, natte graslanden, bosele-
menten). De nieuw aan te leggen poelen zijn dusdanig gesitueerd dat ze een corridor met ‘stepping-
stones’ vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties in de omgeving te optimaliseren 
(stap 3). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos binnen de Nieuwe EHS aangeplant (stap 3). In-
dien noodzakelijk worden op locaties waar verkeerssterfte kan optreden faunarasters geplaatst in 
combinatie met een faunabuis (stap 4). Wanneer nieuw leefgebied binnen de Nieuwe EHS geschikt is 
voor de soort, kan een deel van de aanwezige poelkikkers op de ontwikkelingslocaties worden weg-
gevangen en overgezet naar de Nieuwe EHS (stap 5). Wanneer dit succesvol is, wordt de resterende 
populatie uit de poel weggevangen, eventueel in combinatie met het overzetten van larven en plant-
materiaal. Verwacht wordt dat met het nemen van deze maatregelen de gunstige staat van instand-
houding van de poelkikker voldoende wordt gewaarborgd. 
 

5.8.3 Planning 
De start van de planrealisatie en werkzaamheden binnen de deellocatie Troned is op dit moment nog 
onbekend. Het bouwrijp maken van Prins Bernhardpark staat gepland vanaf september 2015. De wa-
terelementen in het natuurgebiedje langs de Vliegveldstraat liggen ruim buiten de ontwikkelingsloca-
ties en zijn in die zin veiliggesteld. De ontwikkelingen binnen de Nieuwe EHS starten volgens planning 
in de tweede helft van 2014. 
 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van Troned is dat het huidige landbiotoop van de soort geheel zal 
verdwijnen en dat vroegtijdig vervangend leefgebied ingericht moet zijn om de GSVI te kunnen garan-
deren. Dit is met name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor nieuw biotoop zich 
zo heeft ontwikkeld dat het een geschikt leefgebied voor de poelkikker vormt. Om tijd te winnen wordt 
daarom eerst ingezet op het veiligstellen en doorontwikkelen van een aantal reeds aanwezige water-
elementen binnen de Nieuwe EHS. Een tweede spoor bestaat uit de aanleg van nieuwe leefgebieden 
in de Nieuwe EHS. 
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5.8.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Het bepalen van welke en hoeveel maatregelen getroffen moeten worden is en blijft maatwerk. Het is 
afhankelijk van de aard en omvang van de ingreep, maar ook van de plaatselijke omstandigheden. Bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden dient er rekening gehouden te worden met de kwetsbare perio-
den van de soort, hier de voortplantingstijd (half april – half juli) en de overwinteringsperiode (oktober 
– maart). Werkzaamheden in het land- en winterbiotoop kunnen in deze voortplantingsperiode wel 
worden uitgevoerd, omdat de dieren zich in het voortplantingswater bevinden. Werkzaamheden aan 
de poel moeten uitgevoerd worden in de periode oktober-februari als de soort zich in het overwinte-
ringsbiotoop bevindt op het land. Uitvoering in augustus-september is in principe ook mogelijk, maar 
minder wenselijk omdat een deel van de dieren zich dan nog in de poel kan bevinden. Het afvangen 
en overzetten van dieren naar een geschikte poel in de omgeving is dan noodzakelijkOm te voorko-
men dat poelkikkers een werklocatie (opnieuw) gaan bevolken kan het werkterrein worden uitgeras-
terd. Een en ander op aanwijzing van een ter zake kundige ecoloog. 
Het afvangen en verplaatsen van dieren kan het beste plaatsvinden tijdens de voorjaarstrek van half 
maart tot eind april, dan wel in de poel in de periode maart tot half augustus. Het kan noodzakelijk zijn 
om de poel uit te rasteren om terugloop van met name volwassen dieren te voorkomen. Ook kunnen 
met uitrasteren in het voorjaar naar de poel trekkende dieren worden gevangen en verplaatst. 
Nieuwe poelen kunnen enige tijd na aanleg worden geënt met plantmateriaal van poelen uit de omge-
ving, waardoor het rijpingsproces kan worden versneld en poelen eerder geschikt en bevolkt raken. 
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Figuur 19. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van levendbarende hagedis. 

5.9 Levendbarende hagedis 
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5.9.1 Algemeen en ecologie 
De levendbarende hagedis leeft in Nederland voorna-
melijk in heideterreinen, vennen, hoogveen, open plek-
ken in bossen en rijk begroeide bosranden. Maar ook 
in half-natuurlijke graslanden, langs spoor- en weg-
bermen, taluds van dijken en oevers van kanalen kan 
hij soms worden aangetroffen. De levendbarende ha-
gedis komt voor op de pleistocene zandgronden, staat 
op de Rode lijst in de categorie ‘gevoelig’ en neemt in 
Nederland sterk in aantal en verspreiding af.  
De soort houdt zich graag op zonnige plekken op, op 
locaties met structuurvariatie in de vorm van kale plek-
jes, grazige begroeiing en dekking in de vorm van bos 
of houtwallen. Binnen het habitat worden drie typen 
verblijfplaatsen onderscheiden: voortplantingsplaatsen 
(leefgebied van het zwangere vrouwtje) overwinte-
ringsplaatsen (plekken waar de soort de winterperiode 
doorbrengt) en zomerverblijfplaatsen (meerdere loca-
ties die in de actieve periode van de soort intensief 
worden bezocht). De volwassen dieren worden het 
meest waargenomen in de maanden april en mei, 
waarbij de mannetjes van de soort eerder actief zijn 
dan de vrouwtjes. De eerste mannetjes verschijnen 
vaak al in februari, maar de soort wordt gedurende 
maart pas bovengronds actief. Vrouwtjes en jonge die-
ren verschijnen in de regel in de tweede helft van april. 
De voortplantingsperiode start direct na het verschij-
nen van de vrouwtjes en duurt in de regel van half april 
tot half mei. De draagtijd van de levendbarende hage-
dis bedraagt circa 10 weken en vanaf de tweede helft van juli kunnen jonge dieren worden waarge-
nomen. Adulte en sub-adulte dieren gaan vanaf half september op zoek naar een plek om te overwin-
teren. Juveniele dieren blijven langer actief, namelijk tot eind oktober. Winterverblijven bevinden zich 
in zandholen, onder stobben of ander houtige opslag, vorstvrij en boven de grondwaterspiegel. De 
dispersie afstand van de soort bevind zich in een range van 50-300 meter met een gemiddelde van 
160 meter. De soort kan zich jaarlijks over één tot twee kilometer afstand verplaatsen langs bosran-
den en structuurrijke overgangen op zoek naar nieuw leefgebied. 
 

5.9.2 Gunstige staat van instandhouding 
De levenbarende hagedis is binnen het projectgebied op verschillende plaatsen vastgesteld in en rond 
de deellocaties Oostkamp, de Strip, Luchthaven en Troned. De dieren zijn voornamelijk aangetroffen 
in heischrale vegetaties, op de grens van bloemrijk grasland en opgaande beplantingen in de vorm 
van struwelen, boselementen en ruigten. Het gaat vermoedelijk om verschillende lokale populaties die 
door de aanwezigheid van veel potentieel geschikt biotoop goed met elkaar zijn verbonden. 
De GSVI wordt beoordeeld op lokale schaal (Dienst Regelingen, 2011). De GVSI komt in gevaar als 
het stelsel van lokale populaties niet in stand kan blijven door de voorgenomen ontwikkelingen. 
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Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen zal naar verwachting leefgebied van de soort verdwijnen 
wat zijn effect heeft op (het stelsel van) lokale populaties. Compensatie van leefgebied wordt noodza-
kelijk geacht. Het totale areaal aan leefgebied dat (mogelijk) verdwijnt is berekend in het C&M-plan en 
bedraagt circa 20 hectare. Dit is grotendeels gebaseerd op de ‘worst-case’ benadering bij de ontwik-
keling van het deelgebied Luchthaven. In werkelijkheid blijft een deel van het leefgebied hier waar-
schijnlijk behouden, dan wel wordt dit naar verloop van tijd opnieuw geschikt voor de soort. 
 
Nieuw leefgebied dient een minimale omvang van 10 hectare te hebben waarbinnen tenminste 300 
dieren zich kunnen handhaven (lokale populatie). Compensatie vindt plaats binnen de begrenzing van 
de Nieuwe EHS in de vorm van structuurrijke, vochtige en droge heide (6,9 ha.), droog schraalland 
(25,5 ha.), nat schraalland (23,1 ha.) met langs de randen daarvan structuurrijke bosranden met man-
telzoom-vegetaties (Natuurdoeltypenkaart Royal HaskoningDHV, juli 2013). Daarmee wordt ruim-
schoots voldaan aan de compensatie-opgave uit het C&M-plan. Structuurvariatie bestaat ondermeer 
uit struiken bedoeld voor dekking en open plekken en (bos)randen, zodat de soort voldoende gele-
genheid heeft om zich in de zon op te warmen. Uitwisselingsmogelijkheden zijn en blijven ruim aan-
wezig in en rond de zone van de Nieuwe EHS. Op basis van deze maatregelen wordt verwacht dat de 
GSVI van de levendbarende hagedis binnen het totale plangebied voldoende is gewaarborgd. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder aan de noordkant van het vliegveld. Op zo 
kort mogelijke termijn worden een aantal bosranden en heideterreintjes in de Nieuwe EHS geoptimali-
seerd (stap 2). Bij een aantal te handhaven boselementen worden structuurrijke bosranden ontwikkeld 
door middel van kap en dunning. Ingezet wordt ook op het veiligstellen van heideterreintjes in de 
Nieuwe EHS door deze terreinen in het veld te markeren en te optimaliseren door kleinschalig te 
plaggen en houtige opslag handmatig te verwijderen. Tevens wordt een deel van het nieuwe bos aan-
geplant. Het zijn maatregelen uit het Actieplan flora en fauna, waarin een aantal maatregelen binnen 
de Nieuwe EHS versneld worden uitgevoerd. Vervolgens worden binnen de Nieuwe EHS nieuwe leef-
gebieden gecreëerd (stap 3). De nieuwe leefgebieden zijn dusdanig gesitueerd dat ze een brede cor-
ridor vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties in de omgeving te optimaliseren. 
 

5.9.3 Planning  
Nieuw leefgebied voor de soort ontwikkelt zich pas 1 tot 3 jaar na herinrichting wanneer er voldoende 
nieuwe dekking (bosopslag, ruigten) is ontstaan. Deze periode is ondermeer afhankelijk van reeds in 
de omgeving aanwezig habitat. Dit vraagt om een vroegtijdige start van de aanleg van nieuwe leefge-
bieden. De aanleg van de Nieuwe EHS staat gepland in de tweede helft van 2014. Kap van de bos-
elementen hier vindt plaats in de winter van 2013-2014. Vanuit het Actieplan flora en fauna worden 
een aantal maatregelen versneld uitgevoerd, waarbij reeds aanwezig biotoop binnen de Nieuwe EHS 
wordt veiliggesteld en geoptimaliseerd. Hierdoor wordt tijd gewonnen en ontstaan al vroegtijdig ‘cre-
dits’ die kunnen worden ingezet als blijkt dat leefgebieden elders eerder dan gepland gaan verdwijnen. 
De nieuwe heideterreintjes in de Nieuwe EHS zijn dusdanig gepositioneerd dat ze kunnen fungeren 
als ‘stepping stone’ en gezamenlijk een corridor vormen naar omliggende leefgebieden en deelpopula-
ties. 
 
De open terreindelen binnen de EHS zijn reeds op munitie onderzocht. Het open terrein aan de 
noordzijde van het vliegveld en de boselementen binnen het totale plangebied wordt gefaseerd vanaf 
2014 op munitie onderzocht. Voor de boselementen dient daarvoor voorafgaand de struiklaag te wor-
den verwijderd. Dit vindt gefaseerd plaats tijdens drie winterseizoenen in de periode 2013-2016. De 
fasering wordt mede bepaald op basis van het verspreidingsbeeld van levendbarende hagedis om de 
effecten te minimaliseren. Tevens worden maatregelen genomen om in deze bospercelen (tijdelijk) 
dekking aan te bieden in de vorm van takkenrillen. 
 

5.9.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd tussen half april en half juli en in over-
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winteringsbiotoop de periode van half oktober tot half april. Het uitvoeren van verstorende werkzaam-
heden dient daarom plaats te vinden buiten deze periode tenzij er voortijdig (mitigerende) maatregelen 
zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van dieren kan worden uitgesloten. Sturend daarin is ook 
het aanbieden van geschikt leefgebied in de omgeving als alternatief. Een maatregel waarbij een ter-
rein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus gelijktijdig plaats met het handhaven van ge-
schikt, alternatief biotoop in de omgeving. Het is een gedragsregel die past bij het nieuwe denken en 
werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer al het geschikte leefgebied of biotoop binnen 
het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fasering plaatsvindt om de GSVI te garanderen. 
Tijdens werkzaamheden moet worden voorkomen dat de structuurrijke bosranden en ruigten worden 
bereden door zwaar materieel waardoor sterfte kan optreden. 
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Figuur 20. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van heideblauwtje. 

5.10 Heideblauwtje 
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5.10.1 Algemeen en ecologie 
Het heideblauwtje komt in Nederland voor als een 
schaarse standvlinder op de pleistocene zandgronden in 
structuurrijke natte en droge heideterreinen. Hij vliegt in 
één generatie tussen eind juni en begin augustus. Het 
heideblauwtje staat op de Rode lijst in de categorie ‘ge-
voelig’. De trend is nu stabiel na een sterke afname. De 
eitjes worden vooral afgezet op de struikhei, soms dop-
hei of bepaalde vlinderbloemigen zoals rolklaver en hei-
debrem. De rupsen leven met name op hogere, jonge 
planten die in een lage vegetatie groeien of op kale 
grond staan. Het heideblauwtje overwintert als ei dichtbij 
de grond op houtige delen van voornamelijk struikhei. De 
soort leeft samen met diverse mierensoorten die de rups 
en pop beschermen. Vanaf juni komen de vlinders te-
voorschijn. De dichtheid is doorgaans hoog, zo’n 50 tot 
90 individuen per hectare. Het heideblauwtje is een 
honkvaste soort en weinig mobiel. Een open grasland 
van 100 meter is voor de soort al een onoverbrugbare 
afstand. 
 

5.10.2 Gunstige staat van instandhouding 
Binnen het plangebied is een kleine populatie van maxi-
maal enkele honderden heideblauwtjes aanwezig (figuur 
20). De vliegplaats bestaat uit een afwisseling van struik- 
en dopheide en beslaat hier slechts 1,3 hectare. Wel is in 
de omgeving veel bloemrijk, droog grasland aanwezig, 
maar op basis van veldwaarnemingen maakt de soort 
daar niet of nauwelijks gebruik van. Op vergelijkbare hei-
deterreintjes binnen het plangebied is de soort niet aan-
getroffen. De dichtstbijzijnde populatie ligt op circa 1.500 meter afstand en is voor de soort fysiek on-
bereikbaar. Gelet op een maximale dispersieafstand van 500 meter door geschikt biotoop, ligt de 
aanwezige populatie op het vliegveld sterk geïsoleerd. Dit maakt de populatie heideblauwtjes bijzon-
der kwetsbaar voor uitsterven. Maatregelen zijn noodzakelijk om duurzaam de GSVI te kunnen garan-
deren. Dit nog los van voorgenomen ontwikkelingen waarbij het leefgebied van de soort op termijn 
mogelijk geheel zal verdwijnen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van het huidige leefgebied aan de noordkant van het vliegveld. Op zo kort mogelijke ter-
mijn wordt binnen de Nieuwe EHS nieuw leefgebied gecreëerd in de vorm van vochtige en droge hei-
devegetaties. Ingezet wordt op de doorontwikkeling van reeds aanwezige heideterreintjes binnen de 
Nieuwe EHS en het zo snel mogelijk realiseren van nieuwe heidevegetaties (stap 2). Dit ondermeer 
met het oog op de ‘rijpingstijd’ en de planning van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Binnen de Nieuwe EHS is voorzien in de realisatie van 3,4 ha. vochtige heide en 3,5 ha. droge heide 
(Natuurdoeltypenkaart Royal HaskoningDHV, juli 2013). Met het handhaven en doorontwikkelen van 
de huidige heideterreintjes (stap 2) en de ontwikkeling van zo’n 7 hectare aan nieuwe heidevegetaties 
(stap 3) wordt ruimschoots voldaan aan de compensatie-opgave uit het C&M-plan van 3 hectare. De 
nieuw te realiseren heideterreintjes zijn dusdanig gesitueerd dat ze een corridor met ‘stepping-stones’ 
vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties in de omgeving te optimaliseren. Wan-
neer nieuw leefgebied binnen de Nieuwe EHS geschikt is voor de soort, wordt een deel van de aan-
wezige vlinders weggevangen en overgezet naar de Nieuwe EHS (stap 4). Wanneer dit succesvol is, 
wordt de resterende populatie aan het vliegveld weggevangen, eventueel in combinatie met het over-
zetten van plantmateriaal (met eitjes). Verwacht wordt dat met het nemen van deze maatregelen de 
gunstige staat van instandhouding van het heideblauwtje voldoende is gewaarborgd. 
 

5.10.3 Planning 
De planrealisatie van het deelgebied Luchthaven waarbinnen de populatie heideblauwtje zich nu be-
vindt, is op dit moment (augustus 2013) nog onduidelijk en sterk afhankelijk van de planning van de 
exploitant(en). Uitgangspunt is dat het huidige leefgebied van de soort geheel zal verdwijnen en dat 
vroegtijdig vervangend leefgebied ingericht moet zijn om de GVSI te kunnen garanderen. Dit is met 
name van belang omdat het naar schatting 2 tot 3 jaar duurt voor de nieuwe heideterreinen zich zo 
hebben ontwikkeld dat ze een geschikt leefgebied voor het heideblauwtje vormen. Ingezet wordt 
daarom op het veiligstellen van potentieel geschikte heideterreintjes in de Nieuwe EHS door deze ter-
reinen in het veld te markeren en te optimaliseren door kleinschalig te plaggen en houtige opslag 
handmatig te verwijderen. Aangrenzende schrale graslanden worden niet langer gemaaid zodat hei-
devegetaties de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Een tweede spoor bestaat uit de aanleg 
van nieuwe heideterreintjes in de Nieuwe EHS die dusdanig zijn gepositioneerd dat ze kunnen funge-
ren als ‘stepping stone’ en zo een corridor vormen naar omliggende leefgebieden en deelpopulaties. 
 
Het munitieonderzoek binnen de open terreindelen van de Nieuwe EHS is inmiddels afgerond. In en 
rond de huidige vliegplaats van de soort moet het munitieonderzoek nog plaatsvinden. De bodemsa-
nering start volgens planning in maart 2014. Onduidelijk is nog of de huidige vliegplaats ook gesa-
neerd moet worden. De realisatiefase is gepland vanaf maart 2015, waarmee vanaf dat tijdstip dus het 
huidige leefgebied (theoretisch) zou verdwijnen. Om de GVSI te kunnen garanderen wordt dus ingezet 
op twee ontwikkelingssporen. Tevens wordt geprobeerd om de ruimtelijke ontwikkeling (en het verlies) 
van het huidige leefgebied zo lang mogelijk uit te stellen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden 
met de perioden waarin mitigerende maatregelen zoals het wegvangen en overzetten van dieren 
plaats moeten vinden. 
 

5.10.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd tussen half april en begin juni. Bij de 
uitvoering van werkzaamheden worden een aantal specifieke, mitigerende maatregelen getroffen. 
Wanneer het nieuwe leefgebied binnen de Nieuwe EHS geschikt wordt geacht voor de soort (ter be-
oordeling door een ter zake kundige ecoloog) worden in de vliegperiode van juni tot augustus vlinders 
afgevangen en verplaatst naar het nieuwe leefgebied. Afhankelijk van het tijdstip waarop het huidige 
leefgebied moet wijken voor de ontwikkeling, kan besloten worden om een deel van de populatie voor-
lopig nog te handhaven om zo risico’s te spreiden. Vervolgens worden in de periode van augustus-
oktober heideplanten verplant of geplagd en wordt het plantmateriaal verplaatst naar de leefgebieden 
in de Nieuwe EHS. Eventueel aanwezige eitjes worden op deze wijze veiliggesteld. 
 
Ten aanzien van het veiligstellen van het huidige leefgebied is beheer essentieel. Het is noodzakelijk 
om handmatig opslag van bomen en struiken in het heideterreintje te verwijderen. Het handhaven van 
enkele bomen en struiken is wenselijk vanwege het creëren van microklimaat en structuurvariatie. 
Voorkomen moet worden dat de heidevegetaties worden bereden door zwaar materieel. Essentieel is 
dat het eventueel plaggen of maaien van heide als beheermaatregel gefaseerd plaats vindt (max. 25% 
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per keer). Maaisel of heide dient afgevoerd te worden om verrijking van de ondergrond (en verruiging) 
tegen te gaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 21. Biotoop van heideblauwtje aan de noordkant van het vliegveld. Foto rechts: parende heideblauw-
tjes. Foto’s G. Lubbers. 
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Figuur 22. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van gebouwbewonende vleermui-
zen. 

5.11 Gebouwbewonende vleermuizen  

 
 

 
Voorbeeld seizoensritme: gewone dwergvleermuis 

 
 

5.11.1 Algemeen en ecologie 
 
Inleiding 
De groep van gebouwbewonende soorten bestaat uit vijf 
soorten: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone 
grootoorvleermuis, baardvleermuis en ruige dwerg-
vleermuis. Gebouwbewonende vleermuissoorten zijn 
soorten die gedurende het jaar voornamelijk in gebou-
wen worden aangetroffen en zodanig van deze objecten 
afhankelijk zijn in hun voortbestaan. Gewone dwerg-
vleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis 
hebben min of meer jaarrond verblijfplaatsen in gebou-
wen, hoewel gewone grootoorvleermuis ook in bomen 
(holten) wordt aangetroffen. De ruige dwergvleermuis 
en baardvleermuis maken ook gebruik van gebouwen, 
maar in mindere mate dan de bovengenoemde soorten. 
Verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied(en) 
vormen gezamenlijk het functionele leefgebied van 
vleermuizen. Gebouwbewonende vleermuissoorten 
worden in geheel Nederland aangetroffen waarbij het 
voorkomen afhankelijk is van het oppervlakte en de 
kwaliteit van het leefgebied. Alle vleermuizen behoren 
tot de groep van strikt beschermde soorten (tabel 3) 
FFwet). 
 
De soorten 
De gewone dwergvleermuis is de meest algemene 
vleermuissoort in Nederland en wordt in het gehele land 
aangetroffen. De huidige trend in aantallen en versprei-
ding is stabiel. De gewone dwergvleermuis wordt gedu-
rende het jaar voornamelijk aangetroffen in gebouwen. 
De soort maakt gebruikt van allerlei spleetvormige ruim-
ten zoals spouwmuren, achter gevelbetimmering en dakbeschot. Deze verblijfplaatsen kunnen een 
functie hebben als kraam-, zomer-, paar- of winterverblijf hebben, of combinaties hiertussen.  
De gewone grootoorvleermuis komt in Nederland in aanmerkelijk lagere dichtheden voor. Het is een 
soort die voornamelijk wordt aangetroffen op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land. 
De soort staat niet op de Rode Lijst van bedreigde of kwetsbare soorten en de omvang van de popula-
tie is stabiel dan wel enigszins toegenomen. Anders dan de gewone dwergvleermuis verblijft de ge-
wone grootoorvleermuis in grotere ruimtes in gebouwen zoals op zolders en in schuren, maar de soort 
wordt ook aangetroffen in kleine, spleetvormige ruimten en in bomen en vogelnestkasten. Overwinte-
ren doet de soort voornamelijk in koude, vochtige ondergrondse verblijven. Op het vliegveld verblijven 
de dieren in vrij droge, bovengrondse bunkers, iets wat wel vaker voorkomt bij de soort die vaak als 
eerste nieuwe overwinteringslocaties koloniseert. 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

winterslaap actief kraam actief balts winterslaap
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De laatvlieger is een gebouwbewonende soort die voornamelijk wordt aangetroffen onder daken en 
dakbeschot. Soms ook in spleetvormige ruimten. Deze verblijfplaatsen kunnen een functie hebben als 
kraam-, zomer-, paar- of winterverblijf, of combinaties hiertussen. De soort overwintert voornamelijk 
bovengronds op vorstvrije plaatsen onder met name dakbeschot en in spouwmuren. De laatvlieger is 
strikt beschermd en staat op de Rode Lijst als ‘kwetsbaar’, populatietrends laten een matige afname 
zien. Desalniettemin behoort de laatvlieger tot de talrijkere vleermuissoorten in Nederland en wordt hij 
vrijwel in het gehele land aangetroffen. Het is een typische soort die vooral voorkomt in dorpen en in 
stadsranden. De soort foerageert bij voorkeur in een half-open landschap langs houtwallen, bosran-
den en langs waterelementen. 
De baardvleermuis wordt in gebouwen aangetroffen achter gevelbetimmering, vensterluiken en zol-
ders. Maar hij maakt ook wel gebruik van spleetvormige verblijfplaatsen en spouwmuren. De soort 
overwintert net zoals de gewone grootoorvleermuis voornamelijk ondergronds. Het voorkomen van de 
soort beperkt zich voornamelijk tot de oostelijke en zuidelijke helft van Nederland, zowel op zandgron-
den als in het rivierengebied. Het is een vrij schaarse soort. Het zuiden van Limburg vormt een be-
langrijk bolwerk van de soort. De baardvleermuis is strikt beschermd, landelijke trends zijn stabiel en 
de soort wordt niet vermeld op de Nederlandse Rode Lijst.  
De ruige dwergvleermuis bewoont daklijsten, dakbeschot maar ook boomholten en loshangend boom-
schors. Als winterverblijfplaats worden ook spouwmuren gebruikt. De ruige dwergvleermuis geniet een 
strikte bescherming in Nederland en kan vrijwel overal worden aangetroffen. Hogere dichtheden be-
reikt de soort vooral langs de kust en in de noordelijke helft van Nederland. Het is een uitgesproken 
migrant, die zich voornamelijk ten oosten en noorden van Nederland voortplant. Er is weinig informatie 
over aantallen en trends. De soort staat niet op de Nederlandse Rode Lijst.   
 
Verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen in gebouwen kunnen op allerlei plekken aanwezig zijn. Deze plekken kunnen bestaan 
uit spouwmuren, ruimte achter dakbeschot of gevelbetimmering, op zolders, of allerhande spleten en 
nissen waarin of waarachter de dieren zich kunnen verschuilen. Elke soort maakt gebruik van een 
netwerk aan verschillende verblijfplaatsen binnen zijn leefgebied. Verschillende verblijfplaatsen kun-
nen elk hun specifieke functie hebben. Kraamverblijven zijn plekken waar de vrouwtjes jongen baren 
en worden gekenmerkt door een hoge temperatuur, verschillende microklimaten en een hoge buffer-
capaciteit. Binnen het netwerk van (kraam)verblijfplaatsen gaat het vaak om slechts enkele, specifieke 
locaties. Zomer- en paarverblijfplaatsen zijn plekken waar zowel vrouwtjes als mannetjes gedurende 
de actieve periode (buiten de kraamperiode) verblijven en hebben een koel(er) klimaat en een lage(re) 
bufferwaarde. Het gaat vaak om een groot aantal locaties. Plekken waar vleermuizen overwinteren 
worden gekenmerkt door een koud, maar stabiel klimaat met een hoge luchtvochtigheid, donker, rus-
tig en vrij van vorst. Dergelijke omstandigheden zijn aan te treffen in allerhande ondergrondse verblij-
ven zoals bunkers, grotten en ijskelders. Soorten als gewone dwergvleermuizen en laatvliegers over-
winteren doorgaans in bovengrondse verblijven zoals spouwmuren en op vorstvrije plaatsen onder 
dakbeschot. 
Binnen vrijwel alle deelgebieden binnen het plangebied zijn gebouwbewonende vleermuissoorten 
aangetroffen. Er zijn binnen het plangebied in totaal 8 verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen 
vastgesteld: 2 winterverblijven van gewone grootoorvleermuis (in B9 en TRB7), 5 zomerverblijfplaat-
sen van gewone dwergvleermuis (in H16, C23, O14 en de gebouwen 6 en 12 op Prins Bernhardpark) 
en 1 zomerverblijfplaats van laatvlieger (eveneens in gebouw 12 op Prins Bernhardpark). Net buiten 
het plangebied ligt nog een zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis in het Prins Bernhard-
park. Gelet op het waargenomen aantal vleermuizen gaat het niet om (belangrijke) kraamverblijf-
plaats, maar om kleine aantallen in een zomerverblijfplaats. 
Verspreid door het gebied zijn baltsende ruige en gewone dwergvleermuizen waargenomen. Paarver-
blijven zijn niet vastgesteld, dan wel toegekend aan gebouwen in de omgeving van deze waarnemin-
gen, maar komen ongetwijfeld binnen het plangebied voor. 
 
Vliegroutes 
Vliegroutes worden door vleermuizen gebruikt als verbindingen in het netwerk van verblijfplaatsen en 
foerageergebieden en vormt daarmee een essentieel onderdeel van het leefgebied van vleermuizen. 
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Ook wordt er langs de vliegroutes gefoerageerd. Vliegroutes bestaan vooral uit lintvormige beplantin-
gen zoals singels, houtwallen, laanstructuren, bosranden, heggen etc. Sommige soorten maken ook 
gebruik van lijnvormige waterpartijen zoals sloten, kanalen en vaarten omzoomd met rietkragen of 
andere begeleidende beplanting. In opgaand bos kunnen bospaden een functie als vliegroute hebben. 
Het zijn vooral de kleinere vleermuissoorten die gebruik maken van opgaande beplantingen. Voor een 
grotere soort als laatvlieger is dit minder van belang. De kleinere soorten maken gebruik van open 
plekken in bos, laanstructuren, houtwallen, singels en dergelijke. Een belangrijk aspect bij dit alles is 
de aan- of afwezigheid van (straat)verlichting. Al deze soorten zijn gevoelig van verstoring door ver-
lichting op hun vliegroutes. 
Belangrijke vliegroutes binnen en direct rond het plangebied zijn aangetroffen van gewone dwerg-
vleermuis langs de Vliegveldstraat en Greftenberghoekweg, van de baardvleermuis langs de Greften-
berghoekweg en van de laatvlieger langs de Sniedersveldweg. 
 
Foerageergebieden 
De vijf genoemde vleermuissoorten foerageren vooral in het half open tot besloten landschap, waarbij 
iedere soort haar eigen voorkeuren heeft. De gewone dwergvleermuis is het minst kritisch en foera-
geert in allerlei habitattypen maar heeft een voorkeur voor het half open landschap. De gewone groot-
oorvleermuis is zeer wendbaar en prefereert de meer besloten landschapstypen als bossen en par-
ken, maar foerageert ook wel in gebouwen (schuren) en dichte boomkronen. Baardvleermuis en ruige 
dwergvleermuis jagen bij voorkeur in besloten landschappen met veel bos, lanen en houtwallen. De 
laatvlieger is minder wendbaar en foerageert langs en boven boomkroonhoogte, maar ook wel in gro-
tere open ruimtes boven bijvoorbeeld kanalen of weilanden. Gewone dwergvleermuis, ruige dwerg-
vleermuis en laatvlieger foerageren ook wel rond straatverlichting. De overige soorten doen dit niet en 
zijn gevoelig voor verstoring door verlichting in hun foerageergebieden. 
Binnen het plangebied vormen met name de deelgebieden Prins Bernhardpark, De Strip, Oostkamp 
en de bosrijke omgeving aan de noordzijde van het vliegveld belangrijke foerageergebieden. Het gaat 
om vele tientallen tot honderden gewone dwergvleermuizen, tientallen laatvliegers en enkele ruige 
dwergvleermuizen en baardvleermuizen. Foeragerende grootoorvleermuizen zijn alleen vastgesteld in 
Prins Bernhardpark, maar zijn lastig waar te nemen en foerageren vermoedelijk om meer plaatsen 
binnen het plangebied. 
 

5.11.2 Gunstige staat van instandhouding  
Gelet op de waarnemingen is het aannemelijk dat de vleermuizen binnen het plangebied onderdeel 
uitmaken van een netwerk van verschillende (deel)populaties. Belangrijke verblijfplaatsen met grote 
aantallen vleermuizen of een bijzondere functie als kraamverblijf of overwinteringslocatie zijn niet aan-
getroffen. Wel heeft het plangebied een belangrijke functie voor foeragerende vleermuizen (met name 
gewone dwergvleermuis) en zijn er een aantal belangrijke vliegroutes aanwezig. 
 
De gunstige staat van instandhouding (GSVI) dient getoetst te worden op lokale, soms regionale 
schaal (Dienst Regelingen, 2011). Als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in de deelgebieden 
Luchthaven en Troned zullen de twee winterverblijven van gewone grootoorvleermuis op basis van 
het ‘worst-case’-scenario verdwijnen. Compensatie van deze verblijven is noodzakelijk en is beschre-
ven in het C&M-plan. De compensatieopgave van in totaal vier nieuwe winterverblijven is meegeno-
men in de ontwerpopgave van de Nieuwe EHS. Verwacht wordt dat het lokale, dan wel regionale net-
werk van winterverblijven voor deze soort, met deze maatregel voldoende is gewaarborgd en dat 
daarmee de GSVI wordt gegarandeerd. Ten aanzien van (het netwerk van) de zomer- en paarverblijf-
plaatsen worden er op basis van de in hoofdstuk 7 omschreven ontwikkelingen vooralsnog geen ne-
gatieve effecten verwacht die de GSVI aantasten. Het is echter waarschijnlijk dat er bij verkoop van 
gebouwen functiewijzigingen plaatsvinden, dan wel sloop of grondige verbouwingen, die wel effect 
hebben op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. Om de GSVI te garanderen worden 
daarom preventief maatregelen genomen door het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen in de 
vorm van vleermuiskasten en de mogelijke bouw van een vleermuistoren. De credits die zo ontstaan 
kunnen later eventueel worden ingezet bij verlies van de huidige verblijfplaatsen. Tevens wordt het 
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zgn. ‘inclusief bouwen’ gepromoot en waar mogelijk ingezet om voorzieningen voor vleermuizen in 
nieuwbouw te creëren. 
 
Met betrekking tot vliegroutes en (belangrijke) foerageergebieden die samen met verblijfplaatsen de 
functionele leefomgeving van vleermuizen vormen, worden geen negatieve effecten verwacht die de 
GSVI van genoemde soorten in gevaar kunnen brengen. Mitigerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld 
het aanbrengen van vleermuisvriendelijke verlichting en pré-compensatie van verblijfplaatsen moeten 
eventuele negatieve effecten al vroegtijdig wegnemen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder de winterverblijven en directe omgeving aan 
de noordkant van het vliegveld. Op zo kort mogelijke termijn worden als uitwerking van het Actieplan 
flora en fauna verspreid door het gebied vleermuiskasten opgehangen. Enkele bunkers worden om-
gebouwd tot overwinteringslocatie, voortkomend uit de compensatieopgave. Daarnaast wordt de bouw 
van een vleermuistoren overwogen, om het aanbod aan zomer- en kraamverblijven te vergroten. Maar 
ook de ontwikkeling van structuurrijke bosranden zal een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied 
van vleermuizen door een grotere randlengte en een naar verwachting rijker aanbod aan insecten. 
Vervolgens worden er door de natuurontwikkeling binnen de Nieuwe EHS nieuwe foerageer- en leef-
gebieden gecreëerd (stap 3). 
 

5.11.3 Planning  
De ontwikkeling van het plangebied aan de noordzijde van het vliegveld is op moment nog onduidelijk 
en sterk afhankelijk van de planning van de exploitant(en). Start van de ontwikkeling van (delen van) 
het deelgebied Luchthaven staat gepland vanaf juli 2014 middels het bouwrijp maken, maar wordt nog 
voorafgegaan door het munitieonderzoek en plaatselijke bodemsanering. De ontwikkeling van Leisu-
re-Noord staat gepland vanaf februari 2016, de planning voor het deelgebied Troned is nog niet be-
kend. Realisatie van de nieuwe EHS staat gepland in de tweede helft van 2014. In de winter van 
2013/2014 worden de maatregelen uit het Actieplan flora en fauna binnen de Nieuwe EHS uitgevoerd. 
Het realiseren van de compensatieopgave dient zo spoedig mogelijk te geschieden, daar het naar 
verwachting minimaal 2 tot 3 seizoenen duurt voordat een winterverblijf wordt ontdekt. Zomerverblijf-
plaatsen worden in de regel eerder ontdekt maar ook hier geldt een gewennings- en ontdekkingstijd 
van enkele jaren. Het vroegtijdig aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen, bijvoorbeeld in de vorm 
van vleermuiskasten, is belangrijk zodat de ‘credits’ kunnen worden ingezet bij verlies van verblijf-
plaatsen door ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Een ander belangrijk aandachtspunt met be-
trekking tot planning en verblijfplaatsen van vleermuizen wordt in het kader op de volgende pagina 
toegelicht. 
 

5.11.4 Uitvoering van werkzaamheden  
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort(en). Dit geldt met name voor de voortplantingstijd van eind april tot half juli en bij 
overwinterende dieren de periode van half oktober tot eind maart. Het uitvoeren van verstorende 
werkzaamheden dient buiten deze periodes plaats te vinden, tenzij er voortijdig (mitigerende) maatre-
gelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van dieren, dan wel verstoring kan worden uitgeslo-
ten. Sturend daarin is ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving 
als alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus 
gelijktijdig plaats met het aanbieden en handhaven van geschikt, alternatief biotoop in de omgeving. 
Het is een gedragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, 
waarbij niet langer al het geschikte leefgebied of biotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, 
maar waarin een fasering plaatsvindt om de GSVI te garanderen. 
 
Veel vleermuissoorten zijn gevoelig voor verlichting. Werkzaamheden vinden dat ook bij voorkeur 
overdag plaats als de dieren niet actief zijn. Indien er toch in de avonduren wordt gewerkt is een be-
perking van lichthinder noodzakelijk, bijvoorbeeld door het afschermen van de lichtbron. Daar waar 
mogelijk sprake is van verstoring wordt bij buitenverlichting vleermuisvriendelijke verlichting toegepast. 
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Dit zijn strooilichtbeperkende armaturen met amberkleurig licht, waarvan is aangetoond dat vleermui-
zen van dit soort licht het minste hinder ondervinden.  
 
Voorafgaand aan verstorende werkzaamheden in of direct rond gebouwen dient te worden vastge-
steld of er vleermuizen in de objecten aanwezig zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar 
onderstaand kader. 
 
 

Een inspectie naar vleermuisverblijven in gebouwen 
 
Vleermuizen maken gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen. Hoewel ze hierin redelijk plaatstrouw 
zijn, wisselt de samenstelling en het gebruik van deze verblijfplaatsen door het jaar heen, maar ook tus-
sen verschillende jaren. Het is zeer waarschijnlijk dat binnen het plangebied meer verblijfplaatsen in 
gebouwen aanwezig zijn dan er in 2010 zijn vastgesteld. Omdat vleermuizen alleen tijdens het zomer-
halfjaar goed waarneembaar zijn (lees: hoorbaar)  en overwinterende vleermuizen vaak wegkruipen op 
onzichtbare plekken zoals in spouwmuren en in kleine kieren, is het erg lastig om de aan- of afwezig-
heid van vleermuizen in gebouwen vast te stellen. Dit is eigenlijk alleen mogelijk in het zomerhalfjaar als 
de dieren zich door middel van hun sonargeluiden verraden. Dit betekent dat inspecties (naar zomer-
verblijven) eigenlijk alleen in het zomerhalfjaar kunnen plaatsvinden. Het vraagt om een zorgvuldige 
planning bij bijvoorbeeld de sloop, waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden bij het 
uitvoeren van dit soort veldwerk. Een vraag om inspectie van een te slopen gebouw in het winterhalfjaar 
kan dus betekenen dat de sloop moet worden uitgesteld tot na de inspectie in het zomerhalfjaar. Daarbij 
komt dat inspecties zijn gebonden aan regelgeving uit het Vleermuisprotocol, wat kan betekenen dat 
een gebouw meerdere keren tijdens het zomerhalfjaar geïnspecteerd moet worden. 
 

 
 
Tijdens de biotopenkartering zijn de belangrijkste gebouwen binnen het plangebied op basis van expert 
judgement visueel (van de buitenzijde) beoordeeld op hun geschiktheid als vleermuisverblijfplaats. De 
resultaten worden weergegeven in de kaartbeelden in bijlage 2. Een voorbeeld wordt weergegeven in 
onderstaande figuur. Daarbij worden vier categorieën onderscheiden: “onbekend”, “ongeschikt”, “poten-
tieel geschikt” en “aanwezig”. Voor de gebouwen die zijn aangemerkt als “ongeschikt” is een nadere 
inspectie op vleermuisverblijfplaatsen niet nodig. Voor de objecten die zijn weergegeven als “potentieel 
geschikt” kan een nadere inspectie wel noodzakelijk zijn, evenals voor de objecten die staan vermeld 
als “onbekend”. Dit is echter afhankelijk wat men met het betreffende object van plan is en de eventuele 
effecten op aanwezige vleermuizen. De vierde groep “aanwezig” betreft een klein aantal objecten waar-
in een verblijfplaats van vleermuizen is vastgesteld. 
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Figuur 23. Overzicht leefgebied en waarne-
mingen van boombewonende vleermuizen. 
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Voorbeeld seizoensritme: rosse vleermuis. 

 
 
 

5.12.1 Algemeen en ecologie 
 
Inleiding 
De groep van boombewonende soorten bestaat uit vijf 
soorten: rosse vleermuis, watervleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, baardvleermuis en ruige dwerg-
vleermuis. Boombewonende vleermuissoorten zijn 
soorten die gedurende het jaar of een deel van het jaar 
voornamelijk in bomen worden aangetroffen en zoda-
nig hiervan afhankelijk zijn in hun voortbestaan. De 
rosse vleermuis maakt jaarrond gebruik van verblijf-
plaatsen in bomen (boomholten), de watervleermuis 
alleen tijdens haar actieve periode in het zomerhalf-
jaar. Baardvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis maken ebruik van verblijfplaatsen in 
bomen (in holten en achter loshangend schors), maar 
worden ook in gebouwen aangetroffen. Verblijfplaat-
sen, vliegroutes en foerageergebied(en) vormen ge-
zamenlijk het functionele leefgebied van vleermuizen. 
 
De soorten 
De rosse vleermuis wordt in vrijwel geheel Nederland 
aangetroffen, staat op de Rode Lijst als ‘kwetsbaar’ en 
vertoont op landelijke schaal een matige afname. De 
soort verblijft in Nederland vrijwel het gehele jaar in 
verblijfplaatsen in bomen en maakt daarbij vooral ge-
bruik van natuurlijke holtes zoals ingerotte spechtenga-
ten. Alleen bij extreem koude omstandigheden verlaten 
de dieren de verblijfplaatsen in bomen om te overwinte-
ren in gebouwen of grotten, maar dit is in Nederland nog 
niet vastgesteld. 
De watervleermuis wordt in Nederland in vrijwel het gehele land aangetroffen, staat niet op de Neder-
landse Rode Lijst en vertoont geen negatieve trend. Ze wordt in Nederland gedurende haar actieve 
periode veel in boomholten aangetroffen, maar in boomarme gebieden zoals in Friesland bewoont de 
soort ook gebouwen. De soort overwintert in ondergrondse verblijven, bunkers en ijskelders. Voor een 
beschrijving van de overige soorten wordt verwezen naar paragraaf 6.11. 
 
Verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen in bomen worden in Nederland voornamelijk gevonden in oude, inheemse boomsoor-
ten van vooral zomereik en beuk. Ook in Amerikaanse eik worden relatief veel verblijfplaatsen gevon-
den. Verblijfplaatsen in andere boomsoorten worden beduidend minder aangetroffen. Verblijfplaatsen 
bestaan uit natuurlijke holtes die naar boven zijn uitgerot, zodat de vleermuizen vrij kunnen hangen. 
De ingang is doorgaans vrij klein waardoor in de holte een min of meer stabiel milieu aanwezig is. Ook 
is sprake van een vrije aanvliegroute. Lang niet elke holte is dus geschikt voor vleermuizen. Maar ook 
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achter loshangend schors, en in kieren en spleten in bomen kunnen vleermuizen worden aangetrof-
fen. Elke soort maakt gebruik van een netwerk aan verschillende verblijfplaatsen binnen zijn leefge-
bied. Verschillende verblijfplaatsen kunnen elk hun specifieke functie hebben zoals een kraamverblijf, 
paar- of zomerverblijf, en bij rosse vleermuis ook als winterverblijf. 
 
Er zijn binnen het plangebied geen verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen vastgesteld. Wel wordt 
vermoed dat in een perceel oud beukenbos aan de westzijde van Prins Bernhardpark één of meerde-
re verblijfplaatsen van rosse vleermuis aanwezig zijn, en mogelijk ook van watervleermuis. Werfroe-
pende rosse vleermuizen of watervleermuizen zijn niet waargenomen. Er zijn dus geen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van paarverblijven binnen het plangebied. 
 
Vliegroutes 
Vliegroutes worden door vleermuizen gebruikt als verbindingen in het netwerk van verblijfplaatsen en 
foerageergebieden en vormt daarmee een essentieel onderdeel van het leefgebied van vleermuizen. 
Ook wordt er langs de vliegroutes gefoerageerd. Vliegroutes bestaan vooral uit lintvormige beplantin-
gen zoals singels, houtwallen, laanstructuren, bosranden, heggen etc. Sommige soorten, waaronder 
watervleermuis maken ook gebruik van lijnvormige waterpartijen zoals sloten, kanalen en vaarten om-
zoomd met rietkragen of andere begeleidende beplanting. In opgaand bos kunnen bospaden een 
functie als vliegroute hebben. Het zijn vooral de kleinere vleermuissoorten die gebruik maken van op-
gaande beplantingen. De rosse vleermuis maakt geen gebruik van vliegroutes, hij vliegt op grotere 
hoogten ruim boven landschapselementen. De watervleermuis maakt hier wel gebruik van, maar er 
zijn binnen het plangebied geen vliegroutes aangetroffen. Van de baardvleermuis is een belangrijke 
vliegroute aangetroffen langs de Greftenberghoekweg. 
 
Foerageergebieden 
De rosse vleermuis is een soort die jaagt in open tot half open gebieden zoals weilanden, waterpartij-
en en langs bosranden. De watervleermuis prefereert het halfopen gebied zoals waterpartijen omge-
ven door bos, beschutte vaarten en kanalen, al komt de soort ook voor in open en waterrijke gebie-
den. De gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en ruige dwergvleermuis jagen voornamelijk in 
het gesloten tot halfopen landschap, in de nabijheid van bos, houtwallen en dergelijke. 
Foeragerende rosse vleermuizen zijn vooral aangetroffen in de bosrijke omgeving aan de noordzijde 
van het vliegveld. Het gaat om maximaal enkele tientallen dieren per nacht. Van de watervleermuis is 
een concentratie van enkele tientallen dieren waargenomen boven de waterpartijen ten zuiden van 
Prins Bernhardpark buiten het plangebied. Bij de overige soorten gaat het om kleinere aantallen van 
slechts enkele dieren per nacht. 
 

5.12.2 Gunstige staat van instandhouding 
De gunstige staat van instandhouding (GSVI) dient getoetst te worden op lokale, soms regionale 
schaal (Dienst Regelingen, 2011). Gelet op de beperkte functie van het plangebied voor boombewo-
nende vleermuissoorten worden met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen geen negatieve ef-
fecten verwacht die de GSVI van de beschreven soorten in gevaar kunnen brengen. Het is echter mo-
gelijk dat ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingen bomen met verblijfplaatsen zullen verdwijnen, 
met name in de omgeving van Prins Bernhardpark. Om de GSVI te garanderen worden daarom pre-
ventief maatregelen genomen door het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen in de vorm van 
vleermuiskasten en de mogelijke bouw van een vleermuistoren. Opgemerkt moet worden dat water-
vleermuis en rosse vleermuis tot nu toe maar weinig gebruik maken van dit soort nieuwe voorzienin-
gen. Dit in tegenstelling tot (deels) gebouwbewonende vleermuissoorten zoals gewone dwergvleer-
muis en gewone grootoorvleermuis. De credits die zo ontstaan kunnen later eventueel worden ingezet 
bij verlies van de huidige verblijfplaatsen. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden, in het bijzonder de oudere bospercelen en bomen. Op zo 
kort mogelijke termijn worden als uitwerking van het Actieplan flora en fauna verspreid door het gebied 
vleermuiskasten opgehangen (stap 2). Daarnaast wordt de bouw van een vleermuistoren overwogen, 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

61 

om het aanbod aan zomer- en kraamverblijven te vergroten. Maar ook de ontwikkeling van structuur-
rijke bosranden zal een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied van vleermuizen door een grote-
re randlengte en een naar verwachting rijker aanbod aan insecten. Vervolgens worden er door de na-
tuurontwikkeling binnen de Nieuwe EHS nieuwe foerageer- en leefgebieden gecreëerd (stap 3). 
 
Binnen de gehele projectlocatie zijn er een aantal deelgebieden waarbinnen zich geschikte verblijf-
plaatsen voor vleermuizen kunnen bevinden. Het gaat hier met name om bospercelen met oud loof-
hout die voorkomen in de deelgebieden van De Strip en Prins Bernhardpark. Ook aan de noordzijde 
van het plangebied zijn er mogelijkheden voor boombewonende vleermuizen, vooral in restanten van 
oude laanstructuren. 
 

5.12.3 Planning  
De ontwikkeling van de deelgebieden Strip en Oostkamp staat gepland vanaf maart 2015, voor de 
ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld vanaf juli 2014 en voor Prins Bernhardpark vanaf 
september 2015. Voordat er oude beplanting wordt verwijderd kan een controle noodzakelijk zijn in 
verband met de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij gelden in prin-
cipe dezelfde aandachtspunten als aangegeven in het kader in paragraaf 5.11.4. 
 

5.12.4 Uitvoering van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd eind april tot half juli en bij overwinte-
rende dieren van half oktober tot eind maart. Het uitvoeren van verstorende werkzaamheden dient 
buiten deze periode plaats te vinden, tenzij er voortijdig (mitigerende) maatregelen zijn getroffen, 
waardoor de aanwezigheid van dieren, dan wel verstoring kan worden uitgesloten. Sturend daarin is 
ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving als alternatief. Een 
maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus gelijktijdig plaats met 
het handhaven van geschikt, alternatief biotoop in de omgeving. Het is een gedragsregel die past bij 
het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer al het geschikte leef-
gebied of biotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fasering plaatsvindt om 
de GSVI te garanderen. 
 
Veel vleermuissoorten zijn gevoelig voor verlichting, zoals bijvoorbeeld de watervleermuis. Werk-
zaamheden vinden dat ook bij voorkeur overdag plaats als de dieren niet actief zijn. Indien er toch in 
de avonduren wordt gewerkt is een beperking van lichthinder noodzakelijk, bijvoorbeeld door het af-
schermen van de lichtbron. Daar waar mogelijk sprake is van verstoring wordt bij buitenverlichting 
vleermuisvriendelijke verlichting toegepast. Dit zijn strooilichtbeperkende armaturen met amberkleurig 
licht, waarvan is aangetoond dat vleermuizen van dit soort licht het minste hinder ondervinden.  
 
Voorafgaand aan verstorende werkzaamheden in of direct rond bomen dient te worden vastgesteld of 
er vleermuizen in de objecten aanwezig zijn. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
kader bij paragraaf 5.11.4. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehou-
den met de kwetsbare periode van de soort. Dit geldt met name voor de voortplantingstijd eind april tot 
half juli en bij overwinterende dieren van half oktober tot eind maart. Het uitvoeren van verstorende 
werkzaamheden dient buiten deze periode plaats te vinden, tenzij er voortijdig (mitigerende) maatre-
gelen zijn getroffen, waardoor de aanwezigheid van dieren, dan wel verstoring kan worden uitgeslo-
ten. Sturend daarin is ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving 
als alternatief. Een maatregel waarbij een terrein ongeschikt wordt gemaakt als leefgebied vindt dus 
gelijktijdig plaats met het handhaven van geschikt, alternatief biotoop in de omgeving. Het is een ge-
dragsregel die past bij het nieuwe denken en werken binnen de Flora- en faunawet, waarbij niet langer 
al het geschikte leefgebied of biotoop binnen het werkgebied wordt verwijderd, maar waarin een fase-
ring plaatsvindt om de GSVI te garanderen. 
Voordat er oude beplanting wordt verwijderd kan er dus een controle noodzakelijk zijn in verband met 
de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarbij gelden in principe dezelfde 
aandachtspunten als aangegeven in het kader bij paragraaf 5.11.4. Boomholten kunnen (aanvullend) 
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op geschiktheid als vleermuisverblijfplaats of de aanwezigheid van vleermuizen worden gecontroleerd 
met behulp van een zgn. ‘boomcamera’. Dit is een infrarood-camera die op een telescoopstok gemon-
teerd is waarmee boomholten tot een hoogte van circa 6 meter kunnen worden geïnspecteerd. De 
methode wordt vooral ingezet om kort voor kap nog een laatste inspectie uit te voeren, maar zegt ui-
teraard weinig tot niets of de holte al dan niet een functie heeft voor vleermuizen op een ander tijdstip 
in het jaar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 24. Gewone (bruine) grootoorvleermuis (links) en (gewone) baardvleermuis (rechts). Foto grootoor-
vleermuis R.J. Koops, baardvleermuis P. v. Oudheusden). 
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Figuur 24. Overzicht waarnemingen grondge-
bonden zoogdieren. 
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Voorbeeld seizoensritme: steenmarter. 

 
 

5.13.1 Algemeen en ecologie 
De groep van grondgebonden zoogdieren in dit SMP 
betreft slechts twee soorten: steenmarter en eekhoorn. 
De steenmarter wordt in Nederland voornamelijk aange-
troffen op de pleistocene zandgronden, staat niet op de 
Nederlandse Rode Lijst en breidt zich juist sterk uit. De 
eekhoorn komt verspreid over vrijwel het gehele land, 
maar mijdt grootschalige, open gebieden. De soort staat 
niet op de Nederlandse Rode Lijst en vertoont geen ne-
gatieve trend. 
 
De steenmarter wordt aangetroffen in een uitgebreid 
scala aan leefgebieden en is een echte cultuurvolger. 
Naast het leefgebied in het landelijk gebied, dat bij voor-
keur bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap, bos-
sen en kleine dorpskernen, wordt de soort ook aange-
troffen in grotere dorpen en steden. In de regio komt de 
soort algemeen voor. Evenals bij vleermuizen maakt de 
steenmarter gebruik van een netwerk aan verblijfplaat-
sen. Het gaat om rustige, beschutte, warme en droge 
plekken. Deze bevinden zich vaak in gebouwen, zoals 
scholen, kerken bedrijfspanden, maar ook in woonhui-
zen. In woonhuizen vindt de steenmarter onderdak in 
spouwmuren, onder dakpannen en op zolders. ’s Zo-
mers wordt de soort ook rustend aangetroffen in tuinen 
plantsoenen, greppels, takkenhopen, steenhopen etc. 
De soort staat bekend als honkvast en territoria worden 
verdedigd tegen soortgenoten. Een territorium in het 
buitengebied beslaat gemiddeld zo’n 150 hectare bij 
mannetjes en zo’n 100 hectare voor vrouwtjes. In stedelijk gebied zijn de territoria gemiddeld kleiner, 
resp. 78 en 34 hectare. De steenmarter brengt per jaar één worp jongen groot, gemiddeld gaat het om 
drie jongen per worp. Het voedsel van de soort is divers en bestaat uit zoogdieren, vogels, eieren, in-
secten, andere ongewervelden terwijl ook noten en bessen worden gegeten. Het is een nachtactieve 
soort. 
 
De eekhoorn wordt vooral aangetroffen in naaldbos (met voorkeur voor grove den) en gemengd bos, 
maar ze komen ook algemeen voor in stadsranden, tuinen en parken. Ze zijn vooral in de vroege och-
tenduren en namiddag actief. Eekhoorns leven alleen en hebben een eigen leefgebied, maar alleen 
het slaapnest worden verdedigd tegen soortgenoten in de omgeving. Alleen in de paartijd trekken 
mannetje en wijfje gezamenlijk op. Naast een hoofdnest gebruikt een eekhoorn nog zo’n 5 à 6 reser-
venesten. Ze gebruiken met name takkennesten, oude kraaiennesten, boomholten en grote nestkas-
ten als verblijfplaats. Van december tot en met februari en van mei tot juni plant de soort zich voort. In 
slechte voedseljaren vervalt de eerste periode. Na een draagtijd van 5-6 weken worden de jongen 
circa 10 weken gezoogd. In gunstige jaren kan een vrouwtje twee worpen jongen grootbrengen die 
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gemiddeld bestaan uit drie tot vijf jongen. Het voedsel van de eekhoorn is voornamelijk plantaardig 
met een voorkeur voor zaden van de grove den, beukennootjes, eikels maar ook eieren en jonge vo-
gels worden soms gegeten. 
 

5.13.2 Gunstige staat van instandhouding 
De steenmarter is aangetroffen binnen de deellocaties Luchthaven en de Strip, waarbij in totaliteit 
twee territoria zijn aangetroffen, dit op basis van sporen van terreinafbakening. Gelet op het voedsel-
aanbod en het grote aantal mogelijke verblijfplaatsen ligt het werkelijke aantal territoria en dieren in 
het gebied waarschijnlijk wat hoger, naar verwachting tot maximaal 10 volwassen dieren.  
Van de eekhoorn zijn binnen het plangebied relatief weinig waarnemingen gedaan. Een indicatie dat 
het gaat om vrij kleine aantallen. Eekhoorns zijn waargenomen in de meest bosrijke deelgebieden van 
De Strip, aan de noordzijde van het vliegveld en in Prins Bernhardpark. Het plangebied heeft voor 
beide soorten een functie van leefgebied waarin ze jaarrond verblijven. De GSVI wordt beoordeeld op 
regionale schaal en is in gevaar als de deelpopulaties niet meer als zodanig kunnen functioneren. 
 
Gelet op de voorgenomen ontwikkelingen en de biotoopvoorkeur van beide soorten blijft de GSVI van 
beide soorten gewaarborgd. Beide soorten staan niet bekend als bijzonder kritisch, zijn in meer of 
mindere mate cultuurvolgers en zullen ook na de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen voldoende 
leefgebied behouden. Een negatief effect vormt wel een toename van de verkeersintensiteit, waardoor 
de kans op sterfte door aanrijding wordt vergroot. Voor de steenmarter kan het aantal (potentiële) ver-
blijfplaatsen flink afnemen wanneer aan nu nog leegstaande loodsen en bunkers nieuwe functies wor-
den toegekend. Om die reden worden tijdig alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd in de vorm van tak-
kenhopen en enkele kleinere gebouwen. Voor de eekhoorn vormt de belangrijkste maatregel het be-
houd van voldoende oude bomen en bos, zodat er voldoende ruimte voor verblijfplaatsen blijft. Ook de 
aanplant van nieuw bos zal (op termijn) leiden tot nieuwe leefgebieden.  
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige leefgebieden en verblijfplaatsen in gebouwen (bij steenmarter). Als uitwer-
king van het Actieplan flora en fauna worden op zo kort mogelijke termijn takkenhopen als marter-
voorzieningen gecreëerd en worden enkele gebouwen ingericht als verblijfplaats voor de soort (stap 
2). Tevens wordt een deel van het nieuwe bos aangeplant in de EHS aangeplant. Vervolgens worden 
binnen de Nieuwe EHS nieuwe leefgebieden gecreëerd (stap 3). De nieuwe leefgebieden zijn dusda-
nig gesitueerd dat ze een brede corridor vormen, om zo de uitwisselingsmogelijkheden met populaties 
in de omgeving te optimaliseren. 
 

5.13.3 Planning  
Maatregelen zoals de aanleg van marterhopen en het handhaven van te slopen gebouwen kennen 
geen voorkeursperiode wat betreft realisatie.  
 

5.13.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Voorafgaand aan verstorende werkzaamheden zoals de kap van bos of sloop en verbouwing van ge-
bouwen dient te worden vastgesteld of er steenmarter of eekhoorn binnen het werkgebied aanwezig 
is. Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare pe-
riode van de soort. Bij zowel steenmarter als eekhoorn gaat het met name om de voortplantingsperio-
de wanneer in de verblijfplaats jongen aanwezig zijn. Kap van bos en bomen kan op locaties waar 
eekhoorn voorkomt het beste plaatsvinden in de periode augustus tot december. Bij steenmarter is 
grofweg de periode van augustus tot maart de beste periode voor uitvoering. Sturend bij de steenmar-
ter is ook het aanbieden van geschikt leefgebied en verblijfplaatsen in de omgeving als alternatief. 
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Figuur 25. Overzicht groeiplaatsen en waar-
nemingen van flora. 

5.14 Flora 
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Voorbeeld seizoensritme: wilde marjolein. 

 
 

5.14.1 Algemeen en ecologie 
Binnen het plangebied zijn een aantal strikter beschermde 
plantensoorten aangetroffen die zijn opgenomen in dit 
SMP. Het gaat om rietorchis, steenanjer en wilde marjolein. 
De rietorchis groeit op zonnige tot licht beschaduwde, 
vochtige tot natte, zomers hoogstens oppervlakkig uitdro-
gende standplaatsen. De bodem bestaat uit min of meer 
basenrijke en voedselrijke tot matig zure, neutrale zand-
grond, veengrond of klei. In Nederland komt de rietorchis 
verspreid door vrijwel het gehele land voor, maar is slechts 
op een beperkt aantal plaatsen talrijk. 
De steenanjer is een overblijvende, laagblijvende plant 
waarvan de verspreiding in Nederland zich beperkt tot de 
oostelijk helft van het land. De soort wordt voornamelijk op 
standplaatsen aangetroffen die zich in de volle zon bevin-
den, in droge graslanden, onder kalkarme maar niet voed-
selarme omstandigheden. De soort verdraagt lichte betre-
ding goed maar verdwijnt bij bemesting. 
De wilde marjolein wordt in Nederland vooral aangetroffen 
in Limburg en langs de grote rivieren. De soort groeit op 
zonnige, soms zwak beschaduwde vrij droge plaatsen, op 
matig voedselrijke, meestal neutrale bodems. De soort is 
bestand tegen begrazing, maar onder intensieve omstan-
digheden verdwijnt de soort. De soorten zijn overblijvende 
planten. De rietorchis kent een bloeitijd van mei tot juli, de 
steenanjer van juni tot september en de wilde marjolein van 
juli tot september.  
Van de drie soorten staat alleen de steenanjer op de Rode Lijst vermeld als ‘kwetsbaar’. In hoeverre 
de groeiplaatsen van de drie soorten op het vliegveld van natuurlijke oorsprong zijn of ontstaan zijn 
door inzaaien, is onduidelijk. 
 

5.14.2 Gunstige staat van instandhouding 
De rietorchis komt verspreid en pleksgewijs in het bloemrijke grasland over het vliegveld voor. Het 
gaat vaak om een tiental exemplaren. Binnen de Nieuwe EHS ligt een meer omvangrijke groeiplaats 
waar enkele honderden exemplaren groeien. De steenanjer komt vooral in de nabijheid van de start- 
en landingsbanen voor. Het gaat om maximaal enkele tientallen exemplaren. Wilde marjolein wordt 
eveneens aangetroffen rondom de hoofdbaan. Recent is een groeiplaats ontdekt van enkele tientallen 
exemplaren op en rond de parkeerplaatsen bij de gebouwen C35 en C36 op Oostkamp (niet op kaart).  
 
De gunstige staat van instandhouding is naar verwachting bij geen van de drie soorten in gevaar. De 
groeiplaatsen blijven grotendeels ongewijzigd aanwezig of worden, zoals in de Nieuwe EHS, ingepast. 
Belangrijke groeiplaatsen van met name rietorchis in de Nieuwe EHS worden gemarkeerd, uitgeras-
terd en waar mogelijk ontzien en gehandhaafd. Eventueel worden planten verplant naar geschikte, 
nieuwe groeiplaatsen. Aandachtspunt is de aanwezigheid van wilde marjolein rond de parkeerplaat-
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sen in Oostkamp die als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zal verdwijnen. Voorgesteld 
wordt om deze planten tijdig te verplanten naar nieuwe groeiplaatsen in de omgeving. 
 
Stap 1 in het plan van aanpak ten aanzien van de GSVI betreft het veiligstellen en zo lang mogelijk 
handhaven van de huidige groeiplaatsen en het voorzetten van het huidige (verschralings)beheer. 
Stap 2 betreft het ontwikkelen van nieuwe groeiplaatsen in de Nieuwe EHS. 
 

5.14.3 Planning  
De ruimtelijke ontwikkeling binnen de deellocatie Oostkamp staat gepland vanaf maart 2015, waarbij 
er naar verwachting gefaseerd werkzaamheden plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de wilde marjo-
lein hier te verplanten, waarbij rekening wordt gehouden met de bloeitijd en zaadzetting van de soort. 
Aandachtspunt is ook de periode waarin de soort in het veld herkend kan worden en dus niet is afge-
storven en afgemaaid.  
 

5.14.4 Uitvoeren van werkzaamheden 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met de kwetsbare perio-
de van de soort, in deze situatie de periode van bloei en zaadzetting. Exemplaren die niet kunnen 
worden gehandhaafd worden verplant naar geschikte groeiplaatsen in de omgeving. Aandachtspunt 
daarbij is de periode van verplanten en de weersomstandigheden (geen vorst, geen droogte). 
 
 
 
 

    

Figuur 26. Steenanjer (links) en wilde marjolein (rechts). Foto’s Eelerwoude. 
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5.15 Vestiging van nieuwe beschermde soorten 

5.15.1 Inleiding 
Zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk zijn er sinds het uitgebreide onderzoek in 2010 rond 
het vliegveld diverse ‘nieuwe’ soorten in de omgeving ontdekt die mogelijk ook al binnen het plange-
bied voorkomen. Aanwezigheid of vestiging van een aantal van deze soorten binnen het plangebied 
kan grote consequenties hebben en vraagt om tijdige sturing en geleiding naar locaties waar deze 
soorten zich duurzaam kunnen vestigen. In deze paragraaf staan we kort stil bij deze soorten, zonder 
de indruk te wekken daarin volledig te willen zijn. Flora en fauna is nu eenmaal dynamisch en constant 
aan wijzigingen onderhevig. Vertrek of vestiging van een soort is daardoor altijd mogelijk. We staan 
stil bij de volgende soorten: 
 

 Grauwe klauwier 

 Kleine plevier 

 Kwartel 

 Kortsnavelboomkruiper 

 Middelste Bonte Specht 

 Ransuil 

 Boommarter 

 Das 

 Bosvleermuis 

 Franjestaart 

 Vale vleermuis 

 Heikikker 

Vogels 
De grauwe klauwier is een vogel van kleinschalig cultuurlandschap met hagen en houtwallen. Ook 
wordt de soort aangetroffen in en rondom veengebieden. In 2011 heeft de soort gebroed op de Lon-
nekerberg (waarneming.nl). Het areaal aan extensief beheerd bloemrijk grasland en de aanwezigheid 
van opgaande structuren met doornstruiken langs de randen voldoen naar verwachting aan de habita-
teisen van de soort. Aanwezigheid van de soort heeft geen directe consequenties. 
 
De kleine plevier broedt voornamelijk op schaars begroeide terreinen zoals pioniervegetaties en par-
keerterreinen. In 2010 zijn er twee territoria buiten de projectlocatie aangetroffen in de nieuw ingerich-
te natuur ten noorden van het plangebied. In 2013 is een mogelijk broedpaar aangetroffen in de nabij-
heid van de deellocatie Deventerpoort. Het is een pionier die graag gebruik maakt van kale, zandige 
terreinen die ondermeer ontstaan bij het bouwrijp maken van gronden. Aanwezigheid van de soort 
heeft geen directe consequenties, maar kan wel leiden tot beperkingen in de uitvoering (werken buiten 
het broedseizoen, ondanks eerder genomen maatregelen om vestiging van broedvogels te voorko-
men). 
 
De kwartel is een laat in het seizoen broedende soort die voornamelijk in akkerbouwgebieden en ex-
tensief beheerde graslanden wordt aangetroffen. De aantallen die in Nederland broeden zijn onderhe-
vig aan sterke aantalsschommelingen, welke waarschijnlijk worden veroorzaakt door variabele om-
standigheden in Zuid-Europese broedgebieden. In 2010 is in het plangebied één territorium van de 
kwartel vastgesteld in het deelgebied Nieuwe EHS. Het is waarschijnlijk dat de kwartel jaarlijks als 
broedvogel op het vliegveld voorkomt. De soort wordt hier vermeld in het kader van de algemene 
zorgplicht van de Flora- en faunawet. Aanwezigheid van de kwartel vormt een extra argument om de 
bloemrijke graslanden op zijn vroegst vanaf half juli te maaien (liever nog vanaf half augustus. Aanwe-
zigheid van de soort heeft geen directe consequenties. 
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De kortsnavelboomkruiper is de Midden-Europese ondersoort van de taigaboomkruiper en bewoond 
gemengde oude bossen waarbij de soort voornamelijk op aangetroffen op de scheidslijn tussen loof- 
en naaldbos. De soort is een zeldzame broedvogel in de regio. De belangrijkste broedgebieden in de 
omgeving liggen op de Lonnekerberg, het Haagse bos nabij Oldenzaal en Landgoed Egheria tussen 
Oldenzaal en de Lutte (waarneming.nl, pers observatie Bert Haamberg). Binnen het plangebied is er 
geschikt habitat aanwezig op het Prins Bernhard Park, De Strip en Oostkamp. Aanwezigheid van de 
soort binnen het plangebied geeft een extra argument om oude beplanting zoveel mogelijk te handha-
ven, maar heeft geen directe consequenties. 
 
De middelste bonte specht is een soort met een voorkeur voor oude eikenbossen. Van enkele broed-
paren in 2005 zijn de aantallen gestegen naar 153 territoria in 2012 in geheel Twente (jaarverslag 
2012, VWG Losser). Een aantal van deze paren bevond zich bovendien in “secundair” habitat, een 
indicatie dat de soort nu ook genoegen neemt met minder geschikt habitat. Potentieel habitat binnen 
het plangebied is op diverse plaatsen binnen het plangebied aanwezig maar vooral in Prins Bernhard 
Park, De Strip, Oostkamp en aan de noordzijde rondom de laanstructuren in de deellocaties Troned 
en Luchthaven. Aanwezigheid van de soort binnen het plangebied geeft een extra argument om oude 
beplanting zoveel mogelijk te handhaven, maar heeft geen directe consequenties. 
 
De ransuil is een soort die voornamelijk tot broeden komt in bospercelen met naaldhout. In 2010 is de 
soort op verschillende plaatsen net buiten het plangebied aangetroffen. Maar de soort kan op locaties 
met oud (naald)bos net zo goed binnen het plangebied voorkomen. Indien dit zich voordoet kan het 
aanvragen van een aanvulling op de generieke ontheffing noodzakelijk zijn, omdat de ransuil wordt 
beschouwd als een zgn. ‘jaarrond-soort’. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
In de nabijheid van het plangebied is in de laatste jaren de aanwezigheid van boommarter en das 
vastgesteld (waarneming.nl). Beide soorten zijn voornamelijk aangetroffen op de Lonnekerberg en het 
Holthuis. Boommarter en das zijn bosgebonden soorten, waarbij de das ook veel in het (half)open 
agrarisch gebied foerageert op ondermeer regenwormen. Het is aannemelijk dat beide soorten ook 
binnen het plangebied voorkomen, hun leefgebieden omvatten namelijk vele tientallen hectares. 
Vooral de bosrijke deelgebieden van De Strip, Prins Bernhard Park, de Nieuwe EHS en de noordzijde 
van het vliegveld lijken kansrijke locaties. Aanwezigheid van verblijfplaatsen van boommarter (takken-
nest, holten in bomen en gebouwen) of das (holen in de grond) kan grote consequenties hebben op 
de planontwikkeling, omdat beide soorten een strikte bescherming genieten in de Flora- en faunawet. 
Alertheid op aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) beide soorten is noodzakelijk. 
 
Vleermuizen 
In de omgeving van het plangebied zijn de vrij zeldzame franjestaart, bosvleermuis en zeer recentelijk 
de zeer zeldzame vale vleermuis aangetroffen. Een bunker op het Holthuis vormt al jaren een beken-
de winterverblijfplaats voor franjestaart en de aantallen lijken toe te nemen (Faunaonderzoek Twente, 

Landschap Overijssel, 2007). Onderzoek naar vleermuizen met behulp van mistnetten, heeft in 2011 de 
aanwezigheid van vale vleermuis vastgesteld in het Haagse Bos en meer recentelijk (2013) op de 
Lonnekerberg. Van de bosvleermuis zijn waarnemingen bekend van een populatie net ten zuiden van 
Enschede. Genoemde soorten zijn op basis van echolocatie lastig te onderscheiden en lokaliseren. 
Hoewel de soorten niet zijn aangetroffen binnen het plangebied is vestiging of aanwezigheid van deze 
soorten niet uit te sluiten. Het zijn voornamelijk boombewonende soorten die op locaties met oud bos 
(zoals binnen Prins Bernhard Park, De Strip, Luchthaven en Troned) voor kunnen komen. Aanwezig-
heid van verblijfplaatsen of belangrijke vliegroutes van deze soorten kan grote consequenties hebben 
op de planontwikkeling, omdat vleermuizen een strikte bescherming genieten in de Flora- en fauna-
wet. Alertheid op aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) deze soorten is daarom noodzakelijk. 
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Heikikker 
De heikikker komt voornamelijk voor in natte delen van heideterreinen, in en rondom vennen onder 
voedselarme, iets zure omstandigheden. De soort is bekend van een aantal vindplaatsen in het Lon-
nekermeer en het Hartjesbosch op relatief korte afstand aan de noordzijde van het vliegveld (Fauna-
onderzoek Twente Landschap Overijssel, 2007). Het is niet ondenkbaar dat de soort zich binnen het 
projectgebied vestigt door de toename van het aantal geschikte voortplantingswateren in combinatie 
met het schrale bloemrijke grasland en heischrale vegetaties. Aanwezigheid of vestiging van de soort 
kan grote consequenties hebben op de planontwikkeling, omdat de heikikker een strikte bescherming 
geniet in de Flora- en faunawet. De gunstige staat van instandhouding zal daarbij niet snel in het ge-
ding zijn gelet op de plannen binnen de Nieuwe EHS en de biotoopeisen van de soort. Het heeft voor-
al consequenties bij de uitvoering van werkzaamheden door aanpassingen in de werkplanning. 
 
 
 
 

 
 
 Figuur 27. Grauwe klauwier (links) en kleine plevier (foto grauwe klauwier J. Plischke, kleine plevier M. Bonte). 
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6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN EFFECTENBEOORDELING 
 
 
 
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de tot dusver bekende ruimtelijke ontwikkelingen per deelgebied beschreven. 
De effectenbeoordeling beperkt zich tot de hoofdlijnen en richt zich op aanleg- en ontwikkelingsfase 
en geeft tot zover mogelijk een beschrijving van effecten tijdens de gebruiksfase. Uitgangspunt hierin 
vormen de meest recente bronnen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (situatie augustus 2013). 
In bijlage 3 wordt een aanvullende effectenbeoordeling gegeven, gebaseerd op een indeling per 
soortgroep. 
 
De effecten van de voorgenomen plannen op flora en fauna zijn al eerder beoordeeld in het Compen-
satie- en mitigatieplan (C&M-plan) van juni 2012 (Eelerwoude, 2012). Uiteraard op basis van de toen 
bekende plannen en ontwikkelingen. Aan de hand van de effectenbeoordeling in het C&M-plan is ver-
volgens een compensatie-opgave ontstaan, dat door Royal HaskoningDHV is meegenomen in het 
ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van het C&M-plan zou een reguliere ontheffingsaanvraag Flo-
ra- en faunawet worden aangevraagd. De ontwikkelingen rond de Flora- en faunawet hebben echter 
ook niet stilgestaan en inmiddels is de keuze gemaakt om met dit Soortmanagementplan geen regu-
liere, maar een generieke ontheffing aan te vragen. 
Het zijn vooral de ontwikkelingen aan de noordkant van het vliegveld die een grote impact hebben op 
aanwezige soorten en natuurwaarden. Dit heeft geleid tot een forse compensatieopgave dat uiteinde-
lijk zijn plaats heeft gekregen in de Nieuwe EHS. Doordat bij de ontwikkelingen rond de Luchthaven, 
Troned en Leisure-Noord is uitgegaan van een zgn. ‘worst-case’-benadering zal de compensatieop-
gave hier niet groter worden dan berekend, en ontstaan mogelijk zelfs ‘credits’ omdat inmiddels duide-
lijk is dat veel van het groen en de leefgebieden van soorten aan de noordkant van het vliegveld inge-
past gaan worden en dus behouden blijven. Anderzijds kunnen wijzigingen in de ruimtelijke ontwikke-
lingen van andere deelgebieden wel weer leiden tot andere (compensatie)maatregelen. Centraal staat 
echter het waarborgen/behouden van de gunstige staat van instandhouding van de soort. Compensa-
tie vormt daarbij een middel, maar is dus geen doel op zich. 
 
De beschrijving in dit hoofdstuk is bedoeld om een beeld te geven van de voorgenomen plannen en 
ontwikkelingen. Vervolgens worden per deelgebied de effecten op hoofdlijnen beschreven. Met de 
middelen uit het SMP worden negatieve effecten waar mogelijk voorkomen en beperkt.  
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6.2 Voorgenomen ontwikkelingen per deelgebied 

6.2.1 Luchthaven en Infra-Noord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling(en) 
De beschrijving van de van het deelgebied Luchthaven is gebaseerd op het Beeldkwaliteitplan Con-
cept 2, Luchthaven van 28 Maart 2013. Het uitgangspunt van dit beeldkwaliteitplan betreft de visuali-
satie van de Structuurvisie model B uit Juli 2009. De realisatie van de ontsluitingsweg (Infra-Noord) is 
gebaseerd op de visualisatie van het vastgestelde ontwerp van de Noordelijke Ontsluiting ADT van 2 
Augustus 2011. Binnen het Beeldkwaliteitplan zijn er twee varianten uitgewerkt met betrekking tot het 
airportcluster, waarbij de variant “Terminalcluster” een andere ruimtelijke invulling geeft aan de te rea-
liseren terminal. De ruimtelijke inpassing van de luchthaven gerelateerde bedrijvigheid is in beide ge-
vallen identiek. 
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Figuur 28. Weergave deelgebied Luchthaven (met vakindeling). De paarse lijnen geven de exploitatiegrenzen 
weer (Bron: ADT, 2013). 

Ontwikkeling van het deelgebied Luchthaven vindt plaats aan de noordzijde van de exploitatiegrens 
welke is aangegeven in figuur 28 (paarse lijnen van vakken 1 en 2). Aan de zuidzijde van deze exploi-
tatiegrens richting de hoofdbaan vinden in principe geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Entree vindt 
in de toekomstige situatie plaats aan de westkant van de deellocatie door middel van een nieuwe ont-
sluitingsweg met gescheiden rijbanen. De zuidzijde van de ontsluitingsweg wordt de beoogde locatie 
voor het realiseren van de terminal (vak 1), waarbij de terminal parallel loopt met de reeds aanwezige 
verharding. De terminal heeft een beoogd oppervlakte van 10.238 m². Aan de westzijde van de termi-
nal is ruimte gereserveerd voor parkeergelegenheid (binnen vak 1). Aan de noordzijde van de terminal 
(maar wel ten zuiden van de hoofdontsluitingsweg) is (bouw)ruimte gereserveerd voor een onder-
houdsruimte, luchthavenbrandweer en een verkeerstoren. De bebouwingshoogte is circa 20 meter 
met uitzondering van de verkeerstoren. Aan de noordzijde van de ontsluitingsweg is de beoogde ont-
wikkeling om parkeerruimte te creëren in combinatie met kantoorruimte/bedrijvigheid (vakken 3a en 
4a). Het bebouwingspercentage is maximaal 65%

1
 ook hiervoor geldt een maximale bebouwingshoog-

te van circa 20 meter. Eveneens is er aan de noordzijde van de ontsluitingsweg ruimte gereserveerd 
voor het realiseren van een hotel- en congresruimte en een parkeergarage (gestapeld parkeren, vak-
ken 3a en 5b). Ten noordoosten van de terminal en ten zuiden van de hoofdontsluitingsweg vindt er 
beoogde ontwikkeling plaats van luchthavengerelateerde bedrijvigheid (vak 4d en omgeving). Dit heeft 
een oppervlakte van 65.195m² met een bebouwingspercentage van circa 85%. Grenzend aan de 
deellocatie Troned is en blijft een locatie van Defensie aanwezig (witte vlakje in figuur 28).  
 
Beschermde soorten 
Binnen de deellocatie Luchthaven/Infra-Noord zijn een aantal categorie 5-broedvogelsoorten aange-
troffen. Het gaat om de volgende soorten: bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, bosuil, 
braamsluiper, ekster, geelgors, gekraagde roodstaart, glanskop, graspieper, groene specht, grote 
bonte specht, kleine bonte specht, kneu, koolmees, pimpelmees, torenvalk, veldleeuwerik en zwarte 
kraai. Binnen het deelgebied is een populatie van het strikt beschermde heideblauwtje (dagvlinder) 

                                                      
 
1
 Uit: Structuurvisie, juli 2009 bijlage 2.1.1 in combinatie met het Beeldkwaliteitsplan, maart 2013. 
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aanwezig. De levendbarende hagedis is op minimaal drie locaties binnen het deelgebied aangetroffen, 
maar komt waarschijnlijk op meer plaatsen voor. Het plangebied maakt onderdeel uit van het landbio-
toop van de poelkikker. In een van de aanwezige bunkers is een winterverblijfplaats van de strikt be-
schermde gewone grootoorvleermuis vastgesteld (bunker B9). Daarnaast is er een vliegroute vastge-
steld langs de bosranden van de Vliegveldstraat waar met name gewone dwergvleermuis gebruik van 
maakt. De opgaande beplanting langs de Sniedersveldweg maakt onderdeel uit van een vliegroute 
van laatvliegers. Van de groep van grondgebonden zoogdieren zijn steenmarter en eekhoorn binnen 
het deelgebied vastgesteld. Langs de hoofdbaan aan de oostzijde van het deelgebied zijn een viertal 
groeiplaatsen van steenanjer en drie groeiplaatsen van wilde marjolein aanwezig. 
 
Effecten 
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanvaringen met verkeer en vliegtuigen 

 Barrièrewerking 
 
De effecten van de voorgenomen ontwikkelingen zijn reeds uitvoerig getoetst en besproken en in de 
MER van het Luchthavenbesluit Twente (Arcadis, december 2012) en de MER ADT-Middengebied 
(Arcadis, sept. 2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per soort(groep) opgeno-
men. Met betrekking tot de vijf vogelsoorten kneu, geelgors, braamsluiper, graspieper en veldleeuwe-
rik zijn de effecten beoordeeld in een tweetal rapporten van Sovon, namelijk de ‘Beoordeling alterna-
tieve inrichting Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels’ en het 
rapport ‘Beoordeling duurzaamheid regionale populaties op broedvogels Vliegveld Twente’ (Sovon, 
2013). 
 
Eindconclusies in de verschillende rapportages, de eigen effectenbeoordeling in bijlage 3, en in het 
bijzonder de rapportage van Sovon in het kader van de beoordeling van de alternatieve inrichting (het 
Definitief Ontwerp), is dat met de voorgestelde (mitigerende en compenserende) maatregelen voor 
alle beschermde soorten de gunstige staat van instandhouding (GSVI) behouden blijft. Voor drie van 
de vijf hierboven genoemde vogelsoorten wordt wel een afname van de huidige populatie verwacht. 
Het gaat om braamsluiper, geelgors en kneu. Deze verwachte afname is (deels) te mitigeren door 
bosaanplant en de ontwikkeling van structuurrijke bosranden met struiken. Bij graspieper wordt juist 
een toename van de populatie verwacht.  
Bij de vijfde soort, de veldleeuwerik werd bij de beoordeling van de het Voorlopige Ontwerp van de 
Nieuwe EHS een sterke afname verwacht en wordt geconcludeerd dat er sprake is van een wezenlijk 
negatieve invloed op de GSVI. Naar aanleiding van deze conclusies is het ontwerp aangepast en is 
het nieuwe ontwerp als alternatief opnieuw door Sovon getoetst. Op basis van dit kaartbeeld wordt 
geconcludeerd dat de populatie zich naar verwachting stabiliseert rond de 100 broedparen. Van een 
wezenlijk negatief effect op de GSVI is in deze situatie geen sprake meer. 
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* In de sinds augustus 2009 geldende ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ zijn in categorie 5 van deze lijst 
een aantal vogelsoorten opgenomen die ook binnen het plangebied zijn aangetroffen. Het gaat om een groep van broedvo-
gelsoorten die vaak terugkeert naar de plaats waar ze hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, 
als de broedplaats door bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen verloren is gegaan, uit te wijken naar andere locaties in de 
omgeving. De soorten uit categorie 5 vragen om extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Nesten 
van categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 
rechtvaardigen. 

6.2.2 Leisure Noord 
 

 
 
 
 
Ontwikkeling(en) 
De meest recente ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de deellocatie Leisure Noord, betreft 
de realisatie van een themapark genaamd Exploratorium Ontdekking Aarde (persbericht 09-04-2013). 
Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van dit concept. Ontdekken, 
beschermen en vermaken binnen het idioom van People, Planet en Prosperity staan daarbij centraal. 
De exploitatie richt zich op een bezoekersaantal van minimaal 400.000 bezoekers per jaar. Het totale 
oppervlakte waarbinnen de ontwikkelingen plaats moeten vinden bedraagt 17,5 hectare, waarvan cir-
ca 12,5 bebouwd of verhard oppervlak. Het feitelijke themapark kent een bebouwde oppervlakte van 
circa 2 hectare, bijbehorende parkeergelegenheid resulteert in circa 5,5 hectare verhard oppervlak, 
het evenemententerrein heeft een oppervlakte van 5 hectare. 
 
Beschermde soorten 
Binnen Leisure-Noord zijn een aantal categorie 5-broedvogelsoorten* aangetroffen. Het gaat om geel-
gors, koolmees en pimpelmees. Net buiten het deelgebied is een poel aanwezig met kamsalamander, 
het deelgebied zelf zal naar alle waarschijnlijkheid onderdeel uit maken van het landbiotoop van de 
soort. Aanwezige ruigten en boselementen hebben mogelijk een functie voor de kamsalamander als 
overwinteringslocatie. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
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Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen.  
Evenals bij het deelgebied Luchthaven is ook voor Leisure-Noord bij de effectenbeoordeling in de 
Compensatie- en mitigatieplan uitgegaan van een zgn. worst-case scenario. De compensatieopgave 
die hieruit is ontstaan is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles 
wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Leisure Noord de 
GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de 
beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door mid-
del van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 

6.2.3 Troned  
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Ontwikkeling(en) 
De deellocatie Troned is aan de noordzijde van het plangebied gesitueerd. De beschrijving van de 
ruimtelijke ontwikkelingen is gebaseerd op het Ruimtelijk Structuurplan Twente Safety Campus van 28 
januari 2013. Binnen de deellocatie wordt als onderdeel van Twente Safety Campus een multifunctio-
neel veiligheidscentrum gerealiseerd. Doel(groepen) binnen het project zijn de nationale veiligheids-
diensten zoals politie en brandweer. Daarnaast biedt de locatie mogelijkheden tot het faciliteren van 
commercieel en wetenschappelijk onderzoek en ruimte waar educatie en voorlichting centraal staan. 
Voor de realisatie van de plannen worden de reeds bestaande structuren zo efficiënt mogelijk benut. 
Bestaande gebouwen worden waar mogelijk hergebruikt, de aanwezige laanstructuren worden ver-
sterkt en de rollerbanen blijven behouden. Binnen de begrenzing van het plangebied wordt er onder-
scheid gemaakt in vier verschillende zones. Aan de westzijde bevindt zich de toekomstige entree van 
het terrein, waarbij de aanwezige rollerbaan de nodige parkeergelegenheid verschaft. De grote loods 
H7 wordt binnen deze zone omgevormd tot Risk Factory, waarbinnen diverse objecten en droge oefe-
ningen (zonder water) kunnen plaatsvinden. De gebouwen aan de noordzijde van de loods blijven 
naar verwachting behouden, een deel van het bos aan de noordzijde word mogelijkerwijs uitgedund 
zodat er ruimte ontstaat voor eventuele nieuwbouw. De laanstructuur aan de noordoostzijde van H7 
wordt naar alle waarschijnlijkheid versterkt.  
De bestaande bebouwing H8 wordt omgevormd tot Training Factory en Safety Fieldlab, een locatie 
waar veiligheidsdiensten kunnen oefenen met zogenaamde “vuile” onderdelen, zoals het simuleren 
van brand en het testen van brandveiligheid. Het bestaande pand wordt gerenoveerd en aangepast 
aan de vernieuwde eisen die aan een dergelijke voorzieningen worden gesteld, zoals het aanbrengen 
van een rookfilter, het verkrijgen van vloeistofdichte vloeren voor de voorziening en het aanbrengen 
van een waterrecyclesysteem. Aan de noordzijde van deze zone is ruimte voor een buitenoefenter-
rein, eveneens voorzien van vloeistofdichte vloeren om emissie naar het grondwater te voorkomen. 
De bestaande beplanting wordt waar mogelijk gehandhaafd. De zone biedt ook plaats aan een locatie 
voor de optionele luchthaven brandweer (locatie op reeds bestaande verharding). 
Binnen de zone waarbinnen de onderwijsfaciliteiten zich concentreren blijft de aanwezige bebouwing 
gehandhaafd. Aan de oostzijde van C48 (welke wordt gebruikt voor opslagdoeleinden) vindt er moge-
lijkerwijs dunning en kap van het aanwezige bosperceel plaats ten behoeve van de ruimtelijke ontwik-
kelingen. Dit geldt eveneens voor de noordzijde van de zone, waar mogelijk faciliteiten voor overnach-
ten worden gerealiseerd. De aanwezige laanstructuren worden versterkt en blijven behouden.  
De oostzijde van het deelgebied Troned biedt mogelijkheden voor de realisatie van een buitenoefen 
terrein. Daarin wordt beoogd in verschillende compartimenten, verschillende situaties te simuleren 
voor diverse veiligheidsdiensten. Ook hier wordt het bestaande bos mogelijk uitgedund, maar blijven 
de laanstructuren behouden. Aan de zuidzijde grenzend aan het deelgebied Luchthaven tot slot, wordt 
naar verwachting een nieuwe laan aangeplant.  
 
Beschermde soorten  
Binnen het deelgebied Troned is de jaarrond beschermde buizerd vastgesteld. Er is geen nestlocatie 
vastgesteld, maar vermoed wordt dat de nestlocatie zich in een boom binnen dit deelgebied bevindt. 
Van de categorie-5 broedvogelsoorten zijn de volgende soorten aangetroffen; braamsluiper, geelgors, 
graspieper, grote bonte specht, kleine bonte specht, houtsnip, grauwe vliegenvanger, koolmees, pim-
pelmees en veldleeuwerik. De levendbarende hagedis is in ieder geval op het heideterreintje aan de 
oostzijde van het deelgebied aangetroffen, maar komt waarschijnlijk op meer plaatsen voor. In een 
van de aanwezige bunkers is een winterverblijfplaats van de strikt beschermde gewone grootoor-
vleermuis vastgesteld (trafobunker TRB7). 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 
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 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen.  
Evenals bij het deelgebied Luchthaven is ook voor Troned bij de effectenbeoordeling in de Compensa-
tie- en mitigatieplan uitgegaan van een zgn. worst-case scenario. De compensatieopgave die hieruit is 
ontstaan is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles wordt geconclu-
deerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Troned de GSVI van beschermde 
soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen 
zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt 
de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 
 

6.2.4 De Strip 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en) 
Evenals de deellocaties Deventerpoort en Oostkamp, maakt ook de Strip deel uit van de zogenaamde 
“werkparken”. Het ‘Ontwikkelingsplan ADT 2012’ is het brondocument waarin de meest recente ruim-
telijke ontwikkelingen met betrekking tot het deelgebied De Strip zijn beschreven. In het plan zijn twee 
concepten ontwikkeld namelijk ‘Airpark Wonen’ en ‘Automotive’. Het concept Airpark Wonen is inmid-
dels afgevallen. Binnen het thema ‘Automotive’ wordt gedacht aan de realisatie van testfaciliteiten, 
automotive opleidingen en bijvoorbeeld de presentatie van voertuigen, rijvaardigheidstrainingen en 
beeld- en filmopnamen. Het gaat primair uit van het gebruik van de taxibaan als niet-openbaar par-
cours. In het Ontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven aan een organische, dus geleidelijke ont-
wikkeling van de deellocatie, de aanwezige bestaande bebouwing maakt dit ook mogelijk. Op termijn 
wordt er beoogd om tevens 6,7 hectare nieuwe bedrijfspercelen te realiseren. De benodigde ruimte 
word verkregen door aan weerszijden van de taxibaan het bos uit te dunnen. Ontsluiting van de deel-
locatie vindt plaats via het bestaande wegennet. 
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Beschermde soorten  
Binnen de begrenzing van de deellocatie zijn geen vogelsoorten aangetroffen die jaarrond gebruik 
maken van een vaste rust- of verblijfplaats. De deellocatie maakt wel deel uit van het leefgebied van 
‘jaarrond-soorten’ als buizerd en sperwer. Nestlocaties van deze soorten zijn hier niet vastgesteld. Wel 
zijn binnen De Strip een aantal categorie 5-broedvogelsoorten aangetroffen. Het gaat om glanskop, 
grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, veldleeuwerik, zwarte kraai en zwarte roodstaart. 
In twee gebouwen (H16 en C23) binnen De Strip is een verblijfplaats vastgesteld van gewone dwerg-
vleermuis (min. 7 en 3 ex.). Van de grondgebonden zoogdieren is de steenmarter aangetroffen. In de 
ruige en zonbeschenen randen langs de taxibaan, is de levendbarende hagedis waargenomen. Waar-
schijnlijk komt de soort op meer plaatsen in structuurrijke bosranden en ruigten binnen De Strip voor. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. Ook in het Compensatie- en mitigatieplan uit 2012 zijn de effecten beoor-
deeld op basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012 en het concept Automotive. De com-
pensatieopgave die hieruit is ontstaan is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis 
van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied De Strip 
de GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met 
de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door 
middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 

6.2.5 Deventerpoort 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en) 
Een uitwerking van de voorgenomen ontwikkeling van de deellocatie Deventerpoort is opgenomen in 
het Ontwikkelingsplan ADT 2012. Binnen het deelgebied ligt de nadruk vooral op het herstructureren 
van de aanwezige bedrijven, waarmee er na herstructurering ruimte is voor nieuw te realiseren objec-
ten (circa 1,5 ha). Het aanwezige bos binnen het deelgebied blijft na herstructurering vrijwel geheel 
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behouden, behoudens een deel van de rand dat (op termijn) wordt gedund. Hier worden dan enkele 
gebouwen bijgeplaatst. De ruimte tussen de taxibanen wordt gebruikt als overloopgebied bij groot-
schalige evenemententen in De Strip of Oostkamp. Verwacht wordt dat deze situatie zich enkele ke-
ren per jaar voordoet. Indien (structureel) meer parkeerplaatsen nodig zijn is een uitbreiding mogelijk 
tot zo’n 2.500 parkeerplaatsen. Vooralsnog blijft het huidige grasland echter behouden. Het poortge-
bouw bij de ingang van het vliegveld heeft haar huidige functie verloren en zal op termijn mogelijk ver-
dwijnen, evenals de omliggende sierbeplantingen. 
 
Beschermde soorten 
Binnen de deellocatie zijn de jaarrond-vogelsoorten buizerd en huismus paar aangetroffen. Er is van 
de buizerd geen nestlocatie vastgesteld, maar vermoed wordt dat de nestlocatie zich in een boom 
binnen dit deelgebied bevindt. De huismussen broeden onder de dakpannen van het poortgebouw. De 
sierbeplanting zorgt voor de noodzakelijke dekking en maakt onderdeel uit van de functionele leefom-
geving van de huismussen. Verder zijn binnen het deelgebied een aantal categorie 5-
broedvogelsoorten aangetroffen. Het gaat om boomkruiper, veldleeuwerik, zwarte kraai, koolmees, 
pimpelmees, kneu, gekraagde roodstaart en zwarte roodstaart. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. Ook in het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten beoordeeld op 
basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012. De compensatieopgave die hieruit is ontstaan is 
meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de 
voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Deventerpoort de GSVI van beschermde soorten 
in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals 
mitigatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de 
GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
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6.2.6 Fokkerweg 
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en)  
De beschrijving van de ontwikkeling van het deelgebied Fokkerweg is gebaseerd op het Ontwerp-
Bestemmingsplan Overmaat-Fokkerweg (Gemeente Enschede, februari 2013). Het plan biedt moge-
lijkheden voor het realiseren van maximaal 15 nieuwe wooneenheden binnen het bouwvlak. Bijge-
bouwen buiten het bouwvlak zijn toegestaan tot een maximum van 30% van de totale gezamenlijke 
oppervlakte. Per bouwperceel mag het aandeel bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak maxi-
maal 100 m² bedragen. De beplantingsstructuur rondom de deellocatie blijft gehandhaafd (is vastge-
legd in het Ontwerp-bestemmingsplan) en wordt waar mogelijk versterkt (mond. informatie ADT). 
 
 
Beschermde soorten 
Binnen het deelgebied zijn een aantal categorie 5-vogelsoorten aangetroffen namelijk braamsluiper, 
gekraagde roodstaart, glanskop, grauwe vliegenvanger, koolmees, pimpelmees, grote bonte specht 
en groene specht. De ruigten en verhardingen binnen het plangebied vormen een potentieel leefge-
bied voor levendbarende hagedis, al is de soort hier in 2010 niet aangetroffen. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). Ook in het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten be-
oordeeld op basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012. In aanvulling is in bijlage 3 een ef-
fectenbeoordeling per soort(groep) opgenomen.  
Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelge-
bied Fokkerweg de GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar 
noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI wor-
den gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan 
worden ingezet. 
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6.2.7 Oostkamp  
 
 

 
 
 
Ontwikkeling(en) 
Het deelgebied Oostkamp maakt samen met deellocaties De Strip en de Deventerpoort deel uit van 
de zogenaamde “werkparken”, deellocaties waar het creëren van werkgelegenheid en hergebruik van 
bestaande voorzieningen de voorkeur geniet. De beschrijving van de ontwikkelingen in Oostkamp is 
gebaseerd op het Ontwikkelingsplan ADT 2012. In het Ontwikkelingsplan wordt de voorkeur gegeven 
aan een organische, dus geleidelijke ontwikkeling van de deellocatie, met als uiteindelijk resultaat de 
verkoop van percelen voor Leisure-activiteiten en innovatieve bedrijvigheid. Binnen de locatie zijn een 
aantal opvallende en/of markante gebouwen aanwezig. In het centrum van het bebouwde deel ligt de 
grote hangar H11, met een oppervlakte van 7.000 m² de grootste in de regio. In het oostelijk deel van 
Oostkamp ligt de oude munitiebunkerstraat met affinagecentrum. De aanwezige bebouwing biedt kan-
sen voor het organiseren van evenementen (Hangar H11) en het thema food (productie en verkoop 
van streekproducten) rondom de munitiebunkerstraat. De naaste nabijheid van Hangar H11 biedt 
ruimte voor 1.000 parkeerplaatsen. Het gebied heeft een ontsluiting middels de Deventerpoort, binnen 
de plannen is echter rekening gehouden met de mogelijkheid om een directe verbinding met de De-
venterweg te realiseren. Bestaande bebouwing blijft naar alle waarschijnlijkheid gehandhaafd. Nieuwe 
bebouwing (tot circa 2,9 hectare) zal op open plekken binnen het bebouwde deel gerealiseerd wor-
den. 
 
Beschermde soorten  
Oostkamp maakt deel uit van het leefgebied van de jaarrond-vogelsoorten buizerd en sperwer. De 
nestlocaties bevinden zich niet binnen het deelgebied, maar vermoedelijk in het aangrenzende bos-
gebied van de Lonnekerberg. Aangetroffen categorie-5 broedvogelsoorten zijn braamsluiper, boom-
klever, geelgors, gekraagde roodstaart, groene specht, glanskop, kneu, koolmees, pimpelmees, 
spreeuw, zwarte kraai en zwarte roodstaart. Het is waarschijnlijk dat in ruigten en structuurrijke bos-
randen de levendbarende hagedis aanwezig is. De soort is op diverse plaatsen in vergelijkbare bioto-
pen binnen het aangrenzende deelgebied van De Strip aangetroffen, evenals aan de noordzijde van 
de munitiestraat binnen de bestaande EHS. Nieuw in vergelijking met 2010 is de aanwezigheid van 
wilde marjolein waarvan enkele tientallen exemplaren voorkomen op en rond de parkeerplaatsen bij 
de gebouwen C35 en C36. 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
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Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. Ook in het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten beoordeeld op 
basis van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012. De compensatieopgave die hieruit is ontstaan is 
meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de 
voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelgebied Oostkamp de GSVI van beschermde soorten in 
het gebied niet in gevaar brengt. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals miti-
gatie, compensatie en planning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI 
bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan worden ingezet. 
 
 

6.2.8 Prins Bernhardpark 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
Ontwikkeling(en)   
De beschrijving van de voorgenomen ontwikkelingen zijn ontleend aan het Ontwikkelingsperspectief 
‘Een eigen plek op Prins Bernhardpark’ van 18 januari 2013. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de 
deellocatie in particulier opdrachtgeverschap. Behoud van de bestaande gebouwen heeft de intentie, 
waarbij de gevel en het interieur mogen worden aangepast. In totaliteit biedt de deellocatie plaats voor 
circa 25 kavels. De zuidzijde biedt mogelijkheden voor het realiseren van circa 9 “boskavels”, waarbij 
de oppervlakte varieert tussen de 2.500 tot 7.000 m². Bouwbegrenzing van het bouwvlak is niet ge-
wenst, derhalve biedt dit aan de toekomstige bewoners de mogelijkheid zelf de locatie van de woning 
te bepalen. De wooneenheden worden op creatieve wijze ingepast in de bestaande beplanting. De 
aanwezige laanbeplanting blijft naar verwachting binnen de deellocatie behouden. In tegenstelling tot 
eerdere plannen worden er aan de westzijde van het plangebied in de bospercelen ook woningen ge-
realiseerd. Aan de noordzijde van de deellocatie wordt beoogd 12-16 “randkavels” te realiseren, met 
groottes variërend van 500 tot 1.000 m². Kavelbreedtes zijn flexibel en naar wens aan te kopen. 
Randvoorwaarden aan de te ontwikkelen bebouwing zijn onder andere een beperkt aantal bouwlagen 
(twee met kap of opbouw) en gevels voorzien van natuurlijke (houten) gevelbekleding. De westzijde 
van het plangebied wordt, in tegenstelling tot het Ontwikkelingsplan 2012, wel verkaveld. Ontsluiting 
van de deellocatie vindt bij voorkeur plaats via de Oldenzaalsestraat. 
 
Beschermde soorten  
In twee gebouwen (gebouw 12 en O14) binnen het deelgebied zijn verblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuis aangetroffen (resp. 3 en 8 ex.). Net buiten de ontwikkelingslocatie zijn nog eens twee 
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verblijfplaatsen aangetroffen in woonhuizen (resp. 3 en 18 ex.). Van de laatvlieger is een verblijfplaats 
vastgesteld in gebouw 12. In het oude beukenbos aan de westzijde van het plangebied worden één of 
meerdere verblijfplaatsen in boomholten vermoed van rosse vleermuis en mogelijk ook van water-
vleermuis. Hoewel niet aangetroffen is het aannemelijk dat ook de gewone grootoorvleermuis verblijf-
plaatsen in gebouwen of boomholten heeft. Verblijfplaatsen in bomen binnen de te ontwikkelen “bos-
kavels” zijn daardoor niet op voorhand uit te sluiten. Poelkikker en kamsalamander zijn aangetroffen in 
een poel net ten zuiden van het plangebied. Wel maakt het plangebied (graslanden, boselementen) 
onderdeel uit van het land- en winterhabitat van beide soorten. Er zijn geen jaarrond beschermde vo-
gelsoorten aangetroffen, wel een aantal categorie 5-vogelsoorten; bonte vliegenvanger, boomklever, 
boomkruiper, bosuil, glanskop, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, koolmees, 
pimpelmees, spreeuw en zwarte kraai. 
 
 
Effecten  
De in dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen in het plangebied kunnen op verschillende manieren 
effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Het gaat om: 
 

 Verdwijnen van leefgebied door ruimtebeslag met bebouwing, infrastructuur etc. 

 Veranderingen in de kwaliteit van het leefgebied (stikstofdepositie, verdroging, vernatting etc.) 

 Uitstralingseffecten ten gevolge van de aanleg en de aanwezigheid van bebouwing, bedrijvig-
heid, infrastructuur in de vorm visuele verstoring of verstoring door verlichting en geluid 

 Directe sterfte door aanrijdingen met verkeer 

 Barrièrewerking 
 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen ontwikkelingen reeds uitvoerig getoetst en besproken in de MER van het Lucht-
havenbesluit Twente (Arcadis, december 2012), de MER ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en 
de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in bijlage 3 een effectenbeoordeling per 
soort(groep) opgenomen. In het Compensatie- en mitigatieplan zijn de effecten beoordeeld op basis 
van het genoemde Ontwikkelingsplan uit 2012, uitgewerkt in twee varianten. Nieuw in de uitwerking 
van het Ontwikkelingsperspectief is de ontwikkeling van een aantal boskavels aan de westzijde van 
het plangebied. Dit kan effect hebben op verblijfplaatsen in boomholten van vleermuizen of broedvo-
gels. Ondermeer om deze reden wordt ook voor rosse vleermuis en watervleermuis een generieke 
ontheffing aangevraagd. Vooralsnog zijn er geen specifieke mitigerende of compenserende maatrege-
len noodzakelijk.  
Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het deelge-
bied Prins Bernhardkamp de GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Daar 
waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en planning de GSVI 
worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing vroegtijdig kan 
worden. Specifieke aandacht gaat uit naar de boselementen aan de westzijde van het plangebied in 
verband met de mogelijke aanwezigheid van in holen verblijvende vleermuizen en broedvogels. 
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6.2.9 Nieuwe EHS (incl. bestaande EHS) 
 
 

 
 

  
 
 
Ontwikkeling(en) 
De beschrijving van de ontwikkeling en inrichting van de Nieuwe EHS (incl. een deel bestaande EHS) 
is gebaseerd op bovenstaande kaartbeelden. Het betreft het Definitief Ontwerp van 25 september 
2013 (links; RoyalHaskoningDHV), de Natuurdoeltypenkaart van 6 juli 2013 (rechts; RoyalHasko-
ningDHV) en de toelichting bij het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan EHS Luchhaven Twente (Royal 
Haskoning DHV, 25 september 2013). De oppervlakten van het nieuwe landgebruik zijn ontleend aan 
bovenstaande natuurdoeltypenkaart. 
Door de Dienst Landelijk Gebied worden de brongebieden ten noordoosten van het plangebied ver-
bonden met de omgeving door buiten het plangebied een aansluiting met de Jufferbeek te realiseren. 
Het betreft een ontwikkeling die in principe geen onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke ontwikkelingen 
rond de Nieuwe EHS. De bronnen ten zuiden van de schietbaan (= huidige EHS) worden verbonden 
met een nieuw aan te leggen slenk (noordelijke slenk). Hier kan de vegetatie zich ontwikkelen naar 
open, natte en grazige doeltypen. De zuidelijk slenk wordt gevoed met hemelwater afkomstig uit de 
deelgebieden Oostkamp en Prins Bernhardpark en de zuidelijk bronnen langs de Lonnekerberg. Wa-
ter afkomstig van de landbouwgebieden wordt niet afgevoerd naar de EHS, maar via de Leutinkbeek. 
Mede op basis van de compensatieopgave vanuit de Flora- en faunawet en in het bijzonder de opga-
ve voor de veldleeuwerik, wordt binnen de Nieuwe EHS een groot, open natuurgebied ontwikkelt 
waarin zich een mozaïek kan ontwikkelen van droge en natte schraallanden (48,6 ha.), kruiden- en 
faunarijk grasland (43,6 ha.) en op de wat schralere delen vochtige en droge heide (6,9 ha.). Aan de 
randen in het zuidelijke deel van het gebied en langs De Strip wordt de bosstructuur versterkt door 
aanplant (min. 11,5 ha. in de vorm van het doeltype rivier- en beekbegeleidend bos). Hier worden 
structuurrijke bosranden ontwikkelt, ter compensatie van soorten als kneu, geelgors, braamsluiper en 
levendbarende hagedis. Ook bosranden langs reeds aanwezig boselementen worden omgevormd 
naar structuurrijke mantel-zoomvegetaties. Op deze wijze ontstaat een bosverbindingszone voor di-
verse bosgebonden soorten. In de zone langs De Strip worden diverse poelen gegraven. Samen met 
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bestaande poelen vormen deze een corridor van stapstenen voor soorten als poelkikker en kamsala-
mander. Bestaande poelen en kwelwaterbronnen worden opgeschoond en bosopslag in de omgeving 
wordt verwijderd. Voor het heideblauwtje worden op verschillende plaatsen op korte afstand van el-
kaar (< 100 m) kleinschalig heide ontwikkeld, deels door de inpassing van reeds aanwezige heideter-
reintjes, en deels door de toplaag te verwijderen en eventueel in te zaaien met maaisel van nabijgele-
gen heideterreinen. Tot slot worden er in het deelgebied diverse faunavoorzieningen gerealiseerd zo-
als nestkasten voor mezen, gekraagde roodstaart, bosuil en grote bonte specht. Er worden vleermuis-
bunkers ingericht, dan wel nieuw aangelegd. Als leefgebied en winterbiotoop voor steenmarter, amfi-
bieën en levendbarende hagedis worden takkenrillen, stobben en steenhopen neergelegd. Een aantal 
bouwwerken worden ingericht als marter- en vleermuisverblijf. 
De vorm, mate en situering van het recreatief medegebruik is afgestemd op de aanwezige en te com-
penseren flora en fauna. Dit om verstoring zoveel mogelijk te beperken. Zo is een recreatieve route 
door het gebied op basis van de compensatieopgave en mogelijke verstoring van met name veld-
leeuwerik geschrapt. Tevens worden extra regels gekoppeld aan het gebruik van het gebied, zoals 
sluiting van terreindelen in het broedseizoen, een verbod voor loslopende honden en een duidelijke 
routing voor ruiters en MTB’ers die slechts langs de randen gebruik mogen maken van het gebied. 
Voor een verdere beschrijving van de voorgenomen plannen wordt verwezen naar de eerder ge-
noemde toelichting bij het Definitief Ontwerp. 
 
Beschermde soorten  
Binnen het deelgebied Nieuwe EHS inclusief een deel bestaande EHS, is een groot aantal bescherm-
de soorten aangetroffen. Relevant zijn vooral de minder algemene en strikt(er) beschermde soorten. 
Het gaat om een grote groep van categorie 5-vogelsoorten: bonte vliegenvanger, boomklever, boom-
kruiper, braamsluiper, bosuil, geelgors, gekraagde roodstaart, glanskop, graspieper, grauwe vliegen-
vanger, groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, kneu, koolmees, pimpelmees, veld-
leeuwerik, zwarte kraai, zwarte roodstaart en zwarte specht. Binnen de groep van zgn. jaarrond-
vogelsoorten gaat het om buizerd en sperwer. Voor deze soorten maakt de Nieuwe EHS onderdeel uit 
van hun leefomgeving. Nestlocaties binnen de Nieuwe EHS zijn in 2010 niet vastgesteld, maar kun-
nen in principe aanwezig zijn in de grotere bospercelen met wat oudere beplanting. 
 
De laanbeplanting langs de Greftenberghoekweg vormt een belangrijke vliegroute voor gewone 
dwergvleermuis en baardvleermuis. Mogelijk zijn de dieren afkomstig van verblijfplaatsen in gebouwen 
en/of boomholten binnen De Strip. Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet binnen de Nieuwe EHS 
vastgesteld, de beplanting is over het algemeen te jong (geen boomholten) en de bebouwing onge-
schikt. Al zijn plaatselijk zeker wel geschikte panden of oud bos aanwezig. Wel ligt er net buiten het 
deelgebied in de bosrand aan de zuidkant van de Nieuwe EHS een kleine bunker waarin jaarlijks en-
kele exemplaren van gewone grootoorvleermuis overwinteren. Van de grondgebonden zoogdieren zijn 
in het gebied de strikter beschermde steenmarter en eekhoorn aangetroffen.  
In tenminste één poel komt de kamsalamander voor. De levendbarende hagedis is op tenminste twee 
plaatsen waargenomen, maar komt waarschijnlijk overal in het gebied in structuurrijke bosranden, 
ruigten en heischrale terreinen voor.  
Van de dagvlinders is de aanwezigheid van een aantal bijzondere, maar niet beschermde soorten 
vermeldenswaardig. Het gaat om groentje, bruine vuurvlinder, geelsprietdikkopje, groot dikkopje en 
rond de Lonnekerberg diverse waarnemingen van kleine ijsvogelvlinder.  
Tot slot komt binnen het deelgebied op diverse plaatsen de rietorchis voor. Op heischrale plaatsen is 
de steenanjer en wilde marjolein aangetroffen. Aan de noordzijde van de munitiestraat van Oostkamp 
is een groeiplaats aanwezig van kleine zonnedauw. 
 
Effecten 
Zoals reeds aangegeven in de effectenbeoordeling van het deelgebied Luchthaven zijn de effecten 
van de voorgenomen (natuur)ontwikkeling van de Nieuwe EHS reeds uitvoerig getoetst in de MER 
ADT-Middengebied (Arcadis, sept. 2013) en de twee rapportages van Sovon (2013). In aanvulling is in 
bijlage 3 een effectenbeoordeling per soort(groep) opgenomen. In het Compensatie- en mitigatieplan 
zijn de effecten binnen de Nieuwe EHS, in tegenstelling tot de andere deelgebieden, niet beoordeeld. 
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De resultaten uit het flora- en faunaonderzoek uit 2010 en het Compensatie- en mitigatieplan zijn in 
het Ontwerp van de Nieuwe EHS meegenomen door Royal Haskoning DHV. Aangenomen wordt dat 
eventuele negatieve effecten door bijvoorbeeld boskap op soorten als bijvoorbeeld geelgors en 
braamsluiper, binnen deze opgave zijn gemitigeerd en gecompenseerd. 
 
Op basis van dit alles wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling van de Nieuwe EHS de 
GSVI van beschermde soorten in het gebied niet in gevaar brengt. Door de natuurontwikkeling wordt 
de biodiversiteit juist vergroot en ontstaan meer kansen voor een grote groep van beschermde soor-
ten. Daar waar noodzakelijk zal met de beschikbare middelen zoals mitigatie, compensatie en plan-
ning de GSVI worden gestuurd. Door middel van monitoring wordt de GSVI bewaakt zodat bijsturing 
vroegtijdig kan worden ingezet. Met betrekking tot kneu, braamsluiper, geelgors, graspieper en veld-
leeuwerik wordt een intensieve monitoring (“hand aan de kraan”- monitoring) ingezet waarbij de (aan-
tals)ontwikkelingen jaarlijks worden gevolgd. 
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7. COMPENSATIE 
 
 
 
 

7.1 Compensatie- en mitigatieplan 

De effecten van de voorgenomen plannen op flora en fauna zijn al eerder beoordeeld in het Compen-
satie- en mitigatieplan (C&M-plan) van juni 2012. Uiteraard op basis van de toen bekende plannen en 
ontwikkelingen. Aan de hand van deze effectenbeoordeling is een compensatie-opgave ontstaan dat 
door Royal Haskoning DHV is meegenomen in het ontwerp van de Nieuwe EHS. Het merendeel van 
de compensatie-opgave komt voort uit ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld binnen de 
deelgebieden Luchthaven, Leisure-Noord en Troned. Omdat tijdens het opstellen van het C&M-plan 
nog niet bekend was welke ontwikkelingen waar zullen gaan plaatsvinden, is uitgegaan van een zgn. 
‘worst-case’-scenario. Inmiddels wordt duidelijk dat veel leefgebied van de hier aanwezige soorten 
ingepast gaat worden in de planvorming en dat het verlies van leefgebied minder snel zal plaatsvin-
den, door een meer organische ontwikkeling van de deelgebieden. Desondanks wordt vastgehouden 
aan de compensatie-opgave, waardoor er in de praktijk zeker in de eerste jaren, naar verwachting 
sprake zal zijn van ‘overcompensatie’. Deze ruimte (‘credits’) wordt gebruikt om in te zetten bij even-
tuele extra compensatieopgaven, om negatieve effecten te voorkomen en de gunstige staat van in-
standhouding van de soorten te kunnen blijven garanderen tijdens de gebruiksfase. 
 
Voor een totaaloverzicht van de compensatie-opgave wordt verwezen naar figuur 29 dat afkomstig is 
uit het Compensatie- en mitigatieplan uit 2012. Om te borgen dat compensatie ook daadwerkelijk (en 
tijdig) plaatsvindt komt de compensatie-opgave op diverse plaatsen in dit SMP terug, zoals in de 
factsheets en de hoofdstukken over uitvoering en planning. 
 
 

7.2 Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Nieuwe EHS 

Figuur 30 geeft een beeld van het Definitief Ontwerp van de Nieuwe EHS dat is opgesteld door Royal 
Haskoning DHV. Een toelichting op het ontwerp is al gegeven in paragraaf 6.2.9. De nieuwe inrichting 
is tot stand gekomen door een integrale afweging van belangen en aspecten. De centrale ambitie is: 
ontwikkeling van een duurzaam, samenhangend stelsel van natuurgebieden waardoor behoud en 
ontwikkeling van de biodiversiteit mogelijk is. Het bereiken van dit doel wordt zoveel mogelijk gecom-
bineerd met het herstel en verbeteren van de waterhuishouding, aspecten van ruimtelijke continuïteit, 
belevingskwaliteit en beleefbaarheid. De inrichting is in belangrijke mate bepaald door de biotoopeisen 
van de veldleeuwerik vanwege het bovenregionale belang van de populatie voor deze soort. Zo zijn in 
het ontwerp een aantal bospercelen gekapt om meer open ruimte te creëren voor de veldleeuwerik. 
Het leidt wel tot een spanningsveld met andere kritische vogelsoorten zoals geelgors en braamsluiper, 
die juist gebaat zijn bij de ontwikkeling en aanleg van nieuw, structuurrijk bos. Zoals beargumenteerd 
door Sovon zal dit bij geelgors, kneu en braamsluiper weliswaar kunnen leiden tot een afname van de 
populatie op het vliegveld, de gunstige staat van instandhouding van deze soorten is niet in het ge-
ding. Voor de veldleeuwerik geldt dit nu ook, dankzij de planaanpassingen in het Definitief Ontwerp. 
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Figuur 29.Totaaloverzicht van verplichte natuurmaatregelen binnen de verschillende ontwikkelingslocaties en de Nieuwe EHS (uit: Compensatie- & mitigatieplan 
Flora- en faunawet voor Luchthaven Twente, Eelerwoude 2012. 
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Broedvogels

26 bosuil 1 1 n.v.t. 3 kasten

14 braamsluiper 1 6 6 5 300 30 1800

20 buizerd 1 1 (100) (100)

15 geelgors 2 1 13 14 4 300 56 4200

16 gekraagde roodstaart 2 1 2 + 1 1 n.v.t. 200 200 3 kasten

3 graspieper 4 4 5 20

23 grote bonte specht 3 + 4 4 n.v.t. 8 kasten

29 huismus 7 0 n.v.t.

11 kneu 1 2 6 6 5 30

25 koolmees 17 + 15 15 n.v.t. 30 kasten

27 pimpelmees 14 + 13 13 n.v.t. 25 kasten

35 torenvalk 1 0 n.v.t.

2 veldleeuw erik 4 10 14 2 28

Amfibieën & reptielen

7 kamsalamander 1 poel 1 poel n.v.t. 3 3 poelen

8 poelkikker 2,0 ha. 2,0 ha. n.v.t. 2

10 levendbarende hagedis 2,8 ha. 2,9 ha. 0,4 ha. 13,9 ha. 20,0 ha. n.v.t. 20

Zoogdieren

30 gew one grootoorvleermuis 1 verbl. 1 verbl. 2 verbl. n.v.t. 2 4 w interverblijven

Dagvlinders

1 heideblauw tje 1,0 ha. 1 ha. n.v.t. 3 3

* deze prestatieverplichting betekent dat de vermelde oppervlakte aan leefgebied voor de specif ieke soort aanw ezig moet zijn, dan w el moet w orden aangelegd (lees: aangevuld)

compensatie/preventie kan (in principe) elders binnen het betreffende deelgebied plaatsvinden

compensatie/preventie kan (in principe) niet binnen het betreffende deelgebied plaatsvinden

n.v.t. niet van toepassing

(100) compensatie van leefgebied is feitelijk niet aan de orde, maar vraagt om aandacht bij de totale natuurontw ikkeling Nieuw e EHS
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Figuur 30. Overzicht Definitief Ontwerp Inrichtingsplan 
EHS Luchthaven Twente d.d. 25-09-2013 (Royal Has-
koning DHV). 
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8. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 
 
 
 
 

8.1 Inleiding 

Ten behoeve van het opstellen van dit Soortmanagementplan is door ADT informatie aangeleverd 
over diverse aspecten die met de uitvoering van werkzaamheden te maken hebben, zoals het type en 
de omvang van werkzaamheden, procedures en de planning. In het Uitvoeringsprotocol flora en fau-
na, dat een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het SMP, wordt hier uitgebreider op ingegaan. In dit 
soortmanagementplan beperken ons in het SMP tot een samenvatting van meest belangrijke aspec-
ten. 
 

8.2 Procedures 

8.2.1 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
Een belangrijk aspect binnen het SMP is de borging en garantie dat de maatregelen uit dit SMP en 
eventueel aanvullende voorwaarden uit de generieke ontheffing ook daadwerkelijk worden nageleefd 
en uitgevoerd. De ‘generieke’ ontheffing wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Daarmee 
spreekt Dienst Regelingen een grote mate van vertrouwen uit richting de ontheffinghouder, in dit geval 
ADT. Dienst Regelingen legt daarmee de verantwoordelijkheid voor het overeenkomstig het soortma-
nagementplan en de op basis daarvan verleende ontheffing uitvoering van noodzakelijke maatregelen 
volledig bij de ontheffinghouder. Die verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de ontheffinghou-
der alle noodzakelijke stappen onderneemt om een juiste uitvoering van werkzaamheden te garande-
ren en deze zo nodig lang juridische weg afdwingt.  
De ontheffinghouder moet ervoor zorgen dat in de aanbesteding en in uitvoeringscontracten en 
-bestekken dit alles voldoende geborgd is. Hiertoe dient ondermeer het Uitvoeringsprotocol flora en 
fauna, dat specifiek ingaat op de uitvoeringsaspecten in relatie tot het SMP en de Flora- en faunawet. 
Het betekent ook dat de ontheffinghouder organisatorisch dient te borgen dat er door deskundige per-
sonen wordt toegezien op de uitvoering, en dat deze toezichthouders een mandaat moeten hebben 
om in voorkomend geval werkzaamheden stil te kunnen leggen en het bevoegd gezag te informeren. 
 
De ontheffinghouder is dus aansprakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig 
het Soortmanagementplan en het Uitvoeringsprocotol flora en fauna en de op basis daarvan verleen-
de ‘generieke’ ontheffing. Zowel het niet naleven van een ontheffingsvoorschrift als het overtreden van 
een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet is een economisch delict. Dat betekent dat de onthef-
finghouder als organisatie, maar ook de persoon of personen die binnen de organisatie 
(eind)verantwoordelijk is of zijn, voor de uitvoering dan wel de opdrachtverlening tot uitvoering straf-
rechtelijk kan, dan wel kunnen worden vervolgd indien een ontheffingsvoorschrift niet wordt nageleefd 
en daarmee een of meer verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet worden overtreden. 
 

8.2.2 Procedure Area Development Twente (ADT) 
De uitvoering van werkzaamheden binnen het plangebied wordt binnen ADT centraal aangestuurd 
door de Coördinator Uitvoering. Met betrekking tot uitvoeringsaspecten maakt ADT gebruik van een 
communicatieprotocol (zie Uitvoeringsprotocol flora en fauna). Hierin wordt de communicatie tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever (ADT) omschreven. Ten behoeve van de uitvoering wordt gewerkt 
volgens een tweetal processchema’s voor de aanvraag van een werkvergunning. De Coördinator Uit-
voering bepaalt aan de hand van een melding over een uitvoeringsaspect welke thema’s hierbij van 
belang zijn. Indien het een meer complexe aanvraag betreft wordt de uitgebreide procedure gevolgd 
(processchema 2 in het Uitvoeringsprotocol flora en fauna). 
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Gaandeweg het proces vinden diverse gesprekken en afwegingen plaats met uitvoerende partijen en 
specialisten binnen en direct rond ADT, zoals bijvoorbeeld de luchthavenmeester en/of de communi-
catiedeskundige. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt en randvoorwaarden vastgelegd, 
waarna door de uitvoerder een Plan van aanpak wordt opgesteld. Het Plan van aanpak wordt vervol-
gens aan ADT voorgelegd ter goedkeuring, waarna bij het verstrekken van de werkvergunning gestart 
kan worden met de werkzaamheden. Het soortmanagementplan geeft in deze procedure belangrijke 
input op het aspect flora, fauna en ecologie. Het Uitvoeringsprotocol flora en fauna geldt ondermeer 
als basisdocument bij de uitbesteding van werkzaamheden en als borging dat werkzaamheden binnen 
de kaders van de Flora- en faunawet worden uitgevoerd. 
 

8.2.3 Procedure bij de uitvoering van werkzaamheden in relatie tot Flora- en faunawet 
Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden zoals het bouwrijp maken van gronden, de kap 
van beplanting of de sloop van gebouwen in relatie tot de Flora- en faunawet en dit SMP in het bijzon-
der, is in figuur 31 een stroomschema opgesteld. Het schema borgt dat de mitigerende en compense-
rende maatregelen zoals elders in het SMP zijn aangegeven goed in het werkproces worden meege-
nomen. De Coördinator Uitvoering bepaalt in samenspraak met de ter zake kundige ecoloog of een 
voorgenomen activiteit of werk aan het stroomschema getoetst moet worden. De ecoloog toetst dit 
vervolgens in het stroomschema. Het schema is opgenomen in het Uitvoeringsprotocol flora en fauna. 
 
In het stroomschema zijn vijf checkpunten opgenomen. Check 1 en 2 hebben betrekking op de perio-
de waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd in relatie tot de beschermde soorten. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat werkzaamheden bijvoorbeeld in de meest kwetsbare periode van de soort(en) 
worden uitgevoerd. Als uitvoering in deze periode toch noodzakelijk is, wordt in overleg met de be-
trokken ecoloog gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van mitigerende maatrege-
len. Centraal daarbij staat de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet en het uitgangspunt dat 
de werkzaamheden de instandhouding van de gunstige staat (GSVI) van de soort niet in gevaar mo-
gen brengen. Check 3 en 4 hebben betrekking op de compensatieopgave en natuurontwikkeling in de 
Nieuwe EHS. Hier vindt een controle plaats of compensatie aan de orde is en of deze juist is uitge-
voerd. Ook hier met het doel om de GSVI van de soort(en) te waarborgen. Bij check 5 tot slot, wordt 
getoetst of de bijbehorende mitigerende maatregelen (goed) zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het 
wegvangen of overzetten van dieren en of vervolgens gestart kan worden met de uitvoering van werk-
zaamheden. In figuur 32 is een voorbeeld uitgewerkt over de werking van het stroomschema. 
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Figuur 31. Stroomschema Uitvoering van werkzaamheden en SMP. 
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 Binnen het werkgebied waar werkzaamheden gaan plaatsvinden blijkt het leefgebied van een aan-
dachtsoort aanwezig (nl. heideblauwtje), de voorgenomen activiteit (kap en bouwrijp maken) heeft 
mogelijk effect op deze soort en/of zijn leefgebied. Antwoord: ja. 

 Check 1: periode van uitvoering in september valt in suboptimale periode voor de soort (tabel ‘Kap-
pen van bomen en struiken’ in Uitvoeringsprotocol flora en fauna). Uitvoering is mogelijk, mits….  

 Check 2: Er worden in het protocol geen aanvullende voorwaarden voor het heideblauwtje vermeld. 
Antwoord is dus ja, er kan worden voldaan aan de voorwaarden. 

 Check 3: Er is een compensatieopgave? Er dient 3,0 ha. nieuw leefgebied te worden aangelegd 
binnen de Nieuwe EHS. Antwoord: ja. 

 Check 4: Bij navraag blijkt dat in de winter 2013/ 2014 als uitwerking van het ‘Actieplan flora en 
fauna’ nieuw leefgebied voor ondermeer heideblauwtje is gerealiseerd. In maart 2015 is het terrein 
beoordeeld als geschikt nieuw leefgebied door een ter zake kundige ecoloog. Antwoord: ja. 

 Check 5: Nog niet alle noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd. In de factsheet wordt bij het hei-
deblauwtje aangegeven dat vlinders moeten worden afgevangen en overgezet naar het nieuwe 
leefgebied in de periode juni-augustus. Mogelijk moet in augustus-september een deel van de hei-
de geplagd dan wel deels verplant, te beoordelen door de ecoloog. Deze werkzaamheden passen 
binnen de uitvoeringsplanning. Er wordt een afspraak gemaakt over het uitvoeren van deze werk-
zaamheden. Vervolgens wordt eind september het werkterrein vrijgegeven en kan de uitvoerder 
starten met de kap en het bouwrijp maken van het werkterrein. 

Figuur 32. Voorbeeld van de werking van het stroomschema Uitvoering van werkzaamheden en SMP. 

 
In bovenstaand kader wordt aan de hand van een (fictief) voorbeeld de werking van het stroomsche-
ma toegelicht. In het voorbeeld zijn we er vanuit gegaan dat de generieke ontheffing is verleend en het 
SMP daarmee is goedgekeurd door het bevoegd gezag. De exploitant van de luchthaven is voorne-
mens op de locatie met de rode cirkel (afbeelding links) een parkeerplaats te realiseren. In het SMP 
blijkt hier het leefgebied van het heideblauwtje aanwezig te zijn (kaartje rechts). De ontwikkelaar komt 
in mei 2015 met een verzoek om een werkvergunning bij ADT en wil de werkzaamheden vanaf okto-
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ber 2015 gaan uitvoeren. Het gaat vooralsnog om het bouwrijp maken van de grond, wat hier betekent 
dat aanwezige bomen en struiken worden gekapt en verwijderd (incl. heidevegetaties). Deze 
ontwikkeling wordt getoetst in het stroomschema. 
 
 

8.3 Activiteiten en werkzaamheden 

In het Uitvoeringsprotocol flora en fauna wordt per activiteit of werkzaamheid beschreven welke maat-
regelen bij de uitvoering moeten worden genomen om schade en negatieve effecten op beschermde 
soorten zoveel mogelijk te voorkomen. Het protocol is van toepassing op de uitvoering van werk-
zaamheden in het kader van: 
 

 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 

 bestendig beheer en onderhoud 

 

8.3.1 Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 
De Flora- en faunawet verstaat onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ nieuwe activiteiten of acti-
viteiten die een sterke wijziging ten opzichte van het verleden inhouden, zoals de bouw van nieuwe 
woningen of natuurbouw. De werkzaamheden zijn voor de aldaar voorkomende soorten ingrijpend. De 
activiteiten vinden bovendien niet regelmatig of jaarlijks plaats, zoals bij beheer- en onderhoudswerk-
zaamheden. Het gaat om de volgende werkzaamheden: 
 

 het bouw- en woonrijp maken (incl. sanering van gronden) 

 het afdammen,dempen of vergraven van wateren 

 het kappen en rooien van bomen en struiken 

 het slopen en renoveren van bouwwerken (incl. verwijderen infrastructuur) 

 bronbemalingen 

 

8.3.2 Bestendig beheer en onderhoud 
De Flora- en faunawet verstaat onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ werkzaamheden die gericht 
zijn op het handhaven van de bestaande situatie. Het gaat om regelmatig terugkerende werkzaamhe-
den zoals het maaien van grasland, schonen van sloten en het dunnen van bospercelen. Het wel of 
niet aanwezig zijn van soorten is vaak afhankelijk van het gevoerde beheer. De aanwezigheid van een 
aantal zeldzame vlindersoorten in de verschraalde, bloemrijke graslanden op het vliegveld is hiervan 
een mooi voorbeeld. De soorten komen hier voor dankzij een jarenlang toegepast verschralingsbe-
heer. Continuering van het beheer is een voorwaarde voor het voortbestaan van deze soorten. 
 
Bij bestendig beheer en onderhoud gaat het om de volgende werkzaamheden: 
 

 het maaien van kruidachtige vegetaties 

 het schonen van waterelementen en oevers 

 het snoeien en dunnen van opgaande beplanting 

 het onderhoud aan verhardingen en bouwwerken 

8.3.3 Geldigheid 
Het uitvoeringsprotocol geldt niet als vrijstelling voor werkzaamheden die benutting of economisch 
gewin tot doel hebben. De ontheffinghouder Area Development Twente (ADT) is overigens ook niet 
voornemens dit soort werkzaamheden uit te gaan voeren. 
 
Het uitvoeringsprotocol heeft alleen betrekking op verplichtingen die voortvloeien uit de Flora- en fau-
nawet en dus niet uit andere wet- of regelgeving zoals de Natuurbeschermingswet of Boswet. 
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9. PLANNING 
 
 
 
 

9.1 Inleiding 

Planning vormt één van de middelen, zo niet het belangrijkste middel om de gunstige staat van in-
standhouding (GSVI) te sturen en te beïnvloeden. Dit maakt dat het onderdeel planning op diverse 
plaatsen in het SMP terugkomt. En het is nou juist het tijdsaspect dat regelmatig leidt tot knelpunten 
en conflicten bij ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering met de Flora- en faunawet. In dit hoofdstuk zijn 
een aantal aspecten uitgewerkt om conflicten en knelpunten te voorkomen. Centraal daarbij staat het 
tijdig signaleren, plannen en rekening houden met beschermde soorten. In dit hoofdstuk komen de 
belangrijkste aspecten aan bod die betrekking hebben op de planning, zonder hierin volledig te willen 
zijn. Tot slot wordt in deze inleidende paragraaf gewezen op de sterke relatie die er is tussen planning 
en mitigerende en compenserende maatregelen. Het is noodzakelijk om bij het gebruik van dit SMP in 
relatie tot planning ook de nodige aandacht te besteden aan de onderdelen mitigerende en compen-
serende maatregelen! 
 
 

9.2 Seizoensritmes van beschermde soorten 

Flora en fauna zijn anders dan aspecten als bijvoorbeeld bodem of kabels en leidingen niet statisch, 
maar wisselen in de tijd constant van locatie, verschijningsvorm of aantal. Dit maakt flora en fauna tot 
een lastig en moeilijk beheersbaar risico bij de uitvoering van projecten. Toch zijn er een aantal aspec-
ten die min of meer vastliggen en vroegtijdig in de planning en uitvoering van projecten en werkzaam-
heden kunnen worden meegenomen. Figuur 33 geeft een overzicht van de belangrijkste soortgroe-
pen, zonder hierin volledig te willen zijn. 
 

 
 
 
 
 
 

9.3 Houdbaarheid van veldonderzoeken en onderzoeksperiode 

Verspreidingsgegevens van flora en fauna mogen in het kader van de Flora- en faunawet over het 
algemeen niet ouder zijn dan 3 tot 5 jaar. De termijn van 3 jaar geldt met name voor de groep van 
strikt beschermde (tabel 3) soorten en vogels, de termijn van 5 jaar voor de overige soorten (tabel 1 
en 2). De termijn van 3 jaar eindigt dan op 1 januari 2014. Dit betekent dat in 2014 een actualisatie 
van het veldonderzoek noodzakelijk is. Niet voor dit soortmanagementplan, dat is gebaseerd op het 

Figuur 33. Overzicht van belangrijke aspecten met betrekking tot de projectplanning en de aanwezigheid van 
beschermde plant- en diersoorten. 

soort/soortgroep aspect duur van het aspect

relevante periode van 

het jaar (met uitersten) voorbereidings- en onderzoeksfase planvormingsfase uitvoeringsfase vooral relevant bij:

vogels broedperiode 4 tot 5,5 maanden

15 maart - 15 juli                   

(1 maart - 15 augustus)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

geen verstoring van verblijfplaatsen 

tijdens broedtijd kap, sloop

kraamperiode 2 tot 3,5 maanden

15 mei - 15 juli                      

(1 mei - 15 augustus)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 jaar houdbaar

geen verstoring van verblijfplaatsen 

tijdens kraamtijd kap, sloop

baltsperiode 2 tot 3 maanden
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veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 
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overw interingsperiode 4,5 tot 6,5 maanden
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veldonderzoek lastig uitvoerbaar en 

arbeidsintensief onderzoek is 3 jaar houdbaar

geen verstoring van verblijfplaatsen 

tijdens overw interingsperiode kap, sloop

voortplantingsperiode 4 tot 5,5 maanden

15 maart - 15 juli                  

(1 maart - 15 augustus)

veldonderzoek alleen mogelijk in genoemde 

periode onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

bij strikt beschermde soorten: geen 
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dempen
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(15 sept. - 1 april) veldonderzoek niet mogelijk onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar
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periode (maar afhankelijk van bloeitijd) onderzoek is 3 tot 5 jaar houdbaar

uitvoering na zaadzetting en bij strikt 

beschermde soorten: verplanten maaien, graafw erk

vleermuizen

amfibieën & 

reptielen
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onderzoek uit 2010 en de aanvraag generieke ontheffing die ruim voor deze datum is ingediend. Het 
is wel noodzakelijk in het kader van de procedure Flora- en faunawet en biedt tevens de mogelijkheid 
om dit te combineren met de monitoringsverplichtingen uit dit SMP. 
Veldonderzoek naar flora en fauna vraagt in de regel om een onderzoeksperiode van 1 kalanderjaar. 
In veel gevallen kan dit worden teruggebracht tot de periode van 1 maart tot 30 september. De perio-
de van 15 maart tot 15 juli geldt over het algemeen als meest belangrijke onderzoeksperiode omdat 
dan de meeste soorten actief zijn en daarmee goed te inventariseren. 
 
 

9.4 De ontheffing en de proceduretijd 

Met dit SMP wordt een generieke ontheffing Flora- en faunawet aangevraagd bij Dienst Regelingen in 
Den Haag, uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische Zaken. Dienst Landelijk Gebied 
adviseert Dienst Regelingen in deze aanvragen op het ecologische aspect. De proceduretijd van een 
reguliere ontheffingsaanvraag bedraagt gemiddeld 12 tot 16 weken. De aanvraag van een generieke 
ontheffing vraagt vermoedelijk meer tijd, een proceduretijd is hiervoor nog niet aan te geven. Het lijkt 
realistisch om in de projectplanning uit te gaan van een termijn van 24 weken na indiening. Indien nu 
al duidelijk is dat vóór de datum van ontvangst van de generieke ontheffing werkzaamheden moeten 
plaatsvinden die ontheffingsplichtig zijn, kan worden overwogen om met betrekking tot deze ontwikke-
lingen of werkzaamheden aanvullend een reguliere ontheffingsaanvraag in te dienen. Uiteraard geldt 
ook daarbij dat deze tijdig moet worden ingediend, gelet op de proceduretijd van gemiddeld 12 tot 16 
weken. 
 
 

9.5 Wetgeving en jurisprudentie 

De Flora- en faunawet is een raamwet. Dit maakt dat jurisprudentie van grote invloed is op de inhoud 
van de Flora- en faunawet en daarmee met het werken binnen deze regelgeving. Ook op het aspect 
van tijd en (project)planning kan dit effect hebben, hierin sturen is helaas niet mogelijk. 
De Flora- en faunawet zal in de nabije toekomst samengaan met de Boswet en de Natuurbescher-
mingswet 1998 in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De nieuwe wet wordt naar verwachting in de 
eerste helft van 2014 door de Kamer behandeld. Het leidt naar verwachting tot een verdere verklei-
ning van de lijsten met ontheffingsplichtige soorten en borgt de nieuwe denk- en werkwijze zoals be-
schreven in dit SMP. Uiteraard kunnen deze wijzigingen ook gevolgen hebben voor de inhoud, maat-
regelen en planning in dit rapport. 
 
 

9.6 Uitvoeringsplanning 

Figuur 34 op de volgende pagina geeft een overzicht van de uitvoeringsplanning van ADT van de-
cember 2013. De informatie is ondermeer gebruikt in de soortbeschrijvingen in hoofdstuk 6. 
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Figuur 34. Overzicht uitvoeringsplanning ADT (ADT, december 2013). 

bodemsanering

kappen, verw ijderen groen NGE munitieonderzoek

bouw rijp maken (doorgaans 6 mnd voor aanvang realisatie)

Planning uitvoering (d.d. december 2013) realisatie ruimtelijke ontw ikkeling (inclusief w oonrijp maken)

Deelgebied 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Luchthaven NGE NGE NGE NGE

Infra Noord

Troned NGE NGE

Leisure-Noord

Nieuwe EHS NGE NGE NGE NGE

De Strip NGE NGE NGE NGE NGE

Oostkamp NGE NGE NGE NGE NGE

Deventerpoort NGE

Fokkerweg NGE

Prins Bernhardpark NGE NGE

2013 2014 2015 2016
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9.7 Het Actieplan flora en fauna 

Om de realisatie van de compenserende maatregelen en de realisatie van de Nieuwe EHS te versnel-
len is in oktober 2013 door ADT en Eelerwoude het ‘Actieplan flora en fauna’ opgesteld. In het actie-
plan zijn maatregelen opgenomen die relatief eenvoudig, tegen geringe kosten en op korte termijn 
binnen de Nieuwe EHS uitgevoerd kunnen worden. Op deze wijze worden nu reeds ‘credits’ opge-
bouwd, waardoor het straks eenvoudiger wordt om ruimtelijke ontwikkelingen uit voeren. Een mooi 
voorbeeld van ‘habitat-banking’ waarbij de tegoeden later kunnen worden ingezet om negatieve effec-
ten door ruimtelijke ontwikkelingen te verrekenen. Uiteraard mits het ‘banksaldo’ toereikend is en de 
gunstige staat van instandhouding van de soort(en) gegarandeerd blijft. 
 
De maatregelen in het actieplan zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het behoud en dooront-
wikkelen van bestaande leefgebieden en (potentiële) verblijfplaatsen. Het aanpassen van een al aan-
wezige bunker naar een winterverblijf voor vleermuizen is nu eenmaal eenvoudiger dan de aanleg van 
een compleet nieuwe voorziening. Door gebruik te maken van bestaande waarden en potenties kan 
veel tijd worden gewonnen en ontstaan meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld sloop op andere loca-
ties binnen het plangebied. Uiteraard mag het niet zo zijn dat met de aanleg van het winterverblijf een 
functie als een zomerverblijf verdwijnt. Uitgangspunt is dat de maatregel positief bijdraagt aan de GS-
VI. Belangrijk is verder dat dit alleen wordt toegepast op duurzame locaties. De ontwikkeling van bij-
voorbeeld een heideveld op een plek waar straks nieuwbouw plaatsvindt of nog kabels en leidingen 
moeten worden verwijderd, is natuurlijk niet duurzaam en daarom niet wenselijk.  
De maatregelen en acties zijn in het actieplan samengevat in een overzichtstabel en geprojecteerd op 
een kaartbeeld van het plangebied. De belangrijkste maatregelen zijn: 
 

 Het omvormen van bosranden naar structuurrijke bosranden d.m.v. beheermaatregelen 

 Het uitrasteren en beheren van heidevegetaties (o.a. opslag verwijderen) 

 Het uitgraven van een bestaande poel (achterstallig onderhoud) en de aanleg van nieuwe 
poelen 

 De aanplant van nieuw bos 

 Het inrichten van vleermuisverblijven in bestaande bunkers 

 De aanleg van nieuwe vleermuisverblijven 

 Het plaatsen van nestkasten en vleermuiskasten 
 
Met name voor de soorten waarbij het jaren duurt voor een nieuw, vervangend leefgebied voldoende 
geschikt is geworden, kan het doorontwikkelen van reeds bestaand, maar marginaal leefgebied veel 
tijdswinst opleveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het heideblauwtje, waarvoor ogenschijnlijk al geschik-
te leefgebieden aanwezig zijn in de Nieuwe EHS, maar die mogelijk nooit ontdekt zijn door de zeer 
geringe dispersieafstand van de soort. Voor een aantal aan struweel gebonden vogelsoorten zoals 
kneu en braamsluiper geldt dat jonge bosaanplant tenminste 2 tot 3 jaar oud moet zijn om een ge-
schikt leefgebied voor deze soorten te vormen. De omvorming van een strakke bosrand naar een 
fraaie, structuurrijke mantel-zoomvegetatie biedt mogelijk al meteen een vervangend, nieuw leefge-
bied. 
 
Verwacht wordt dat met de inzet en uitvoering van de in het Actieplan beschreven maatregelen zoveel 
tijdswinst wordt behaald, dat voor de soorten waarvoor compensatie noodzakelijk dan wel wenselijk is, 
tijdig voldoende vervangend leefgebied is gerealiseerd om de GSVI te kunnen waarborgen. Dit geldt 
ook voor veldleeuwerik en graspieper wanneer door de voorgenomen boskap in de Nieuwe EHS (in 
de winter van 2013-2014) al op korte termijn meer geschikt open (leef)gebied ontstaat. Dit nog ruim 
voordat door ruimtelijke ontwikkelingen leefgebied voor deze soorten zou verdwijnen. Figuur 35 op de 
volgende pagina geeft een overzicht van de maatregelen en acties en is afkomstig uit het Actieplan. 
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Soort(en)

Tijdstip waarop vervangend leefgebied 

gereed moet zijn en/of "rijpingstijd" 

nieuw leefgebied compensatieopgave

snelle uitvoering 

mogelijk (met 

Actieplan)

prioriteit 

vanuit SMP uit te voeren actie(s) uitvoeringsperiode

Broedvogels

braamsluiper 2 tot 3 jaar 30 ha. leefgebied deels hoog aanplant bos, omvormen bosranden naar structuurrijke randen en struw elen okt 2013 - mrt 2014

geelgors 2 tot 3 jaar 56 ha. leefgebied deels hoog aanplant bos, omvormen bosranden, handhaven ruigten okt 2013 - mrt 2014

graspieper 1 tot 2 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 20 ha. leefgebied nee hoog - -

huismus enkele maanden vóór 1 februari 15 nestkasten deels hoog ophangen 15 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

kneu 2 tot 3 jaar 30 ha. leefgebied deels hoog aanplant bos, omvormen bosranden, handhaven ruigten okt 2013 - mrt 2014

veldleeuw erik 1 tot 2 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 28 ha. leefgebied nee hoog - -

Amfibieën & reptielen

kamsalamander 2 tot 3 jaar (min. 2 volledige groeiseizoenen) 3 poelen met landbiotoop ja hoog beheer bestaande poel, aanleg 3 nieuw e poelen en land- / w interbiotoop okt 2013 - mrt 2014

poelkikker 2 tot 3 jaar (min. 2 volledige groeiseizoenen) 2 ha. landbiotoop met poel ja hoog graven 1 poel, aanleg land- en w interbiotoop okt 2013 - mrt 2014

levendbarende hagedis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 20 ha. leefgebied deels gemiddeld aanplant bos, omvormen bosranden, handhaven ruigten, ontw ikkelen heide okt 2013 - mrt 2014

Zoogdieren

gew one grootoorvleermuis 2 tot 3 jaar (w interverblijf) 4 bunkers ja hoog

inrichten 2 bestaande bunkers, bouw  2 nieuw e bunkers, ophangen 10 

vleermuiskasten okt 2013 - mrt 2014

Dagvlinders

heideblauw tje 1 tot 3 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) 3 ha. leefgebied deels hoog veiligstellen bestaande structuurrijke, natte en droge heideterreintjes doorlopend

Flora

rietorchis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) niet van toepassing nee laag veiligstellen bestaande groeiplaatsen -

steenanjer 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) niet van toepassing nee laag veiligstellen bestaande groeiplaatsen -

w ilde marjolein 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) niet van toepassing deels gemiddeld veiligstellen bestaande groeiplaatsen, evt. verplanten okt - nov 2013

Zoogdieren

baardvleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen deels hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

eekhoorn niet van toepassing niet van toepassing - - - -

gew one dw ergvleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

laatvlieger 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

rosse vleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

ruige dw ergvleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

steenmarter tenminste 6 mnd vóór 1 februari (verblijf) geen ja gemiddeld aanleg 3 steenmarterhopen, gebouw  ter beschikking stellen en inrichten okt 2013 - mrt 2014

w atervleermuis 1 jaar (min. 1 volledig groeiseizoen) geen ja hoog

bouw en in totaal 1 vleermuistoren, ophangen van in totaal 25 vleermuiskasten, 

aanplant bos okt 2013 - mrt 2014

Broedvogels

bosuil enkele maanden vóór 1 februari 3 kasten ja gemiddeld ophangen 3 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

buizerd niet van toepassing niet van toepassing - - - -

gekraagde roodstaart enkele maanden vóór 1 april 3 nestkasten ja gemiddeld ophangen 3 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

grote bonte specht enkele maanden vóór 1 februari 8 nestkasten ja gemiddeld ophangen 8 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

koolmees enkele maanden vóór 1 februari 30 nestkasten ja gemiddeld ophangen 30 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

pimpelmees enkele maanden vóór 1 februari 25 nestkasten ja gemiddeld ophangen 25 nestkasten (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

torenvalk enkele maanden vóór 1 februari 1 nestkast ja gemiddeld ophangen 1 nestkast (in geschikt leefgebied) okt - nov 2013

Broedvogels

grauw e klauw ier niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

kleine plevier niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

kw artel niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

taigaboomkruiper niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

Zoogdieren

boommarter niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

bosvleermuis niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

das niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

franjestaart niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

vale vleermuis niet van toepassing geen niet van toepassing - - -

Amfibieën

heikikker niet van toepassing geen niet van toepassing - - -
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Figuur 35. Overzicht van maatregelen en acties uit het Actieplan flora en fauna (ADT, oktober 2013). 
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10. MONITORING & INVENTARISATIE 
 
 
 
 

10.1 Inleiding 

Monitoring vormt het middel om te toetsen of de ingezette middelen en maatregelen voldoende effec-
tief zijn om de gunstige staat van instandhouding (GSVI) van de soort(en) te garanderen. In dit hoofd-
stuk worden de onderzoeksmethodieken besproken die op dit moment gebruikt worden om per soort 
of soortgroep een goed beeld te krijgen van aantallen en verspreiding. Uiteraard volgen we daarbij de 
geldende onderzoeksnormen en -richtlijnen, zoals het Vleermuisprotocol (versie 2013). 
 
De ontwikkelingen binnen het plangebied vinden grotendeels ‘organisch’ plaats, wat betekent dat er 
wordt ontwikkelt al naar gelang de vraag (en het aanbod) over een periode van jaren. Om die reden 
wordt het middel monitoring eveneens als ‘organische monitoring’ ingezet. Als er namelijk geen ont-
wikkeling plaatsvindt kan er ook geen sprake zijn van effecten op de GSVI die voortkomen uit ruimte-
lijke ontwikkelingen. Al naar gelang de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikkeling en de nood-
zaak om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkeling en/of verspreiding van een soort, vindt moni-
toring plaats. De sloop van een pand met huismussen kan de aanleiding zijn om in het opvolgende 
broedseizoen, pleksgewijs en gericht een veldinventarisatie uit te voeren om een beeld te krijgen of de 
genomen maatregelen, zoals het aanbieden van nestkasten, voldoende effectief zijn geweest om de 
GSVI te kunnen (blijven) garanderen. Al naar gelang de omstandigheden en noodzaak wordt de in-
ventarisatie uitgebreid met bijvoorbeeld potentiële broedlocaties in de omgeving van de compensatie- 
en/of slooplocatie. Alles met het doel om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkeling en ruimtelij-
ke verspreiding in relatie tot de GSVI. 
 
Anders dan bij de gangbare monitoring, waarbij een onderzoeksgebied vaak steekproefsgewijs wordt 
onderzocht, wordt er in dit SMP uitgegaan van een (deel)gebiedsgerichte, vlakdekkende inventarisa-
tie. Een steekproef in de vorm van bijvoorbeeld een transect geeft weliswaar informatie over de aan-
talsontwikkeling, maar zegt vaak weinig over de verspreiding van de soort. Om de GVSI goed te kun-
nen monitoren en waarnodig bij te sturen, is ons inziens inzicht in zowel de aantalsontwikkeling als in 
de verspreiding noodzakelijk. Uiteraard, zoals al eerder aangegeven, in verhouding met de aard en 
omvang van de uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen en maatregelen. 
 
 

10.2 Houdbaarheid onderzoeksgegevens 

Het soortmanagementplan is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van het uitgebreide veldonder-
zoek uit 2010, aangevuld met waarnemingen uit omliggende natuurterreinen uit 2007/2008. Op dit 
moment geldt voor de groep van strikt beschermde tabel 3-soorten een maximale houdbaarheid van 3 
jaar. Bij veldgegevens ouder dan 3 jaar is een actualisatie noodzakelijk. Voor de groep van algemene 
en matig beschermde tabel 1, resp. tabel 2-soorten geldt een maximale houdbaarheidsperiode van 5 
jaar. Een en ander betekent dat het onderzoek uit 2010 weliswaar een goede basis vormt voor dit 
SMP, maar dat een actualisatie in 2014 noodzakelijk is. Op basis van de uitkomsten van het actualise-
rend onderzoek wordt gestuurd op de GSVI, maar dit leidt niet tot een nieuwe ‘nul-situatie’. Het onder-
zoeksjaar 2010 blijft in die zin leidend tot het verstrijken van de geldigheidstermijn van de generieke 
ontheffing (dus na 10 jaar). 
 
 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

101 

10.3 Onderzoeksmethodieken 

Met name in de afgelopen 10 jaar heeft de toepassing van nieuwe technologieën geleidt tot steeds 
nauwkeuriger en professionelere onderzoeksmethodieken bij de inventarisatie van flora en fauna. 
Naast Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO’s) als Sovon, Ravon, Zoogdiervereniging 
en Vlinderstichting ontwikkelen ook de groene adviesbureaus nieuwe technieken en methodes om 
flora en fauna steeds gedetailleerder en efficiënter in kaart te brengen. Het gebruik van cameravallen 
heeft geleidt tot een veelvoud van waarnemingen van lastig waar te nemen soorten zoals bijvoorbeeld 
boommarter en heeft het recent de aanwezigheid van de wilde kat in Nederland aangetoond. In op-
komst is de methode van eDNA (omgevings-DNA) waarbij door middel van de analyse van (wa-
ter)monsters de aanwezigheid van moeilijk te vangen soorten als grote modderkruiper en rivierprik 
kan worden aangetoond. Maar ook het gebruik en de toepassing van batdetectoren en de analyse van 
geluidsopnames wordt nog niet zo lang toegepast. Figuur 36 geeft een overzicht van de beschikbare 
en gangbare technieken bij monitoring en inventarisatie van flora en fauna die ook worden ingezet bij 
de monitoring in het plangebied. Tevens worden de periodes vermeld waarin de methodieken in het 
veld kunnen worden toegepast. 

 
 
 
 
 

10.4 Onderzoeksintensiteit en onderzoeksfrequentie 

Dienst Regelingen geeft aan dat in het kader van het SMP een monitoringsfrequentie van 5 jaar wordt 
gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld een vlakdekkende inventarisatie van alle relevante en strikt(er) 
beschermde soorten binnen het totale plangebied. Deze termijn ligt, zoals omschreven in paragraaf 
12.2 buiten het SMP op respectievelijk 3 en 5 jaar. 
Het onderzoek uit 2010 maakt dat voor de groep van strikt beschermde soorten een actualisatie 
noodzakelijk is in 2014. Dit actualiserend veldonderzoek vormt de basis voor de verdere monitoring. 
De monitoring wordt, zoals beschreven in paragraaf 12.1 ingezet al naar gelang de ‘organische ont-
wikkelingen’ binnen het plangebied en de invulling wordt bepaald in overleg met een ter zake kundige 
op dit vlak. 
 
Voor de veldleeuwerik geldt een uitzondering en wordt jaarlijks ‘met de hand-aan-de-kraan’ gemoni-
tord zodat snel kan worden ingespeeld op fluctuaties in de populatie om zo de GSVI te garanderen. 
Wij stellen voor om ook voor de braamsluiper, geelgors, graspieper en kneu een intensievere en ge-
richte monitoring volgens dit principe uit te voeren. Ook hier om eventuele risico’s met betrekking tot 
de GVSI weg te nemen en de mogelijkheid te hebben om tijdig bij te kunnen sturen. Voor een over-
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Inventarisatiemethoden toelichting

Broedvogelkartering op basis van zang (BMP-methode, Sovon) mrt-jun apr-jul feb-apr jun-jul

Vlakdekkende of puntsgew ijze kartering met batdector, evt. vangst met mistnetten mei-jul aug-sep

Telling w interhalf jaar zolders, bunkers dec-feb

Cameravallen afhankelijk van periode w aarin soort actief is gehele jaar

Veldbezoek (zichtw aarnemingen) w aarnemingen van dieren, sporen gehele jaar

Lifetraps vallenonderzoek aug-nov

met schepnet vanaf de oever apr-jun apr-jun

met w atermonsters (eDNA) apr-jul apr-jul

Veldbezoek (zichtw aarnemingen) w aarnemingen van dieren, sporen mrt-sep mrt-sep

Plaatjesmethode aanbieden dekking d.m.v. plaatjes apr-sep

Veldbezoek (zichtw aarnemingen) w aarnemingen van planten, dieren jun-jul mrt-sep

broedvogels vleermuizen amfibieën

Waterelementen bemonsteren

overige

overige 

zoogdieren

Figuur 36. Overzicht van algemeen gehanteerde onderzoeksmethodieken per soort(groep) en periode van uit-
voering. 
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zicht van de onderzoeksintensiteit per soort(groep) wordt verwezen naar figuur 37. Alle monitoringsre-
sultaten worden toegevoegd aan het SMP. 
 
 

 
 
 
 
 

10.5 Inventarisatie van (nieuw) habitat en leefgebied 

Met de realisatie van de Nieuwe EHS, maar ook met de ontwikkelingen van de andere deelgebieden 
wijzigt ook de situatie ten aanzien van potentieel geschikt leefgebied van de soorten. Om de GSVI te 
kunnen monitoren en sturen is het noodzakelijk om structurele wijzigingen in het leefgebied, zowel 
positief als negatief, in kaart te brengen en door te voeren in het kaartmateriaal in de factsheets. 
Voorgesteld wordt om deze wijzigingen in kaart te brengen bij de ‘organische monitoring’ en inventari-
satie van soorten. Alle resultaten worden toegevoegd aan het SMP. 
 
 
 
 
 
 

Soort(groep) onderzoeksmethode toelichting onderzoeksintensiteit periode

territoriumkartering schaarse en jaarrond soorten

evt. extra veldrondes voor vroeg-, resp. 

laatbroedende soorten, nachtactieve soorten 

tijdens vleermuisrondes 4 veldrondes feb-jul

veldleeuw erik, graspieper, geelgors, braamsluiper, kneu 1 veldronde in optimale zangperiode 1 veldronde mei-jun

met batdector, cf. Vleermuisprotocol 2013 kraamperiode 2 veldrondes mei-jul

met batdector, cf. Vleermuisprotocol 2013 baltsperiode 2 veldrondes aug-sep

visuele w aarnemingen, sporen w interperiode 2 veldrondes dec + feb

met cameraval tenminste 1 val gedurende min. 1 w eek min. 1 w eek gehele jaar

visuele w aarnemingen, sporen 1 veldronde gehele jaar

lifetraps (muizen, w ezel)

min. 1 raai van 20 lifetraps, min. 5 

vangmomenten (totaal min. 100) zie toelichting aug-nov

w aterelementen bemonsteren met schepnet met schepnet vanaf de oever 2 veldrondes apr-jun

w atermonsters nemen voor analyse eDNA nader te bepalen apr-jul

visuele w aarnemingen, sporen aanvullend op andere methoden nader te bepalen apr-jun

Reptielen plaatjesmethode

min. 1 raai van 10 plaatjes, min. 5 

controlemomenten (totaal min. 50) zie toelichting apr-sept

Heideblauw tje visuele w aarnemingen vangst ter controle van determinatie 1 veldronde jun-jul

Flora, overige fauna visuele w aarnemingen, sporen w aarnemingen van planten, dieren nader te bepalen mrt-sep

Broedvogels

Vleermuizen

Grondgebonden zoogdieren

Amfibieën

Figuur 37. Overzicht van de onderzoeksintensiteit per soort(groep). 
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11. GENERIEKE ONTHEFFING
 
 
 
 

11.1 Soorten 

In hoofdstuk 6 is aangegeven voor welke soorten dit SMP is opgesteld. Deze soorten zijn opgedeeld 
in een drietal groepen (figuur 38).  
 

11.1.1 Groep 3 
Groep 3 heeft betrekking op een aantal strikt(er) beschermde soorten die recentelijk in en/of rond het 
plangebied zijn waargenomen. Aanwezigheid of vestiging van deze soorten binnen het plangebied 
kan grote consequenties hebben en vraagt om tijdige sturing en geleiding naar locaties waar de soor-
ten zich duurzaam kunnen handhaven. Het SMP is gebaseerd op de (verspreidings)gegevens uit 
2010. Van negatieve effecten op deze soorten is geen sprake, simpelweg omdat ze in dit onderzoeks-
jaar niet aanwezig waren, dan wel omdat hun leefgebieden zich toen ruim buiten de ontwikkelingslo-
caties bevonden. Indien tijdens de ontwikkeling van het plangebied in de komende jaren blijkt dat deze 
of andere nu niet vermelde en strikt(er) beschermde soorten aanwezig zijn en negatieve effecten on-
dervinden, worden voor deze soorten passende maatregelen getroffen en eventueel aanvullend ont-
heffing aangevraagd. De soorten zoals vermeld in groep 3 laten we in het kader van de generieke 
ontheffingsaanvraag nu vooralsnog buiten beschouwing. 
 

11.1.2 Groep 2 
Anders ligt dit voor de vermelde soorten uit groep 2. Hoewel er op basis van de nu bekende plannen 
en ontwikkelingen geen negatieve effecten op deze soorten verwacht worden, kan dit zich in de nabije 
toekomst zeker wel voordoen. Een mooi voorbeeld is de gewone dwergvleermuis. Op dit moment zijn 
er nog geen plannen met de gebouwen waarin verblijfplaatsen van deze strikt beschermde, maar zeer 
algemene soort is aangetroffen. De soort maakt echter gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen 
en wisselt in de tijd regelmatig van locatie. Het is zeer waarschijnlijk dat een functiewijziging, of bij-
voorbeeld een maatregel als spouwmuurisolatie, leidt tot verstoring en/of verlies van een verblijfplaats. 
In die situatie zou dan aanvullend ontheffing aangevraagd kunnen worden, maar daarmee lopen we 
achter de feiten aan. In overleg met Dienst Regelingen is besloten voor de soorten uit groep 2 een 
generieke ontheffing aan te vragen. Aanwezigheid van deze soorten is vastgesteld en de kans op 
overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet is dermate groot, dat het realistisch is 
om voor deze soorten op voorhand een generieke ontheffing aan te vragen. Dit met uitzondering van 
bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en torenvalk. Voor deze 
soorten worden namelijk reeds passende mitigerende maatregelen genomen door preventief alterna-
tieve nestgelegenheid aan te bieden in de vorm van nestkasten. Overtreding van de Flora- en fauna-
wet door bijvoorbeeld verstoring, kan eenvoudig worden voorkomen door de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen uit te voeren. Van een negatieve effect op de gunstige staat van instandhouding is 
bij deze soorten zeker geen sprake. Alternatief en geschikt leefgebied blijft namelijk voldoende voor-
handen. 
 

11.1.3 Groep 1 
Tot slot de soorten uit groep 1. Deze soorten maken onderdeel uit van de generieke ontheffingsaan-
vraag. De voorgenomen ontwikkelingen leiden tot verlies van leefgebied en/of verstoring en vernieling 
van vaste rust- en verblijfplaatsen. Compenserende en/of mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk 
om de gunstige staat van instandhouding voldoende te kunnen waarborgen. 
 
 



  
Soortmanagementplan Luchthaven Twente 
 

 

104 

 
 
 
 
 
 

11.2 De ontheffingsaanvraag 

11.2.1 Inleiding 
De ontheffing wordt aangevraagd middels het formulier ‘Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en fau-
nawet’ van Dienst Regelingen (versie DR-000-12). In dit formulier wordt informatie gevraagd over on-
dermeer de voorgenomen ontwikkelingen, mitigerende maatregelen en de projectplanning. Veel van 
deze vragen zijn reeds beantwoord in dit SMP en het Uitvoeringsprotocol flora en fauna. Op die on-
derdelen die mogelijk nog een toelichting behoeven, wordt in de volgende paragrafen ingegaan. 
 

11.2.2 De Activiteiten 
De generieke ontheffing wordt aangevraagd voor de maximale duur van 10 jaar voor de periode van 
15 december 2013 tot en met 15 december 2023. De ontheffing wordt aangevraagd voor de activiteit 
‘Ruimtelijke ingrepen’. 
 

11.2.3 Ruimtelijke ingrepen 
De ontheffing wordt aangevraagd voor belang b ‘Bescherming van flora en fauna’. Voor een weergave 
van de soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd wordt verwezen naar paragraaf 12.1 en figuur 
37. Er wordt ontheffing aangevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen uit artikel 8 (plan-
ten), artikel 9 (dieren), artikel 11 (voortplantings-, rust of verblijfplaatsen van dieren) en artikel 13 (al-
leen met het oog op verplaatsen). 
 

Figuur 38. Overzicht van beschermde soorten die in dit Soortmanagementplan zijn uitgewerkt. Voor de soor-
ten uit de groepen 1 en 2 wordt, met uitzondering van bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, 
koolmees, pimpelmees en torenvalk, een (generieke) ontheffing aangevraagd. 
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11.2.4 Activiteitenplan 
 
Onderdeel A 
Een nadere toelichting behoeft onderdeel A. Adres. De activiteiten worden uitgevoerd in de gemeente 
Enschede en Dinkelland in de Provincie Overijssel. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de 
adresgegevens van de aanvrager van de ontheffing Area Development Twente (ADT). 
 
Onderdeel G 
Een nadere toelichting behoeft ook onderdeel G. ‘Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en 
zijn/haar kwalificaties’. De deskundige betreft de heer G. Lubbers, bijgestaan door de heer V. de Len-
ne. Beide personen zijn werkzaam als adviseur ecologie bij Eelerwoude b.v. te Goor. Beide personen 
hebben een langjarige ervaring met het inventariseren van beschermde soorten, advisering in het ka-
der van natuurwetgeving, natuurbouw en de ecologische begeleiding van werkzaamheden. Ze vol-
doen beiden aan de kwalificaties van een ‘ter zake kundige / deskundige’ zoals gehanteerd wordt door 
Dienst Regelingen bij het verstrekken van ontheffingen. 
 
Onderdeel M 
Ook onderdeel M. ‘Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden’ behoeft mogelijk 
een nadere toelichting. Figuur 39 geeft een overzicht van de ligging van het plangebied en omringen-
de natuurgebieden en is afkomstig uit de MER ADT-Middengebied van Arcadis (september, 2013). Op 
vrij korte afstand van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Rondom het plange-
bied liggen diverse bosrijke natuurgebieden zoals ’t Holthuis, de Lonnekerberg, de Wildernis en Hof 
Espelo, allen in eigendom en beheer bij Landschap Overijssel. 
 
Onderdeel N 
Voor een overzicht van de verspreiding van beschermde soort op en nabij de uitvoeringslocatie (on-
derdeel N van de aanvraag) wordt verwezen naar het onderzoeksrapport uit 2010 dat als bijlage bij de 
aanvraag is toegevoegd. De verspreidingsinformatie is verzameld door ter zake kundige personen, 
conform de kwalificaties van Dienst Regelingen (onderdeel O van de aanvraag). 
 
Onderdeel S 
In de onderstaande tekst worden de alternatieven beschreven en de reden waarom deze alternatieven 
niet worden gebruikt (onderdeel S). De tekst is afkomstig uit het Compensatie- & Mitigatieplan (Eeler-
woude, 2012). 
 
In de eerste fase van de planvorming van de herontwikkeling van de militaire vliegbasis Twenthe is 
een ruimtelijke visie van het perspectief van een brede gebiedsontwikkeling opgesteld, waarbij zowel 
alternatieven met en zonder luchtvaart zijn vergeleken. Daartoe zijn een viertal visies ontwikkeld met 
bij iedere visie een optimalisatie variant. Daarnaast is via een interactief planproces ook een visie 
ontwikkeld door een groot aantal maatschappelijke organisaties (zowel voor- als tegenstanders van 
een luchthaven).  
Deze verschillende visies zijn opgetekend in “Een vliegwiel voor Twente” d.d. juni 2008 en zijn beoor-
deeld met behulp van een multicriteria analyse (MCA), op basis van hun scores op milieueffecten, 
economische effecten en financiële resultaten. De betrokken overheidsorganen hebben vervolgens in 
het najaar van 2008 besloten twee visies nader uit te werken tot twee volwaardige structuurvisies: een 
niet-luchthaven alternatief (structuurvisie A) en een luchthaven alternatief (structuurvisie B).  
Deze twee uitwerkingen zijn beschreven in de “Structuurvisies Gebiedsontwikkeling Luchthaven 
Twente e.o.” d.d. juli 2009. De alternatieven zijn in een Plan-MER beoordeeld op hun milieueffecten. 
Daarnaast zijn de economische en de financiële gevolgen van beide alternatieven onderzocht. Uitein-
delijk is tussen plan A en B wederom een keuze gemaakt door middel van een MCA, waarbij de eco-
nomische- en milieuprestaties beiden voor 40% meewogen in de afweging en de financiële prestaties 
voor 20% meewogen. Plan B scoorde het beste en daarom deze vastgesteld als structuurvisie voor de 
Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o 
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Figuur 39. Beschermde natuurgebieden in en om het plangebied (Uit: Milieueffectrapport ADT-Middengebied, 
Arcadis, 20 september 2013). 
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Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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B Defintief Ontwerp GN CVDZ CTC 26-07-2013

Beheermaatregelen
•	 Verwijderen	houtige	opslag	(handmatig);
•	 Gefaseerd	maaien/plaggen	(25%)	per	keer;
•	 Maaisel	afvoeren	(verschralen);
•	 Niet	berijden	met	zwaar	materieel.

Planning
•	 Nieuw	leefgebied	pas	na	2	-	3	jaar	(minimaal	1	groeiseizoen);
•	 Handhaving	bestaand	leefgebied	zo	lang	mogelijk;
•	 Wegvangen	vlinders	alleen	mogelijk	van	juni	-	augustus;
•	 Verplanten	/	plaggen	heide	naar	Nieuwe	EHS	alleen	mogelijk	van	augustus	-	oktober.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave;
•	 Handhaven	en	veiligstellen	leefgebied(en)	binnen	Nieuwe	EHS	(essentieel	voor	planning!).

Mitigerende maatregelen
•	 Wegvangen	vlinders	als	nieuw	habitat	gerealiseerd	is	(juni	-	augustus);
•	 Verplanten	heide	met	ei-afzet	(augustus	-	oktober).

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	(zo	lang	mogelijk)	handhaven	bestaand	habitat;
2.	 Handhaven	en	ontwikkelen	bestaand	(potentieel)	habitat	binnen	Nieuwe	EHS;
3.	 Ontwikkelen	nieuw	habitat	(incl.	verbeteren	uitwisselingsmogelijkheden:	corridors);
4.	 Overzetten	vlinders	bij	geschiktheid	nieuw	habitat.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Hoog.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Maximaal	enkele	honderden	exemplaren.
Norm:	 Minimaal	500	exemplaren	(aanname)
	 Dichtheid	50	-	90	exemplaren	per	hectare.
Doel:	 Minimaal	10	hectare	&	minimaal	500	exemplaren.

Aandachtspunten:			
•	 Mogelijkheden	voor	uitwisseling	vergroten;
•	 Vrij	kritische	soort:	ontwikkelen	structuurrijke	heide	essentieel;
•	 Nieuw	habitat	tijdig	ontwikkelen	(min.	1	groeiseizoen	voor	verlies	bestaand	habitat).

Compensatieopgave: 3 hectare nieuw leefgebied  Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Ontwikkelen	heide	en	heischrale	vegeaties	(nat	/	droog)	op	voedselarme	bodem;
•	 Heide	is	vrij	open	tot	zeer	open,plaatselijk	kale	grond;
•	 Leefgebied	minimaal	1	ha	groot;
•	 Afstand	tussen	verschillende	leefgebieden	(in	geschikte	omgeving	maximaal	500	meter);
•	 Corridors	bij	drukke	wegen	vragen	om	specifieke	maatregelen	“hop-overs”;
•	 Nieuw	leefgebied	in	zuidwesthoek	zo	dicht	mogelijk	bij	grenzen	plangebied	(aansluiting	populaties	omgeving);
•	 Aanwezigheid	van	de	vestiging	van	mieren	(Lasius	/	Formica)	is	essentieel.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Ei-afzet	vooral	op	struikhei,	soms	dophei	of	rolklaver;
•	 Leeft	samen	met	mierensoorten	(Lasius	/	Formica);
•	 Honkvaste	soort,	weinig	mobiel	(maximaal	100	meter	door	grasland	
en	500	-	600	meter	door	geschikt	biotoop);

•	 Soort	overwintert	als	ei	dichtbij	de	grond	op	houtige	delen	van	de	
waardplant	(voornamelijk	heide).

Begeleidende soorten
•	 Levendbarende	hagedis;
•	 Veldleeuwerik;
•	 Roodborsttapuit.;
•	 Graspieper;
•	 Bruine	vuurvlinder.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet:		 Tabel	3	(strikt	beschermd)			
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid: 						 50	-	90	per	ha	 	  
Habitat:		 	 						 Droge,	en	natte	structuurrijke			 	
	 	 	 heideterreinen	 	

 
Landelijke trend: 	 				Stabiel,	na	afname
Rode lijst:     Gevoelig	(2006)
Functie plangebied:   Leefgebied

Situatie plangebied
•	 Slechts	één	geïsoleerde	populatie	aanwezig	(enkele	
honderden	exemplaren)	aan	de	noordzijde	van	het	vliegveld;

•	 Populatie	in	een	niet	duurzaam	leefgebied	(vanwege	
ontwikkeling	vliegveld);

•	 Populatie	Hartjesbos	op	1.500	meter	(niet	bereikbaar).

Foto: Bert Haamberg Foto: Eelerwoude

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

* uit: Bink et al., 2000.
overwintering (ei) rupsseizoensritme vlinder (vliegtijd) overwintering (ei)

sep okt nov decfeb jun julmaand jan augmrt apr mei
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 	Schonen	(om	de	3	of	4	jaar),	baggeren	(6	tot	10	jaar)	waarbij	minimaal	25%	van	het	waterelement	
gespaard	blijft;

•	 	Handhaven	lijnvormige	structuren	zoals	houtwallen	en	vegetatie	rondom	het	water;
•	 Periodiek	droog	laten	vallen	in	oktober	-	januari	voorkomt	vestiging	van	grote	vis.

Planning
•	 Nieuw	leefgebied	pas	na	2-3	seizoenen	geschikt	(minimaal	1	groeiseizoen);
•	 Overzetten	van	een	deel	van	de	vegetatie	(met	eieren)	van	mei	tot	juli;
•	 Wegvangen	volwassen	dieren	bij	voorkeur	tijdens	de	voorjaarstrek,	in	februari	-	maart.	

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Werkzaamheden	uitvoeren	buiten	de	kwetsbare	periode(n)	van	de	soort	waterhabitat	(april	-half	juli)	en	
landhabitat	(oktober	-	februari);

•	 Fasering	aanbrengen	ten	aanzien	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd	waarbij	voldoende	alternatief	
leefgebied	beschikbaar	blijft;

•	 Wegvangen	&	overzetten	adulte	dieren	naar	nieuw	leefgebied	bij	voorkeur	in	het	voorjaar	(februari	-	
maart);

•	 Overzetten	vegetatie	met	eieren	(vanaf	mei).

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Optimaliseren		bestaand		habitat	(poelen)	en	landhabitat	binnen	Nieuwe	EHS;
3.	 Aanleg	nieuw	habitat	binnen	EHS	water	(poelen)	en	land	(ruigten,	landschapselementen)	vormen	

samen	een	corridor	van	“stepping	stones”;
4.	 Locaties	waar	verkeersterfte	kan	optreden	onder	amfibieën	worden	uitgerasterd	en	voorzien	van	een	

amfibieën	tunnel;
5.	 Overzetten	gedeelte	van	de	populatie	uit	niet	duurzaam	leefgebied	naar	nieuw	leefgebied	in	nieuwe	

EHS.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 3	bezette	poelen.
Norm:	 1.000	adulte	dieren	bij	een	zelfstandige	populatie.																																					
Doel:	 Minimaal	3	bezette	poelen.

Aandachtspunten:			
•	 Mogelijkheden	voor	uitwisseling	vergroten	(aanleg	poelen	en	landhabitat);
•	 Nieuw	habitat	tijdig	ontwikkelen:	kolonisatie	vindt	doorgaans	plaats	binnen	1-3	jaar;
•	 Vrij	kritische	soort	ten	aanzien	van	waterhabitat.

Compensatieopgave: 3 poelen    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Poel	heeft	een	minimale	diepte	van	50	centimeter	(jaarrond)	met	glooiende	oever;
•	 Vrij	van	vis;
•	 Afstand	tussen	de	wateren	maximaal	250	meter;
•	 Handhaven/creëren	geschikt	landhabitat	binnen	400	meter	van	het	water.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Water	(voortplanting)	en	land	(winter)	biotoop,	poelen	groot,	
geïsoleerd,	matig	voedselrijk	met	goed	ontwikkelde	water-	en	
oevervegetatie;

•	 	Honkvaste	soort,	weinig	mobiel	vaak	binnen	100	meter	van	
voortplantingswater	maximaal	1.000	meter;

•	 	Overwintert	in	ruig	grasland,	onder	takkenrillen,	bladhopen	etc.
•	 	Eieren	worden	voornamelijk	afgezet	op	moeras	vergeet	mij	nietje	en	
mannagras.

Begeleidende soorten
•	Poelkikker;
•	Kleine	watersalamander.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet:	 Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:	 	 Onbekend
Habitat: 	 	 Water	(poelen)	en	land	(natte	ruigten,		 	
	 	 	 landschapselementen	en	bos)

 
Landelijke trend:  Matige	toename
Rode lijst:  Kwetsbaar	(2007)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied
•	 Soort	is	binnen	projectgebied	op	vier	locaties	
aangetroffen	waaronder	Leisure	noord	en	Prins	
Bernhardpark;

•	 Populatie	bevindt	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied;

•	 Populatie	maakt	onderdeel	uit	van	populatie	van					
‘t	Holthuis	en	Lonnekerberg.

Foto: Eelerwoude Foto: Eelerwoude
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Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
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4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 	Schonen	(om	de	3	of	4	jaar),	baggeren	(6	tot	10	jaar)	waarbij	minimaal	25%	van	het	waterelement	
gespaard	blijft;

•	 	Handhaven	lijnvormige	structuren	zoals	houtwallen	en	vegetatie	rondom	het	water;
•	 Periodiek	droog	laten	vallen	in	oktober	-	januari	voorkomt	vestiging	van	grote	vis.

Planning
•	 Nieuw	leefgebied	pas	na	2-3	seizoenen	geschikt	(min	1	groeiseizoen).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave,

Mitigerende maatregelen
•	 Werk	buiten	de	kwetsbare	perioden	van	de	soort	half	april	tot	half	juli	(water)	en	begin	oktober	tot	maart;
•	 Uitrastering	gedurende	werkzaamheden	voorkomt	vestiging	van	de	soort	op	de	werklocatie;
•	 Wegvangen	en	overzetten	adulte	dieren	bij	voorkeur	in	het	voorjaar	(maart	-	april);
•	 Overzetten	deel	van	de	vegetatie	(mei).

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	handhaven	bestaand	leefgebied;
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	(poelen,	ruigten)	binnen	Nieuwe	EHS;
3.	 Aanleg	nieuw	habitat	binnen	EHS	water	(poelen)	en	land	(ruigten,	landschapselementen)	vormen	

samen	een	corridor	van	“stepping	stones”;
4.	 Locaties	waar	verkeersterfte	kan	optreden	onder	amfibieën	worden	uitgerasterd	en	voorzien	van	een	

amfibieën	tunnel;
5.	 Overzetten	gedeelte	van	de	populatie	uit	niet	duurzaam	leefgebied	naar	nieuw	leefgebied	in	Nieuwe	

EHS.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Enkele	exemplaren	in	landbiotoop.
Norm:	 1.000	exemplaren	bij	zelfstandige	populatie.
Doel:	 Minimaal	2	hectare	landbiotoop.

Aandachtspunten:			
•	 Mogelijkheden	voor	uitwisseling	vergroten	(aanleg	poelen	en	landhabitat);
•	 Nieuw	habitat	tijdig	ontwikkelen;	kolonisatie	vindt	doorgaans	plaats	binnen	1	-	3	jaar;
•	 Vrij	kritische	soort	ten	aanzien	van	waterhabitat.

Compensatieopgave: 2 hectare landbiotoop   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Poel	heeft	een	minimale	diepte	van	50	centimeter	(jaarrond)	met	glooiende	oever;
•	 Vrij	van	vis;
•	 Afstand	tussen	de	wateren	maximaal	250	meter;
•	 Handhaven/creëren	geschikt	landhabitat	binnen	400	meter	van	het	water.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Water	(voortplanting)	en	land	(winter)	biotoop;	poelen	groot,	
geïsoleerd,	matig	voedselrijk	met	goed	ontwikkelde	water-	en	
oevervegetatie;

•	 Landbiotoop	onder	adnere	half	natuurlijke	graslanden,	ruigten	en	
bosranden

•	 Overwintert	in	ruig	grasland,	onder	takkenrillen,	bladhopen	op	circa	
100	-	200	meter	van	voortplantingswater.

Begeleidende soorten
•	 Kamsalamander;
•	 Kleine	watersalamander.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid / aantal:  Max.	enkele	honderden	exemplaren	per	poel
Habitat:   Water	(poelen)	en	land	(natte	ruigten,		 	
	 	 	 landschapselementen	en	bos)

 
Landelijke trend:  Stabiel
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2007)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	is	binnen	projectgebied	binnen	twee	
deelgebieden	aangetroffen	(Prins	Bernhardpark	en	
Troned);

•	 Populatie	bevindt	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Foto: Eelerwoude Foto: Eelerwoude
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 	Fasering	van	werkzaamheden	waarbij	minimaal	50%	van	vegetatie	aanwezig	blijft;	
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	en	creëren	zoommantel	vegetatie;	
•	 Periodiek	plaggen	in	stroken	van	enkele	meters	breed	met	tussenpozen	van	vijf	jaar;
•	 Bermen	niet	berijden	met	zwaar	materieel.

Planning
•	 Optimaliseren	bestaand	leefgebied;
•	 Nieuw	leefgebied	pas	na	2-3	seizoenen	geschikt	(minimaal	1	groeiseizoen);
•	 Eventueel	wegvangen	dieren	bij	voorkeur	direct	na	de	winterperiode	(half	april	-	juni).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave,

Mitigerende maatregelen
•	 Werk	buiten	kwetsbare	periode(n)	van	de	soort	voortplantingsperiode	(half	april	-	half	juli)	en	
overwinteringsperiode	(half	oktober	-	half	april);

•	 Fasering	aanbrengen	ten	aanzien	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd	waarbij	voldoende	alternatief	
leefgebied	beschikbaar	blijft;

•	 Voorkomen	van	betreding	met	zwaar	materieel	in	structuurrijke	bosranden	en	ruigten;
•	 Wegvangen	na	winterperiode	waarbij	terrein	wordt	uitgerasterd	en	eventueel	vangpotten	worden	
geplaatst.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	bestaand	leefgebied;
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	(bosranden	en	heideterreintjes)		binnen	EHS;
3.	 Aanleg	nieuw	habitat	binnen	EHS	heide,	structuurrijke	bosranden	die	gezamenlijk	een	brede	corridor	

vormen	om	uitwisselingsmogelijheden	te	verbeteren.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Minimaal	enkele	honderden	exemplaren.
Norm:	 Minimaal	500	exemplaren.	
																Dichtheid	50	exemplaren	per	hectare.
Doel:	 Minimaal	20	ha	en	minimaal	500	exemplaren

Aandachtspunten:			
•	 Mogelijkheden	voor	uitwisseling	vergroten	(grotere	samenhang	tussen	deelpopulaties);
•	 Nieuw	habitat	tijdig	ontwikkelen	(minimaal	1	groeiseizoen)	bevordert	de	snelheid	van	kolonisatie.		

Compensatieopgave: 20 hectare leefgebied (land)   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Structuurrijke	heide;	plaatselijk	open	tot	zeer	open;	
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	mantel	-	zoom	vegetaties;	
•	 Leefgebied	minimaal	10	ha	groot;
•	 Leefgebied	aan	zuidwestzijde	plangebied,	zodat	aansluiting	met	populatie	Espelo	mogelijk	wordt.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	structuurrijke	overgangen	tussen	bos,	graslanden	heide	etc;
•	 Binnen	de	biotoop	heeft	de	soort	voortplantings-,	zomer-,	en	
winterverblijfplaatsen;	

•	 Voortplanting	vindt	plaats	van	half	april	tot	half	mei,	jongen	
verschijnen	vanaf	half	juli;

•	 Honkvaste	soort	met	een	gemiddelde	dispersie	tussen	50	-	300	meter	
met	maximale	afstanden	tot	meer	dan	1	km;

•	 Overwintert	tussen	boomstronken,	takkenrillen,	holen	etc	boven	het	
grondwaterniveau.

Begeleidende soorten
•	 Braamsluiper;
•	 Geelgors;
•	 Heideblauwtje.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					-
Dichtheid:  50	-	100	per	ha. 
Habitat:   Heide,	hoogveen,	graslanden,		 	
	 	 	 landschapselementen	en	bos

Landelijke trend:	 	 Matige	afname
Rode lijst: 	 Gevoelig	(2007)
Functie plangebied:	 Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	is	binnen	projectgebied	op	verschillende	
locaties	aangetroffen	waaronder	Oostkamp,	Strip	
en	Luchthaven;

•	 Populatie	bevind	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.
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Levenbarende	hagedis		Zootoca vivipara
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Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Nieuw	leefgebied	is	pas	na	2	-	3	groeiseizoenen	geschikt	(met	verschralingsbeheer).	

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Zonering	aanbrengen	in	toegankelijkheid	van	het	terrein	om	optische	verstoring	te	beperken	tot	een	
minimum;

•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord;
•	 Fasering	aanbrengen	ten	aanzien	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;
•	 Extensiveren	landgebruik	buiten	de	EHS.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	habitat;
2.	 Kap	van	boselementen	binnen	de	nieuwe	EHS;
3.	 Inrichten	nieuw	leefgebied	op	zodanige	wijze	dat	zich	bloemrijk	grasland	kan	ontwikkelen;
4.	 Aanplant	opgaand	groen	op	grens	met	ontwikkelingslocaties.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Hoog

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 104	territoria	/	broedparen.
Norm:	 Minimaal	100	territoria	/	broedparen.
Doel:	 Minimaal	100	territoria	/	broedparen.																																								

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	van	een	zo	groot	mogelijk	oppervlak	open,	bloemrijk	grasland	in	het	bestaand	kernhabitat;
•	 Behoud	van	open	terrein,	het	aanleggen	van	landschapselementen	heeft	een	negatief	effect	op	de	soort;
•	 Aanleg/realisatie	van	nieuw	habitat	buiten	de	plangrenzen	is	wenselijk.

Compensatieopgave: 28 hectare leefgebied   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	en	ontwikkeling	bloemrijk	grasland;	
•	 Terrein	is	open	tot	zeer	open,	randwerking	van	opgaande	beplanting	moet	zoveel	mogelijk	worden	
voorkomen;	

•	 Extensiveren	grondgebruik	buiten	EHS	(wenselijk);	
•	 Aanleg	van	faunaranden	bevordert	insectenrijkdom	in	gebieden	buiten	EHS	(wenselijk);
•	 Bij	kap	bos,	vrijkomend	materiaal	afvoeren	(geen	verrijking!).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	open	gebieden	(graslanden,akkers,	heidevelden	en	duinen);
•	 Gewashoogte	>	20	cm	en	<	80	cm;
•	 Kortlevende	soort	welke	meerdere	broedsels	per	jaar	produceert;
•	 Voedsel	zowel	plantaardig	als	dierlijk	materiaal.

Begeleidende soorten
•	 Graspieper;
•	 Heideblauwtje.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  30	-	60	territoria	per	100	ha	(in	optimaal			
	 	 	 biotoop)
Habitat:   Open	gebied,	graslanden,	bouwland		 	
	 	 	 en	heideterreinen	

Landelijke trend:  Zeer	sterke	afname
Rode lijst:  Gevoelig	(2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	vrijwel	
vlakdekkend	voor	in	geschikt	biotoop;

•	 Populatie	bevind	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Beheermaatregelen
•	 Extensief	maaibeheer.	1	keer	per	jaar	maaien	en	maaisel	afvoeren	(zie	uitvoeringsprotocol	flora	en	fauna);
•	 Gefaseerd	maaibeheer,	waarbij	stroken	grenzend	aan	bosrand	blijven	staan;
•	 Handhaven	/	gefaseerd	maaien	van	ruigten;
•	 Beheer	richten	op	structuurvariatie	(hoog	-	laag	/	droog	-	nat);
•	 Op	landbouwpercelen	in	de	omgeving	(bij	voorkeur	graan)	stroken	laten	staan	als	voedselvoorraad	
voor	in	de	winter;

•	 Realiseren	van	wintervoedsel	in	de	nabijheid	van	het	plangebied	(granen)	heeft	een	positief	effect	op	
de	soort.
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Soort
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Ontgraven poelen
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Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 In	stand	houden	van	het	habitattype	1	a	2	maal	maaien	per	jaar	bijvoorbeeld	(juli	en	september);
•	 Plaatselijke	verruiging	wordt	door	de	soort	op	prijs	gesteld;
•	 Maaiwerkzaamheden	gefaseerd	uitvoeren	zodat	broedbiotoop	intact	blijft.	

Planning
•	 Behoud	bestaand	leefgebied;
•	 Nieuw	leefgebied	is	pas	na	2	-	3	groeiseizoenen	geschikt	(met	verschralingsbeheer).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Zonering	aanbrengen	in	toegankelijkheid	van	het	terrein	om	optische	verstoring	te	beperken	tot	een	
minimum;

•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Kap	van	boselementen	binnen	de	nieuwe	EHS;
3.	 Inrichten	op	zodanige	wijze	dat	bloemrijk	grasland	kan	ontwikkelen;
4.	 Aanplant	opgaand	groen	op	grens	met	ontwikkelingslocaties.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 20	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen	(minimum	aantal	totale	regionale	populatie).
Doel:	 Minimaal	20	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	van	zo	groot	mogelijk	oppervlak	open,	bloemrijk	grasland	in	het	bestaand	kernhabitat;
•	 Behoud	van	open	terrein,	het	aanleggen	van	landschapselementen	heeft	een	negatief	effect	op	de	soort;
•	 Aanleg	/	realisatie	van	nieuw	bahitat	buiten	de	plangrenzen	is	wenselijk.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	open	gebieden	(graslanden,akkers,	heidevelden	en	duinen);
•	 Gewashoogte	groter	dan	20	cm	en	kleiner	dan	80	cm;
•	 Voorkeur	voor	de	ruigere	terreindelen;
•	 Produceert	meerdere	broedsels	per	jaar;
•	 Voedsel	voornamelijk	dierlijk,	’s	winters	ook	plantaardig.

Begeleidende soorten
•	 Veldleeuwerik;
•	 Heideblauwtje.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  20-30	territoria	per	100	ha	(in	optimaal		 	
	 	 	 biotoop)
Habitat:   Open	gebied,	graslanden,	bouwland,		 	
	 	 	 heideterreinen,	veengebieden	

Landelijke trend:  Sterke	afname
Rode lijst:  Gevoelig	(2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	vrijwel	
vlakdekkend	voor	in	geschikt	biotoop;

•	 Populatie	bevind	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Compensatieopgave: 20 hectare leefgebied   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	en	ontwikkeling	bloemrijk	grasland;	
•	 Terrein	is	open	tot	zeer	open,	randwerking	van	opgaande	beplanting	moet	zoveel	mogelijk	worden	
voorkomen;	

•	 Extensiveren	grondgebruik	buiten	EHS	(wenselijk);	
•	 Aanleg	van	faunaranden	bevordert	insectenrijkdom	in	gebieden	buiten	EHS	(wenselijk);
•	 Bij	kap	bos,	vrijkomend	materiaal	afvoeren	(geen	verrijking!).
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Projectnummer: 5681Factsheet Soortmanagementplan Datum: 09 december 2013 Projectleider: G. Lubbers www.eelerwoude.nl

SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN
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Graspieper		Anthus pratensis
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Maatregelen
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Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Extensief	maaibeheer.	1	keer	per	jaar	maaien	en	maaisel	afvoeren	(zie	uitvoeringsprotocol	flora	en	fauna);
•	 Gefaseerd	maaibeheer,	waarbij	stroken	grenzend	aan	bosrand	blijven	staan;
•	 Handhaven	/	gefaseerd	maaien	van	ruigten;
•	 Beheer	richten	op	structuurvariatie	(hoog	-	laag	/	droog	-	nat);
•	 Beheer	richten	op	ontwikkeling	structuurrijke	mantel	-	zoom	vegetaties,	bij	voorkeur	op	zonrijke	locaties;
•	 Op	landbouwpercelen	in	de	omgeving	(bij	voorkeur	graan)	stroken	laten	staan	als	voedselvoorraad	
voor	in	de	winter.

Planning
•	 Zo	lang	mogelijk	behouden	van	bestaand	leefgebied;
•	 Nieuw	leefgebied	(landschapselementen)	pas	na	2	groeiseizoenen	geschikt.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Verstoring	beperken	door	zonering	recreatie	tijdens	broedtijd;
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	uitvoeren	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	
verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	habitat;
2.	 Realiseren	van	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Realiseren	van	structuurrijke	bosranden/landschapselementen	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau;
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 28	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen.	(Minimum	aantal	totale	regionale	populatie).																						
Doel:	 Minimaal	28	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	van	zo	groot	mogelijk	oppervlak	bloemrijk	grasland	in	het	bestaand	kernhabitat;
•	 Aanleggen	van	landschapselementen	heeft	een	positief	effect	op	de	soort;
•	 Aanbieden	van	wintervoedsel	(granen)	heeft	een	positief	effect	op	de	soort	(is	wenselijk).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	kleinschalig	cultuurlandschap,	gras	en	bouwland;
•	 Aanwezigheid	van	landschapselementen	(houtwallen	en	singels	
essentieel);

•	 Produceert	meerdere	broedsels	per	jaar;
•	 Voornamelijke	standvogel;
•	 Voornamelijk	zaadeter.

Begeleidende soorten
•	 Kneu;
•	 Braamsluiper;
•	 Levendbarende	hagedis.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  10-25	territoria	per	100	ha	(in	optimaal		 	
	 	 	 biotoop)
Habitat:   Kleinschalig	cultuurland,	graslanden,	
	 	 	 bouwland,	heideterreinen	met	veel	
	 	 	 landschapselementen	

Landelijke trend:  Matige	afname
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	vrijwel	
vlakdekkend	voor	in	geschikt	biotoop;

•	 Populatie	bevindt	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Compensatieopgave: 56 hectare leefgebied    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bloemrijk	grasland;	
•	 Aanplanten	landschapselementen	met	lagere	struikvormers;
•	 Plaatselijk	handhaven	van	ruigte	als	voedselvoorziening;
•	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	met	mandtel	-	zoomvegetatie.
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Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Geelgors		Emberiza citrinella



X

X

X
XX

*1

*3

*2

*5

B

A

*4

*6

*7

*8

*9

*10
*11

*12

*7

+0.00

-0.60

A

B

C

Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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A Diverse plangrenswijzigingen KLES CTC CTC 14-12-2012
B Defintief Ontwerp GN CVDZ CTC 26-07-2013
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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A Diverse plangrenswijzigingen KLES CTC CTC 14-12-2012
B Defintief Ontwerp GN CVDZ CTC 26-07-2013

Beheermaatregelen
•	 Extensief	maaibeheer.	1	keer	per	jaar	maaien	en	maaisel	afvoeren	(zie	uitvoeringsprotocol	flora	en	fauna);
•	 Gefaseerd	maaibeheer,	waarbij	stroken	grenzend	aan	bosrand	blijven	staan;
•	 Handhaven	/	gefaseerd	maaien	van	ruigten;
•	 Beheer	richten	op	structuurvariatie	(hoog	-	laag	/	droog	-	nat);
•	 Beheer	richten	op	ontwikkeling	structuurrijke	mantel	-	zoom	vegetaties,	bij	voorkeur	op	zonrijke	locaties;
•	 Op	landbouwpercelen	in	de	omgeving	(bij	voorkeur	graan)	stroken	laten	staan	als	voedselvoorraad	
voor	in	de	winter.

Planning
•	 Zo	lang	mogelijk	behouden	van	bestaand	leefgebied;
•	 Nieuw	leefgebied	(landschapselementen	met	lagere	struikvormers)	pas	na	2	groeiseizoenen	geschikt.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Verstoring	beperken	door	zonering	recreatie	tijdens	broedtijd;
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	habitat;
2.	 Realiseren	van	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Realiseren	van	structuurrijke	bosranden/landschapselementen	(lage	struikvormers)	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 10	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen.	(Minimum	aantal	totale	regionale	populatie).																																						
Doel:	 Minimaal	10	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	van	zo	groot	mogelijk	oppervlak	bloemrijk	grasland	in	het	bestaand	kernhabitat;
•	 Het	aanleggen	van	landschapselementen	met	lage	struikvormers	heeft	een	positief	effect	op	de	soort;
•	 Plaatselijk	handhaven	van	ruigte	(onkruiden)	heeft	een	positief	effect	op	de	soort.

Compensatieopgave: 30 hectare leefgebied   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bloemrijk	grasland;	
•	 Aanplanten	landschapselementen	met	lagere	struikvormers;
•	 Plaatselijk	handhaven	van	ruigte	als	voedselvoorziening;
•	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	met	mandtel	-	zoomvegetatie.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	kleinschalig	cultuurlandschap;
•	 Landschapselementen	van	wezenlijk	belang	voor	de	soort;
•	 Broedt	semikoloniaal	met	meerdere	paren	bijeen;
•	 Produceert	meerdere	broedsels	per	jaar;
•	 Voedsel	voornamelijk	plantaardig	jonge	dieren	ook	dierlijk.

Begeleidende soorten
•	 Braamsluiper;
•	 Geelgors;
•	 Levendbarende	hagedis.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  20	tot	30	territoria	per	100	ha	(in	optimaal	
	 	 	 biotoop)
Habitat:   Kleinschalig	cultuurland,	graslanden,		 	
	 	 	 bouwland,	heideterreinen	

Landelijke trend:  Zeer	sterk	afgenomen
Rode lijst:  Gevoelig	(2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	vrijwel	
vlakdekkend	voor	in	geschikt	biotoop;

•	 Populatie	bevind	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.
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Foto: Martin Bonte Foto: Eelerwoude

Projectnummer: 5681Factsheet Soortmanagementplan Datum: 09 december 2013 Projectleider: G. Lubbers www.eelerwoude.nl

SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Kneu		Carduelis cannabina
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Planning
•	 Zo	lang	mogelijk	behouden	van	bestaand	leefgebied;
•	 Nieuw	leefgebied	(landschapselementen)	pas	na	2	groeiseizoenen	geschikt.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuw	leefgebied	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Verstoring	beperken	door	zonering	recreatie	tijdens	broedtijd;
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	habitat;
2.	 Realiseren	van	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Realiseren	van	structuurrijke	bosranden/landschapselementen	met	doorndragende	soorten	

(meidoorn	/	sleedoorn)	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 8	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen.	(Minimum	aantal	totale	regionale	populatie).																																		
Doel:	 Minimaal	8	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	landschapselementen;
•	 Aanleg	van	structuurrijke	mantelzoom	vegetaties;
•	 Het	aanleggen	van	landschapselementen	met	lage	doornstruiken	heeft	een	positief	effect	op	de	soort.

Compensatieopgave: 30 hectare leefgebied   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Aanplanten	landschapselementen	met	lagere	struikvormers	van	doorndragende	soorten;
•	 Creëren	structuurrijke	mantelzoom	vegetatie;
•	 Ruimte	voor	verruiging	(onder	andere	braamstruweel).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	kleinschalig	cultuurlandschap;
•	 Landschapselementen	van	wezenlijk	belang	voor	de	soort;
•	 Produceert	één	broedsel	per	jaar;
•	 Voedsel:	allerlei	ongewervelden.

Begeleidende soorten
•	 Kneu;
•	 Geelgors;
•	 Levendbarende	hagedis.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  2	-	5		territoria	per	100	ha,	optimaal		 	
	 	 	 biotoop	tot	50	territoria	per	100	ha
Habitat:   Kleinschalig	cultuurlandschap,	met		 	
	 	 	 heggen	en	houtwallen	(meidoorn)

Landelijke trend:  Stabiel
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	vooral	voor	aan	de	
randen	(waar	opgaande	beplanting	aanwezig	is);

•	 Populatie	bevindt	zich	deels	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Beheermaatregelen
•	 Handhaven	/	gefaseerd	maaien	van	ruigten;
•	 Beheer	richten	op	structuurvariatie	(hoog	-	laag	/	droog	-	nat);
•	 Beheer	richten	op	ontwikkeling	structuurrijke	mantel	-	zoom	vegetaties,	bij	voorkeur	op	zonrijke	locaties;
•	 Op	landbouwpercelen	in	de	omgeving	(bij	voorkeur	graan)	stroken	laten	staan	als	voedselvoorraad	
voor	in	de	winter.
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Foto: Jeff Plischke Foto: Eelerwoude
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Braamsluiper		Sylvia curruca
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Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	dichte	beplanting	en	in	nabijheid	van	gebouwen	met	huismussen;
•	 Extensief	beheer:	plaatselijk	handhaven	ruigen,	geen	chemische	onkruidbestrijding.

Planning
•	 Aanbrengen	alternatieve	nestgelegenheid	(15	kasten);
•	 Aanplanten	heesters	(minimaal	2	seizoenen).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Realisatie	nieuwe	nestgelegenheid	conform	ontwerpeisen	en	compensatieopgave.

Mitigerende maatregelen
•	 Bij	sloopwerkzaamheden,	ongeschikt	maken	door	de	onderste	rij	dakpannen	te	verwijderen;
•	 Sierbeplanting	mag	pas	worden	verwijderd	na	realisatie	van	alternatief	leefgebied;	
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(maart	-	augustus)	zodat	broedsucces	niet	wordt	
verstoord	en	tevens	niet	bij	winterse	omstandigheden	(sneeuw,	strenge	vorst).

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied	(nestlocaties	en	dichte	(half)	wintergroene)	

beplanting	in	directe	omgeving;
2.	 Realiseren	nestgelegenheid	middels	kasten	op	alternatieve	locatie(s).

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 7	territoria	/	broedparen.
Norm:	 25	territoria	/	broedparen	(minimum	aantal	totale	lokale	populatie).
Doel:	 Minimaal	7	territoria/broedparen.

Aandachtspunten:			
•	 Behoud,	dan	wel	ontwikkeling	van	dichte	(half)	wintergroene	beplanting	in	nabijheid	van	de	broedlocatie	
(hulst,	beuk,	haagbeuk,	klimop);

•	 Plaatsen	van	vogelvides	of	nestkasten	als	alternatieve	nestgelegenheid;
•	 Plaatselijk	handhaven	van	ruigten	(onkruiden).

Compensatieopgave: 15 kasten    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Aanplanten	inheems	plantmateriaal	dat	voldoende	dekking	geeft;
•	 Aanplant	van	(half)	wintergroene	soorten;
•	 Aanbrengen	alternatieve	nestgelegenheid	(15	kasten);
•	 Ruimte	voor	plaatselijke	verruiging.	

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	stedelijk	gebied	&	landelijk	gebied;
•	 Broedt	in	of	in	nabijheid	van	gebouwen;
•	 Gemiddelde	dispersie	in	landelijk	gebied	circa	4	-	5	km;
•	 Dichte	beplanting	in	nabijheid	broedlocatie	essentieel;
•	 Voedsel	bestaat	uit	onkruiden,	insecten	(met	name	bladluizen)	zijn	
essentieel	voor	jonge	vogels;

•	 Nestelt	(semi)koloniaal	en	produceert	2	-	3	legsels	per	jaar.	

Begeleidende soorten
•	 Gewone	dwergvleermuis;
•	 Steenmarter;
•	 Laatvlieger;
•	 Kneu.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	IV)
Bescherming HR L /VRL: 					VRL
Dichtheid:  50	-	80	exemplaren	per	100	ha
Habitat:   Stedelijk	gebied	en	landelijk	gebied,	maar			
	 	 	 altijd	in	nabijheid	van	bebouwing

Landelijke trend:  Sterke	afname
Rode lijst:  Gevoelig	(2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	binnen	projectgebied	aangetroffen	in	het	
poortgebouw	bij	Deventerpoort;

•	 Populatie	bevind	zich	in	niet	duurzaam	leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied
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Maand
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Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Steenanjer 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

Rietorchis 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig 

Wilde marjolein
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

actief jongen paartijd actief

voortplantingsperiode actief (jongen) voortplantingsperiode actief (jongen)

nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode

Huismus

voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun

apr mei jun jul

Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees

aug

jan feb mrt apr mei

jan feb mrt

nov dec

sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei dec

jun jul aug sep

jun jul aug sep okt

okt

nov

actief

Foto: Wim Wijering Foto: Eelerwoude

Projectnummer: 5681Factsheet Soortmanagementplan Datum: 09 december 2013 Projectleider: G. Lubbers www.eelerwoude.nl

SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Huismus		Passer domesticus
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute
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    zie detail D
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8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	van	plaatselijke	verruiging	(meer	voedsel:	muizen);	
•	 Behoud	structuurvariatie.	

Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Aanbrengen	nestgelegenheid.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanbrengen	kasten	voor	nestgelegenheid.

Mitigerende maatregelen
•	 Verstoring	beperken	door	zonering	recreatie	tijdens	broedtijd;
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(januari	-	juni)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	(mantelzoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	kasten;
4.	 Realiseren	bos/structuurrijke	bosranden	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 4	territoria	/	broedparen.
Norm:	 Onbekend.
Doel:	 Minimaal	4	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	(oud)	loofbos;
•	 Aanbrengen	nestkasten;
•	 Aanleg	van	structuurrijke	mantelzoom	vegetaties	(voedselaanbod:	muizen).

Compensatieopgave: 3 nestkasten    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Aanbrengen	nestgelegenheid,	op	minimaal	3	meter	bij	voorkeur	vanaf	6	meter;
•	 Vrije	aanvliegroute	en	kast	gericht	op	zuidoosten	(luwte);
•	 Ruimte	voor	structuurvariatie	(bevordert	voedselbeschikbaarheid).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	van	bosgebieden,	parken,	voornamelijk	met	oude	bomen;
•	 Holenbroeder,	maakt	ook	gebruik	van	nestkasten,	incidenteel	ook	nesten;
•	 Territoria	zijn	vaak	decennia	lang	bezet;
•	 Produceert	één	broedsel	per	jaar	(januari	-	maart);
•	 Voedsel,	allerlei	gewervelden.

Begeleidende soorten
•	 Koolmees;
•	 Pimpelmees;
•	 Gekraagde	roodstaart;
•	 Buizerd;	
•	 Boombewonende	vleermuissoorten;
•	 Grote	bonte	specht.	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  5	-	6	paar	per	100	ha	(optimaal	biotoop)
Habitat:   Bosgebieden,	parken,	erfbeplantingen		 	
	 	 	 met	voldoende	oude	bomen

Landelijke trend:  Stabiel
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	in	bospercelen	voor;
•	 Eén	broedpaar	bevindt	zich	(deels)	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
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Maand
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Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
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Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

okt nov dec

Graspieper

actief voortplantingsperiode actief

Grote bonte specht

actief voortplantingsperiode actief

dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

buizerd

voortplantingsperiode actief en aanwezig binnen gebiedactief

bosuil

voortplantingsperiode actief aanwezig binnen gebied

jul

sep okt nov
overwintering (soort niet aanwezig) voortplantingsperiode actief overwintering

jan feb

jan feb mrt apr mei jun

sep

jul aug sep

jan feb mrt apr mei jun jul

braamsluiper

Geelgors

actief voortplantingsperiode actief

gekraagde roodstaart

mrt apr mei

okt nov dec

okt nov

okt nov dec

aug sep

aug sep
overwintering voortplantingsperiode actief overwintering (soort niet aanwezig)

jun

jan feb mrt apr mei

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug

decjun jul aug

mrt apr mei jun

overwintering actief voortplanting actief overwintering

okt nov decjan feb

levendbarende hagedis 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Foto: Martin Bonte Foto: Eelerwoude
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	van	plaatselijke	verruiging;	
•	 Behoud	van	structuurvariatie.	

Planning
•	 Bij	aanwezigheid	van	een	(bewoond)	nest	zijn	tijdig	mitigerende	maatregelen	noodzakelijk;
•	 Zo	lang	mogelijk	behouden	van	bestaand	leefgebied.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	bos.	

Mitigerende maatregelen
•	 Verstoring	beperken	door	zonering	recreatie	tijdens	broedtijd;
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	uitvoeren	(maart	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	
verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos	(meer	voedsel);
3.	 Realiseren	bos/structuurrijke	bosranden	in	de	Nieuwe	EHS.	

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 2	territoria	/	broedparen.
Norm:	 Onbekend.
Doel:	 Minimaal	2	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	(oud)	loofbos;
•	 Aanleg	van	structuurrijke	mantel	-	zoom	vegetaties	(meer	voedsel:	muizen);
•	 Plaatselijk	handhaven	ruigte	(meer	voedsel:	muizen).

Compensatieopgave: 100 hectare    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bos	binnen	EHS	zodat	voldoende	nestgelegenheid	beschikbaar	blijft;
•	 Ruimte	voor	structuurvariatie	(meer	voedsel).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	maakt	jaarrond	gebruik	van	zijn	leefgebied;
•	 Biotoop	is	mozaïek	van	open	(jachtgebied)	en	gesloten	gebieden	
(nestlocatie);

•	 Oppervlakte	broedterritorium	met	nest	en	is	tot	1	ha	groot;
•	 Jachtgebied	bestaat	uit	2	tot	3	km²;
•	 Produceert	één	broedsel	per	jaar	(maart	-	juli);
•	 Voedsel,	allerlei	gewervelden	en	ongewervelden.	

Begeleidende soorten
•	 Torenvalk;	
•	 Bosgebonden	soorten;	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd,	categorie	IV)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  Tot	5	paar	per	100	ha	(optimaal		 	
	 	 	 biotoop)
Habitat:   Open	en	gesloten	(bos)	gebieden 

Landelijke trend:  Stabiel
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	broedt	binnen	projectgebied	in	bospercelen;
•	 Een	broedpaar	bevindt	zich	(deels)	in	niet	
duurzaam	leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

okt nov dec

Graspieper

actief voortplantingsperiode actief

Grote bonte specht

actief voortplantingsperiode actief

dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

buizerd

voortplantingsperiode actief en aanwezig binnen gebiedactief

bosuil

voortplantingsperiode actief aanwezig binnen gebied

jul

sep okt nov
overwintering (soort niet aanwezig) voortplantingsperiode actief overwintering

jan feb

jan feb mrt apr mei jun

sep

jul aug sep

jan feb mrt apr mei jun jul

braamsluiper

Geelgors

actief voortplantingsperiode actief

gekraagde roodstaart

mrt apr mei

okt nov dec

okt nov

okt nov dec

aug sep

aug sep
overwintering voortplantingsperiode actief overwintering (soort niet aanwezig)

jun

jan feb mrt apr mei

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug

decjun jul aug

mrt apr mei jun

overwintering actief voortplanting actief overwintering

okt nov decjan feb

levendbarende hagedis 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Foto: Wim Wijering Foto: Eelerwoude
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	dood	hout.	

Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Tijdig	aanbrengen	nestkasten.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	bos;
•	 Aanbrengen	kasten	als	nestgelegenheid.	

Mitigerende maatregelen
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	bestaand	leefgebied;
2.	 Realiseren	en	behoud	van	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	kasten;
4.	 Realiseren	bos/structuurrijke	bosranden	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 33	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen	(minimum	aantal	totale	regionale	populatie)																																						
Doel:	 Minimaal	33	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	(oud)	loofbos;
•	 Aanbrengen	nestkasten;	
•	 Handhaven	dood	hout	(voedsel).

Compensatieopgave: 8 nestkasten    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bos	binnen	EHS	zodat	voldoende	nestgelegenheid	beschikbaar	blijft;
•	 Handhaven/creëren	dood	hout	(staand	en	liggend).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	maakt	jaarrond	gebruik	van	leefgebied;
•	 Biotoop	bestaat	uit	een	mozaïek	van	bos	met	diverse	leeftijden,	ook	in	
laan	structuren	en	geriefbosjes;			

•	 Broedt	in	zelf	uitgehakte	of	bestaande	holten,	ook	in	nestkasten;	
•	 Produceert	één	broedsel	per	jaar	(april	-	juli);
•	 Voedsel:	allerlei	ongewervelden,	eieren,	jonge	vogels.	

Begeleidende soorten
•	 Bosgebonden	soorten.	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel 2 (matig beschermd, categorie V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  Tot	20	paren	per	100	ha
Habitat:   Bosgebieden,	halfopen	landschap	met		 	
	 	 	 laanstructuren			

Landelijke trend:  Stabiel,	toename
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	in	bospercelen	voor;
•	 Enkele	paren	bevinden	zich	(deels)	in	niet	
duurzaam	leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme
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Seizoensritme
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Seizoensritme
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Seizoensritme
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Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

okt nov dec

Graspieper

actief voortplantingsperiode actief

Grote bonte specht

actief voortplantingsperiode actief

dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

buizerd

voortplantingsperiode actief en aanwezig binnen gebiedactief

bosuil

voortplantingsperiode actief aanwezig binnen gebied

jul

sep okt nov
overwintering (soort niet aanwezig) voortplantingsperiode actief overwintering

jan feb

jan feb mrt apr mei jun

sep

jul aug sep

jan feb mrt apr mei jun jul

braamsluiper

Geelgors

actief voortplantingsperiode actief

gekraagde roodstaart

mrt apr mei

okt nov dec

okt nov

okt nov dec

aug sep

aug sep
overwintering voortplantingsperiode actief overwintering (soort niet aanwezig)

jun

jan feb mrt apr mei

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug

decjun jul aug

mrt apr mei jun

overwintering actief voortplanting actief overwintering

okt nov decjan feb

levendbarende hagedis 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Foto: Martin Bonte Foto: Eelerwoude
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SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Grote	bonte	specht		Dendrocopos major
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1

Ruiterpad

A Plaats principeprofiel

Aanbrengen afrastering

8 9 10 11 12 13 14 15 167654321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F

D

C

B

A

G

H

J

K

L

M

N N

M

L

K

J

H

G

F

D

C

B

A

omschrijving

projectnummer tekeningnummer

/
formaat schaal fase

project

opdrachtgever

Fi
le

na
m

e 
:

Telefoon
Fax
E-mail
Internet

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

9W9259 1323-101A1 1:5000 Definitief ontwerp

PLKU AVOE CTC 04-12-2012

Overzicht Definitief Ontwerp

Inrichtingsplan EHS Luchthaven Twente

Area Development Twente

1 1

HASKONING NEDERLAND B.V.
Infrastructuur

info@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com

L:
\S

ite
s\

N
L-

G
ro

ni
ng

en
\P

ro
je

ct
\9

W
92

59
\T

ec
hn

ic
al

_D
at

a\
C

A
D

\k
ad

er
\1

32
3-

10
1 

O
ve

rz
ic

ht
 d

ef
in

iti
ef

 o
nt

w
er

p.
dw

g

A Diverse plangrenswijzigingen KLES CTC CTC 14-12-2012
B Defintief Ontwerp GN CVDZ CTC 26-07-2013

X

X

X
XX

*1

*3

*2

*5

B

A

*4

*6

*7

*8

*9

*10
*11

*12

*7

+0.00

-0.60

A

B

C
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	open	plekken	in	bos.	

Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Tijdig	aanbrengen	nestkasten.	

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	bos;	
•	 Aanbrengen	kasten	voor	nestgelegenheid.	

Mitigerende maatregelen
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	kasten;
4.	 Realiseren	bos	/	structuurrijke	bosranden	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 8	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen	(minimum	aantal	totale	regionale	populatie).																																						
Doel:	 Minimaal	8	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	(oud)	loofbos;
•	 Aanbrengen	nestkasten;	
•	 Handhaven	/	creëren	open	plekken	als	foerageergebied.	

Compensatieopgave: 3 nestkasten    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bos	binnen	EHS	zodat	voldoende	nestgelegenheid	beschikbaar	blijft;
•	 Nestkasten	aanbrengen	op	minimaal	3	meter	hoogte;
•	 Vrije	aanvliegroute;	
•	 Gericht	op	het	oosten	of	zuidoosten	(luwte).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Biotoop	(oud)		gemengd	bos,	kleinschalig	cultuurlandschap,	boomgaarden;
•	 Open	plekken	met	schaarse	begroeiing	zijn	belangrijk	als	
foerageergebied;			

•	 Broedt	in	spleten	en	holten,	ook	in	nestkasten;
•	 Produceert	één	broedsel	per	jaar	(april	-	juli);
•	 Voedsel:	Allerlei	ongewervelden.

Begeleidende soorten
•	 Bosgebonden	soorten.	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HR L /VRL: 					VRL
Dichtheid:  Tot	11	paren	per	100	ha
Habitat:   Bosgebieden,	kleinschalig	cultuurland,		 	
	 	 	 heideterreinen	met	opslag			

Landelijke trend:  Matige	afname
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	voornamelijk	aan	
de	randen	van	bospercelen	voor;

•	 Eén	paar	bevindt	zich	(deels)	in	niet	duurzaam	
leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
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Maand
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Maand
Seizoensritme

okt nov dec

Graspieper

actief voortplantingsperiode actief

Grote bonte specht

actief voortplantingsperiode actief

dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

buizerd

voortplantingsperiode actief en aanwezig binnen gebiedactief

bosuil

voortplantingsperiode actief aanwezig binnen gebied

jul

sep okt nov
overwintering (soort niet aanwezig) voortplantingsperiode actief overwintering

jan feb

jan feb mrt apr mei jun

sep

jul aug sep

jan feb mrt apr mei jun jul

braamsluiper

Geelgors

actief voortplantingsperiode actief

gekraagde roodstaart

mrt apr mei

okt nov dec

okt nov

okt nov dec

aug sep

aug sep
overwintering voortplantingsperiode actief overwintering (soort niet aanwezig)

jun

jan feb mrt apr mei

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug

decjun jul aug

mrt apr mei jun

overwintering actief voortplanting actief overwintering

okt nov decjan feb

levendbarende hagedis 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Foto: Martin Bonte Foto: Eelerwoude
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Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Gekraagde	roodstaart		Phoenicurus phoenicurus
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 n.v.t.

Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Tijdig	aanbrengen	nestkasten.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	bos;	
•	 Aanbrengen	kasten	voor	nestgelegenheid.	

Mitigerende maatregelen
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	(mantelzoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	kasten;
4.	 Realiseren	bos/structuurrijke	bosranden	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 103	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen.	(minimum	aantal	totale	regionale	populatie).																																							
Doel:	 Minimaal	103	territoria	/	broedparen.		

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	(oud)	loofbos;
•	 Aanbrengen	nestkasten.	

Compensatieopgave: 30 nestkasten    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bos	binnen	EHS	zodat	voldoende	nestgelegenheid	beschikbaar	blijft;
•	 Nestkasten	aanbrengen	op	minimaal	3	meter	hoogte;
•	 Vrije	aanvliegroute;	
•	 Gericht	op	het	oosten	of	zuidoosten	(luwte).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Weinig	kritische	soort;
•	 Biotoop	stedelijk	gebied,	(oude)	gemengde	bossen,	kleinschalig	
cultuurland;

•	 Holenbroeder	in	holen	en	kasten,	kan	hoge	dichtheden	bereiken	bij	
voldoende	nestaanbod;			

•	 Produceert	één	tot	twee	broedsels	per	jaar;
•	 Voedsel:	allerlei	ongewervelden,zaden	etc.

Begeleidende soorten
•	 Bosgebonden	soorten;
•	 Pimpelmees;	
•	 Huismus	(nabij	bebouwing).	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  130	paar	per	100	ha	(stedelijk	gebied)		 	
	 	 	 of	50	-	80	paar	per	100	ha	(bossen)
Habitat:   Bosgebieden,	kleinschalig	cultuurland,		 	
	 	 	 stedelijk	gebied	

Landelijke trend:  Toename
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	verspreid	voor;
•	 Een	deel	van	de	populatie	bevindt	zich	(deels)	in	
niet	duurzaam	leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied
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bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig 

Wilde marjolein
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actief jongen paartijd actief
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nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun
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Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode

Huismus

voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun

apr mei jun jul

Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees
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SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Koolmees		Parus major
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 n.v.t

Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Tijdig	aanbrengen	nestkasten.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	bos;	
•	 Aanbrengen	kasten	voor	nestgelegenheid.	

Mitigerende maatregelen
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	juli)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veilig	stellen	en	behoud	van	bestaand	leefgebied;
2.	 Realiseren	structuurrijke	bosranden	(mantel	-	zoom)	door	omvormen	bestaand	bos;
3.	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	kasten;
4.	 Realiseren	bos	/	structuurrijke	bosranden	in	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 73	territoria	/	broedparen.
Norm:	 100	territoria	/	broedparen	(minimum	aantal	totale	regionale	populatie).		
Doel:	 Minimaal	73	territoria	/	broedparen.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	(oud)	loofbos;
•	 Aanbrengen	nestkasten.	

Compensatieopgave: 25 nestkasten    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bos	binnen	EHS	zodat	voldoende	nestgelegenheid	beschikbaar	blijft;
•	 Nestkasten	aanbrengen	op	minimaal	3	meter	hoogte;
•	 Vrije	aanvliegroute;	
•	 Gericht	op	het	oosten	of	zuidoosten	(luwte).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Weinig	kritische	soort;
•	 Biotoop	stedelijk	gebied,	(oude)	gemengde	bossen,	kleinschalig	
cultuurland;

•	 Holenbroeder	in	holen	en	kasten,	kan	hoge	dichtheden	bereiken	bij	
voldoende	nestaanbod;			

•	 Produceert	één	tot	twee	broedsels	per	jaar;
•	 Voedsel:	allerlei	ongewervelden,	zaden	etc.

Begeleidende soorten
•	 Bosgebonden	soorten;
•	 Koolmees;
•	 Huismus	(nabij	bebouwing).	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  80	paar	per	100	ha	(stedelijk	gebied)	of			
	 	 	 10	-	65	paar	per	100	ha	(bossen)
Habitat:   Bosgebieden,	kleinschalig	cultuurland,		 	
	 	 	 stedelijk	gebied	

Landelijke trend:  Toename
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	komt	binnen	projectgebied	verspreid	voor;
•	 Een	deel	van	de	populatie	bevindt	zich	(deels)	in	
niet	duurzaam	leefgebied.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
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Maand
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bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig 

Wilde marjolein
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
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actief jongen paartijd actief

voortplantingsperiode actief (jongen) voortplantingsperiode actief (jongen)

nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode

Huismus

voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun

apr mei jun jul

Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees

aug

jan feb mrt apr mei

jan feb mrt

nov dec

sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei dec

jun jul aug sep

jun jul aug sep okt

okt

nov

actief

Foto: Martin Bonte Foto: Eelerwoude
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SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Pimpelmees		Parus caeruleus
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Planning
•	 Behouden	bestaand	leefgebied;
•	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	een	kast.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Handhaven	open	terreindelen;
•	 Aanbrengen	nestkast;	
•	 Handhaven	ruigten	(veel	muizen).

Mitigerende maatregelen
•	 Verstoring	beperken	door	zonering	recreatie	tijdens	broedtijd;
•	 Werkzaamheden	buiten	de	kwetsbare	periode	(april	-	augustus)	zodat	broedsucces	niet	wordt	verstoord.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	van	bestaand	habitat;
2.	 Kap	van	boselementen	binnen	de	nieuwe	EHS;
3.	 Aanbrengen	nestgelegenheid	in	de	vorm	van	kast.

Beoordeling GSVI:   Regionaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 1	territoria	/	broedparen.
Norm:	 Onbekend.																													
Doel:	 Minimaal	1	territoria	/	broedparen.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	open	gebieden;
•	 Aanleg	van	structuurrijke	mantelzoom	vegetaties	(beschikbaarheid	voedsel);
•	 Plaatselijk	handhaven	ruigte	(beschikbaarheid	voedsel);
•	 Aanbrengen	extra	mogelijkheid	tot	nestgelegenheid	(kast).

Compensatieopgave: 1 nestkast    Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 Behoud	bos	binnen	EHS	zodat	voldoende	nestgelegenheid	beschikbaar	blijft.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Soort	maakt	jaarrond	gebruik	van	leefgebied;
•	 Biotoop	bestaat	uit	een	mozaïek	van	open	tot	half	open	terrein;
•	 Broedt	in	gebouwen,	op	hoogspanningsmasten,	nestkasten	of	oude	
kraaiennesten;

•	 Produceert	één	broedsel	per	jaar	(april	-	augustus);
•	 Voedsel,	allerlei	gewervelden.	

Begeleidende soorten
•	 Soorten	van	open	tot	half	open	landschap.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd,	categorie	V)
Bescherming HRL / VRL: 					VRL
Dichtheid:  Tot	1	paar	per	100	ha	
Habitat:   Open	tot	half	open	gebied	

Landelijke trend:  Stabiel
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2004)
Functie plangebied: Leefgebied

Situatie plangebied

•	 Open	terreindelen	vormen	een	(vrij	marginaal)	
jachtgebied.

Beheermaatregelen
•	 Extensief	maaibeheer.	1	keer	per	jaar	maaien	en	maaisel	afvoeren	(zie	uitvoeringsprotocol	flora	en	fauna);
•	 Gefaseerd	maaibeheer,	waarbij	stroken	grenzend	aan	bosrand	blijven	staan;
•	 Handhaven	/	gefaseerd	maaien	van	ruigten;
•	 Beheer	richten	op	structuurvariatie	(hoog	-	laag	/	droog	-	nat);
•	 Beheer	richten	op	ontwikkeling	structuurrijke	mantel	-	zoom	vegetaties,	bij	voorkeur	op	zonrijke	locaties;
•	 Op	landbouwpercelen	in	de	omgeving	(bij	voorkeur	graan)	stroken	laten	staan	als	voedselvoorraad	
voor	in	de	winter.
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	fourageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Aanbrengen	vleermuiskasten;
•	 Optimaliseren	bestaand	leefgebied	en	aanleg	nieuwe	winterverblijven;
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanleg	nieuwe	winterverblijven;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting;
•	 Vleermuiskasten.

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(half	oktober	-	half	maart)	&	(mei	-	half	juli);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;	
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren,	gebruik	vleermuisvriendelijke	verlichting.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	handhaven	bestaand	leefgebied	(geschikte	verblijfplaatsen	in	gebouwen,	

boselementen	en	vliegroutes);
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	in	Nieuwe	EHS,	ophangen	vleermuiskasten,	realiseren	nieuwe	

winterverblijven,	realiseren	vleermuistoren	(wenselijk);
3.	 Aanleg	nieuwe	leefgebieden	binnen	Nieuwe	EHS.	

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	enkele	tientallen	dieren.
Norm:	 Populatie	bestaat	uit	65	-	75	exemplaren	in	een	netwerk	van	verschillende	verblijfplaatsen.																																						
Doel:	 Minimaal	2	functionerende	overwinteringslocaties,	behoud	huidige	populatie.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	en	versterking	mogelijke	verblijfplaatsen;
•	 Nieuwe	verblijfplaatsen	(kasten	worden	snel	ingebruikgenomen);
•	 Realisatie	“Hop-overs”	bij	wegen;	
•	 Soort	is	zeer	gevoelig	voor	verstoring	van	verlichting;
•	 Aanleg	nieuwe	winterverblijven,	conform	aandachtspunten.	

Compensatieopgave: 4 winterverblijven   Locatie: Nieuwe EHS

Ontwerpeisen: 
•	 In	nabijheid	van	opgaande	beplanting	(open	terrein	wordt	doorgaans	gemeden);
•	 Winterverblijf	met	gunstig	microklimaat	(hoge	luchtvochtigheid,	constante	temperatuur	1	-	10	graden	’s	winters);
•	 Beperken	van	licht	of	geluid	in	het	object,	beperken	tocht;
•	 Grootte	van	bij	voorkeur	minimaal	40	m3	(vanwege	aanbieden	verschillend	microklimaat);
•	 Goed	geïsoleerd,	met	dubbele	afsluiting	(twee	deuren),	beperkte	invliegopening	tegen	predatie;
•	 Aanbrengen	wegkruipmogelijkheden;
•	 Voorkomen	van	verlichten	van	leefgebied.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	bosrijke	omgeving,	ook	tuinen	en	parken;	
•	 Maakt	gebruik	van	een	netwerk	van	verschillende	verblijfplaatsen	in	
bomen,	gebouwen;

•	 Verblijfplaatsen	in	gebouwen	achter	gevelbetimmering,	op	zolders,	
spouwmuren.	In	bomen	in	spleten,	holten	en	loshangend	schors;

•	 Overwintert	voornamelijk	in	ondergrondse	ruimten,	kelders,	bunkers	
en	grotten;

•	 Plaatstrouw,	geringe	afstand	tussen	verblijfplaats	en	jachtgebied.

Begeleidende soorten
•	 Gebouw-	en	boombewonende	vleermuizen.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  Variërend	van	0,2	tot	1	dier	per	ha		 	
	 	 	 (foeragerende	dieren)
Habitat:   Bosrijke	omgeving,	parken	en	tuinen,		 	
	 	 	 verblijfplaatsen	in	boom	en	gebouwen

Landelijke trend:  Stabiel	
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2006)
Functie plangebied: Leef-	en	foerageergebied

Situatie plangebied

•	 Soort	is	foeragerend	aangetroffen	binnen	
Deellocaties	Prins	Bernhard	park	en	Luchthaven;

•	 Enkele	bewoonde	winterverblijven,	waarvan	er	twee	
in	niet	duurzaam	gebied	liggen;

•	 Soort	is	eveneens	aangetroffen	in	de	naaste	
omgeving	van	het	plangebied.
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Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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A Diverse plangrenswijzigingen KLES CTC CTC 14-12-2012
B Defintief Ontwerp GN CVDZ CTC 26-07-2013

Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	foerageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie;	
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Inclusief	bouwen	(bouwwerk	op	meerdere	plaatsen	toegankelijk	maken	voor	vleermuizen);
•	 Inbouwkasten;
•	 Vleermuiskasten;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting.		

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(half	oktober	-	februari)	&	(mei	-	half	juli);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	handhaven	bestaand	leefgebied	(geschikte	verblijfplaatsen	in	gebouwen,	

vliegroutes);
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	binnen	Nieuwe	EHS,	ophangen	vleermuiskasten,	realisatie	

vleermuistoren	(wenselijk)
3.	 Aanleg	nieuwe	leefgebieden	binnen	Nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	enkele	100	tot	duizenden	dieren.	
Norm:	 Populatiegrootte	sterk	afhankelijk	van	voedselaanbod.																																				
Doel:	 Behoud	huidige	populatie.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	verblijfplaatsen	in	gebouwen;
•	 Behoud	opgaande	beplanting	als	vliegroute	en	foerageer	gebied;
•	 Aanbrengen	vleermuiskasten;
•	 Realisatie	“Hop-overs”	bij	wegen;
•	 Soort	is	gevoelig	voor	verstoring	van	verlichting.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Bij	het	inbouwen	van	een	kast	als	kraam-	verblijfplaats	gelden	de	volgende	richtlijnen;
•	 Bij	voorkeur	aanbrengen	in	nabijheid	van	huidige	verblijfplaats;
•	 Kast	met	meerdere	compartimenten	en	groot	oppervlak	voor	verschillend	microklimaat;
•	 Kast	kan	gedeeltelijk	in	het	gebouw	worden	ingemetseld;	
•	 Inclusief	bouwen,	naast	kraamfunctie	ook	geschikt	als	winterverblijfplaats;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting	met	amberkleurig	licht	en	aangepaste	armaturen	verminderen	
lichthinder.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	stedelijk	of	landelijk	gebied	met	opgaande	beplanting;
•	 Maakt	gebruik	van	verschillende	verblijfplaatsen	in	gebouwen	(zelden	bomen);
•	 Verblijfplaatsen	vormen	samen	netwerk;	
•	 Verblijfsplaatsen	in	gebouwen	in	spouwmuren,	achter	gevelbetimmering	en	
onder	dakbeschot;

•	 Standsoort	waarbinnen	afstand	tussen	zomer-	en	winterverblijven	doorgaans	
meer	dan	20	km	bedraagt.

Begeleidende soorten
•	 Andere	gebouwbewonende	vleermuizen.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  Variërend,	(30	-	50	ex.)	sub	optimaal	tot	
	 	 	 (300	-	1.000)	in	optimaal	biotoop
Habitat:   Verblijfplaatsen	(gebouwen),		 	 	
	 	 	 foerageert	nabij	opgaande	beplanting

Landelijke trend:  Stabiel	
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2006)
Functie plangebied: Leefgebied,		 	
	 	 	 foerageergebied

Situatie plangebied

•	 Foeragerende	dieren	komen	vrijwel	vlakdekkend	
voor	binnen	gehele	plangebied,	behoudens	open	
gebiedsdelen;

•	 Enkele	verblijfplaatsen	in	deellocaties	Prins	
Bernhard	park	en	de	Strip.

Seizoensritme
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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Bijzonderheden:
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    zie detail D
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9 - Houten vlonder over slenk
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11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1

Ruiterpad

A Plaats principeprofiel

Aanbrengen afrastering

8 9 10 11 12 13 14 15 167654321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

F

D

C

B

A

G

H

J

K

L

M

N N

M

L

K

J

H

G

F

D

C

B

A

omschrijving

projectnummer tekeningnummer

/
formaat schaal fase

project

opdrachtgever

Fi
le

na
m

e 
:

Telefoon
Fax
E-mail
Internet

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

9W9259 1323-101A1 1:5000 Definitief ontwerp

PLKU AVOE CTC 04-12-2012

Overzicht Definitief Ontwerp

Inrichtingsplan EHS Luchthaven Twente

Area Development Twente

1 1

HASKONING NEDERLAND B.V.
Infrastructuur

info@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com

L:
\S

ite
s\

N
L-

G
ro

ni
ng

en
\P

ro
je

ct
\9

W
92

59
\T

ec
hn

ic
al

_D
at

a\
C

A
D

\k
ad

er
\1

32
3-

10
1 

O
ve

rz
ic

ht
 d

ef
in

iti
ef

 o
nt

w
er

p.
dw

g

A Diverse plangrenswijzigingen KLES CTC CTC 14-12-2012
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	foerageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie;	
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Inclusief	bouwen	(bouwwerk	op	meerdere	plaatsen	toegankelijk	maken	voor	vleermuizen);
•	 Inbouwkasten;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting.		

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(november	-	maart)	&	(april	-	half	juli);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	bestaand	leefgebied	(geschikte	verblijfplaatsen	in	gebouwen,	vliegroutes);
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	in	Nieuwe	EHS,	realisatie	vleermuistoren	(wenselijk);
3.	 Aanleg	nieuwe	leefgebieden	binnen	Nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	enkele	tientallen	dieren.	
Norm:	 Kolonies	in	de	regel	circa	40	-	50	exemplaren.
Doel:	 Behoud	huidige	populatie.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	verblijfplaatsen	in	gebouwen;
•	 Behoud	opgaande	beplanting	als	vliegroute	en	foerageergebied;
•	 Realisatie	“hop-overs”	bij	wegen;
•	 Soort	is	soms	gevoelig	voor	verstoring	door	verlichting.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Inclusief	bouwen	waarbij	toegang	wordt	verschaft	tot	dakbeschot,	gevelbetimmering	en	spouwmuren;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting	met	amberkleurig	licht	en	aangepaste	armaturen	beperken	lichthinder.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Gebouwbewonende	soort,	maakt	jaarrond	gebruik	van	verblijfplaatsen	in	gebouwen;
•	 Soort	is	zeer	plaatstrouw,	maakt	gebruik	van	een	vast	netwerk	van	verblijfplaatsen;	
•	 In	verblijfplaatsen	achter	gevelbetimmering,	dakbeschot,	’s	winters	ook	in	
spouwmuren;	

•	 Foerageert	in	open	tot	half	open	gebied,	minder	in	grootschalige	open	gebieden;	
•	 Standsoort	waarbij	de	afstand	tussen	zomer-	en	winterverblijven	doorgaans	
maximaal	50	km	bedraagt.

Begeleidende soorten
•	 Andere	gebouwbewonende	
vleermuizen.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  0,3	ex.	per	km²		tot	12	ex.	per	km²		 	
	 	 	 (foeragerende	dieren)
Habitat:   Verblijfplaatsen	(gebouwen),		 	 	
	 	 	 foerageert	in	open	tot	half	open	gebied

Landelijke trend:  Matige	afname
Rode lijst:  Kwetsbaar	(2006)
Functie plangebied: Foerageergebied,		 	
	 	 	 leefgebied

Situatie plangebied

•	 Soort	wordt	vooral	aangetroffen	in	Prins	Bernhard	
park,	enkele	deelgebied	luchthaven	(foeragerende	
dieren);

•	 Vermoedelijk	zijn	binnen	Prins	Bernhard	park	meer	
verblijfplaatsen	aanwezig,	mogelijk	ook	elders	
binnen	plangebied.
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Laatvlieger		Eptesicus serotinus
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	foerageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie;	
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	oude	bomen;	
•	 Aanbrengen	kasten	(zomer	en	paarverblijf);	
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting.		

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(november	-	maart)	&	(half	april	-	half	juli);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	bestaand	leefgebied	(oude	bossen);
2.	 Optimaliseren	bestaand	leefgebied	in	Nieuwe	EHS,	aanbrengen	vleermuiskasten;
3.	 Realisatie	nieuw	leefgebied	binnen	Nieuwe	EHS

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	enkele	tientallen	dieren.
Norm:	 Populatiegrootte	in	de	regel	15	-	100	vrouwtjes	verspreid	over	verschillende	koloniebomen.																											
Doel:	 Behoud	huidige	populatie.

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	verblijfplaatsen	in	bomen;
•	 Behoud	opgaande	beplanting	als	foerageer	gebied;.
•	 Soort	is	gevoelig	voor	verlichting.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Bij	het	aanbrengen	van	een	kast	als	verblijfplaats	gelden	de	volgende	richtlijnen;
•	 Bij	voorkeur	aanbrengen	in	nabijheid	huidige	verblijfplaats;
•	 Toepassing	van	bolle	kasten	is	meest	succesvol;
•	 Kast	aanbrengen	op	minimaal	4		meter	hoogte,	met	vrije	aanvliegroute
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting	met	amberkleurig	licht	en	aangepaste	armaturen	verminderen	
lichthinder.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	oude	bossen,	als	jachtgebied	open	water,	
moeras	en	(half)open	gebied;

•	 Overwegend	boombewonende	soort	(jaarrond);
•	 Verblijfplaatsen	vormen	samen	een	netwerk;
•	 Migreert,	Nederlandse	dieren	zijn	waarschijnlijk	voornamelijk	
standsoort.

Begeleidende soorten
•	 Boombewonende	vleermuissoorten;
•	 Holenbroeders.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  Variërend,	gemiddelde	kolonie	grootte		 	
	 	 	 in	Overijssel	43	dieren	
Habitat:   Oude	bossen,	verblijfplaatsen	in		 	
	 	 	 bomen,	open	water,	moeras,	weilanden

Landelijke trend:  Matige	afname 
Rode lijst:  Kwetsbaar	(2006)
Functie plangebied: Foerageergebied,		 	
	 	 	 leefgebied

Situatie plangebied

•	 Binnen	het	plangebied	onder	andere	aangetroffen	
op	de	locaties	Luchthaven	en	Prins	Bernhard	park	
(foeragerende	dieren);

•	 Vermoedelijke	verblijfplaats	aanwezig	in	de	
deellocatie	Prins	Bernhard	park.
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Soort
Foto’s
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Rosse	vleermuis		Nyctalus noctua 
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	foerageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie;	
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	oude	bomen;
•	 Aanbrengen	vleermuiskasten;
•	 Realisatie	winterverblijfplaatsen;	
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting.	

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(oktober	-	half	april)	&	(mei	-	juli);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;	
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	bestaand	leefgebied	(oude	bossen	en	waterelementen);
2.	 Optimaliseren	bestaand	leefgebied	binnen	nieuwe	EHS,	aanbrengen	vleermuiskasten,	realiseren	

winterverblijfplaatsen;
3.	 Realisatie	nieuwe	leefgebieden	binnen	Nieuwe	EHS

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	enkele	tientallen	dieren.
Norm:	 Populatiegrootte	in	de	regel	20	-	50	vrouwtjes	verspreid	over	verschillende	koloniebomen.
Doel:	 Behoud	huidige	populatie.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	verblijfplaatsen	in	bomen;
•	 Behoud	opgaande	beplanting	als	vliegroute	en	foerageer	gebied
•	 Realisatie	“hop-overs”	bij	wegen;
•	 Soort	is	gevoelig	voor	verlichting.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Vleermuis	vriendelijke	verlichting	met	amberkleurig	licht	en	aangepaste	armaturen	verminderen	
lichthinder;

•	 Voorkomen	van	verlichting	van	wateroppervlak,	vliegroutes	en	verblijfplaatsen	(in	bomen).

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	oude	bossen,	als	jachtgebied	beschutte	
waterpartijen,	brede	sloten	etc.;

•	 Overwegend	boombewonende	soort	(soms	in	gebouwen,	of	kasten);
•	 Verblijfplaatsen	vormen	samen	een	netwerk;
•	 Migreert,	’s	winters	voornamelijk	in	ondergrondse	winterverblijven,	
grotten,	groeven,	kelders	(niet	bekend	uit	plangebied).

Begeleidende soorten
•	 Boombewonende	vleermuissoorten;
•	 Holenbroeders.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  Variërend,	in	optimaal	biotoop	in		 	
	 	 	 Duitsland	23	-	86	dieren	per	km²
Habitat:   Gesloten	tot	half	open	gebied,		 	
	 	 	 verblijfplaatsen	in	bomen	en	gebouwen,			
	 	 	 nabijheid	van	water

Landelijke trend:  Stabiel	of	toename	 
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2006)
Functie plangebied: Foerageergebied,		 	
	 	 	 leefgebied

Situatie plangebied

•	 Binnen	het	plangebied	aangetroffen	op	Prins	
Bernhard	park	(foeragerende	dieren);

•	 Vermoedelijk	verblijfsplaats	aanwezig	in	deelgebied	
Prins	Bernhard	park.
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	foerageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie;	
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Behoud	oude	bomen;	
•	 Aanbrengen	kasten	(zomer	en	paarverblijf);	
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting;		

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(mei	-	half	juli)	&	(half	oktober	-	april);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;	
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	behoud	bestaand	leefgebied	(bossen	en	potentieel	geschikte	gebouwen,	

vliegroutes);
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	binnen	Nieuwe	EHS,	aanbrengen	vleermuiskasten,	realisatie	

vleermuistoren	(wenselijk);
3.	 Realisatie	nieuwe	Leefgebieden	binnen	Nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	enkele	tientallen	dieren.
Norm:	 Populatiegrootte	in	paarverblijven	bestaand	uit	2	-	10	vrouwtjes.
Doel:	 Behoud	huidige	popualtie.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	bos,	en	gebouwen	met	potentie;
•	 Behoud	opgaande	beplanting	als	vliegroute	en	foerageer	gebied;
•	 Realisatie	“hop-overs”	bij	wegen;
•	 Soort	is	gevoelig	voor	verstoring	van	verlichting.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Zowel	kleine	als	platte	kasten	(soort	heeft	voorkeur	voor	spleetvormige	ruimten);
•	 Kast	met	meerdere	compartimenten	en	groot	oppervlak	voor	verschillend	microklimaat;
•	 Kast	kan	gedeeltelijk	in	het	gebouw	worden	ingemetseld;	
•	 Inclusief	bouwen,	ter	beschikking	stellen	van	spouw,	gevelbetimmering	of	boeiboorden;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting	met	amberkleurig	licht	en	aangepaste	armaturen	verminderen	
lichthinder.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	half	open	gebied	met	bossen,	als	jachtgebied	
ook	boven	en	langs	open	water;

•	 Boom/	en	gebouwbewonende	soort,	paarverblijven	in	bomen	en	
gebouwen,	winterverblijven	idem;

•	 Verblijfplaatsen	vormen	samen	een	netwerk;
•	 Migreert,	kraamkolonies	in	Nederland	slechts	enkele	keren	
aangetroffen.

Begeleidende soorten
•	 Boombewonende	vleermuissoorten;
•	 Gebouwbewonende	vleermuissoorten;
•	 Holenbroeders.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  Variërend,	gemiddelde	grootte		 	
	 	 	 paargroepen	2	-	10	dieren
Habitat:   Halfopen	landschap,	zowel	loof	als		 	
	 	 	 naaldbos,	in	nabijheid	van	water

Landelijke trend:  Geen	gegevens		 	
	 	 	 beschikbaar
Rode lijst:  Geen	gegevens		 	
	 	 	 beschikbaar
Functie plangebied: Foerageergebied

Situatie plangebied

•	 Binnen	het	plangebied	in	kleine	aantallen	onder	
andere	aangetroffen	op	de	locaties	Luchthaven	en	
Prins	Bernhard	park	(foeragerende	dieren).
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Vleermuisbunker
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X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden
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Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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A Diverse plangrenswijzigingen KLES CTC CTC 14-12-2012
B Defintief Ontwerp GN CVDZ CTC 26-07-2013

Beheermaatregelen
•	 Handhaven	lijnvormige	structuren	(vliegroute,	foerageergebied);
•	 Ontwikkelen	structuurrijke	bosranden.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie;	
•	 Ingebruikname	in	de	regel	pas	na	1	-	3	jaar	(gewenningsperiode).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Inclusief	bouwen	(bouwwerk	op	meerdere	plaatsen	toegankelijk	maken	voor	vleermuizen);
•	 Vleermuiskasten;
•	 Ondergrondse	winterverblijven;
•	 Vleermuisvriendelijke	verlichting.		

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(oktober	-	half	april)	&	(mei	-	half	juli);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;	
•	 Werkzaamheden	overdag	uitvoeren.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	bestaand	leefgebied	(bos)	en	potentieel	geschikte	verblijfplaatsen	in	(bomen,		

gebouwen,	en	handhaven	vliegroutes);
2.	 Optimalisatie	bestaand	leefgebied	in	nieuwe	EHS,	aanbrengen	vleermuiskasten,	realisatie	

winterverblijven,	realisatie	vleermuistoren	(wenselijk);
3.	 Aanleg	nieuw	leefgebied	binnen	nieuwe	EHS.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Naar	schatting	maximaal	tientallen	dieren.	
Norm:	 -
Doel:	 Behoud	huidige	populatie.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	potentieel	geschikte	verblijfplaatsen	in	gebouwen	&	bomen;
•	 Behoud	opgaande	beplanting	als	vliegroute	en	foerageer	gebied;.
•	 Realisatie	“hop-overs”	bij	wegen;
•	 Soort	is	gevoelig	voor	verlichting.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Inclusief	bouwen,	met	name	ruimte	achter	houtbeschot,	gevelranden	en	boeiboorden;
•	 Vleermuiskasten	(platte	kasten);
•	 Vleermuis	vriendelijke	verlichting	met	amberkleurig	licht	en	aangepaste	armaturen	verminderen	
lichthinder;

•	 Voorkomen	van	verlichting	van	leefgebied.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	gesloten	tot	half	open	en	bosrijke	landschappen;
•	 Maakt	gebruik	van	verschillende	verblijfplaatsen	in	gebouwen	en	bomen;	
•	 Verblijfplaatsen	vormen	samen	netwerk;	
•	 Verblijfsplaatsen	in	gebouwen	in	spouwmuren,	achter	
gevelbetimmering	en	onder	dakbeschot;

•	 Overwintert	voornamelijk	ondergronds	in	grotten,	kelders	etc.;
•	 In	zomer	ook	in	boomholten,	spleten	en	loshangend	schors;
•	 Voornamelijk	standsoort,	migreert	tussen	meer	dan	50	-	100	km	van	
zomerverblijven.	

Begeleidende soorten
•	 Boombewonende	vleermuizen;
•	 Gebouwbewonende	vleermuizen;
•	 Holenbroeders.	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	3	(strikt	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					Bijlage	IV,	HRL
Dichtheid:  Variërend	koloniegrootte	in	Overijssel		 	
	 	 	 tussen	5	-	15	dieren
Habitat:   Besloten		landschappen	met	bos,		 	
	 	 	 verblijfplaatsen	in	bomen	en	gebouwen,
	 	 	 foerageert	nabij	opgaande	beplanting.

Landelijke trend:  Stabiel	of	toegenomen
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2006)
Functie plangebied: Foerageergebied	en	
	 	 	 leefgebied

Situatie plangebied

•	 Kleine	aantallen	foeragerende	dieren	aangetroffen	
in	verschillende	deelgebieden.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme kraam

Maand
Seizoensritme winterslaap actief actief

Maand
Seizoensritme actief actief

Maand
Seizoensritme actief

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

trek (water) landhabitat nabij water

winterslaap

balts winterslaapwinterslaap kraam

kraam (nauwelijks in NL) actief balts Migratie & winterslaap

nov decapr mei jun aug sep oktjan feb mrt

voortplanting (water)

overwintering

sep

actief balts

voortplanting actief

winterslaapbalts

Migratie & winterslaap

kraam winterslaap

jul aug

landhabitat 

landhabitat trek (water)

nov decjan feb

sep okt nov decjan

Kamsalamander

overwintering actief
okt

Laatvlieger

Rosse vleermuis

Watervleermuis

Baardvleermuis

Ruige dwergvleermuis

kraam

jul

Levendbarende hagedis 

feb mrt apr mei jun

winterslaap

winterslaap

julmrt apr mei jun

okt nov decjan feb mrt apr mei jun

landhabitat

 landhabitatvoortplantingsperiode water trek  (land)

Poelkikker
jul aug

aug sep

jul aug

nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun
actief

sep okt

sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

decjan feb mrt apr mei jun

winterslaap

winterslaap actief

Gewone grootoorvleermuis

kraam

feb

aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

balts winterslaap

winterslaap actief kraam actief balts

jul aug sep okt nov

jul

sep okt novjan

actief

Gewone dwergvleermuis

dec
rups vlinder (vliegtijd) overwintering

aug

actief

jul aug

jul aug

Heideblauwtje
mrt apr mei jun jul

overwintering (ei)

Foto: Paul v. Oudheusden Foto: Eelerwoude
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SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Baardvleermuis		Myotis mystacinus
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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A
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	en	aanleggen	van	takkenrillen;
•	 Handhaven	ruigten.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanwezige	gebouwen	inrichten	als	marterverblijf;
•	 Marterhopen	door	middel	van	takkenrillen	of	steenhopen.

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(maart	-	mei);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	handhaven	bestaand	leefgebied	en	verblijfplaatsen	in	gebouwen;	
2.	 Optimaliseren	bestaand	habitat	binnen	nieuwe	EHS,	aanleg	takkenrillen	(marterhopen)	en	

beschikbaar	stellen	gebouwen;
3.	 Realisatie	nieuw	leefgebied	in	nieuwe	EHS	in	brede	corridor	voor	optimale	

uitwisselingsmogelijkheden	met	omgeving.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Vermoedelijk	2	territoria.	
Norm:	 -
Doel:	 Behoud	huidige	territoria.

Aandachtspunten:			
•	 Creëren	geschikte	verblijfplaatsen	in	gebouwen	(follies)	of	takkenrillen,	steenhopen	etc.	

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Verblijfplaatsen	bevinden	zich	op	rustige	locaties,	met	ingang	bij	voorkeur	aan	zuid-	of	oostzijde;
•	 Aanleggen	op	een	droge	plaats;
•	 Dekking	in	vorm	van	beplanting	in	de	buurt	is	essentieel.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied,	gesloten	tot	half	open	landschappen;
•	 Maakt	gebruik	van	verblijfplaatsen	in	gebouwen,	maar	ook	onder	
steenhopen,takkenrillen	etc;

•	 Soort	heeft	meerdere	verblijfplaatsen	binnen	territorium	
(dagrustplaatsen);

•	 Soort	kent	een	verlengde	draagtijd,	paring	vindt	plaats	in	zomer,	
geboorten	in	het	voorjaar;

•	 Standsoort,	is	jaarrond	in	het	territorium	aanwezig.

Begeleidende soorten
•	 Gebouwbewonende	vleermuizen;
•	 Huismus.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					-
Dichtheid:  Territorium	grootte	variërend	tussen		 	
	 	 	 80	-	700	hectare
Habitat:   Open	en	gesloten	landschappen,	in		 	
	 	 	 nabijheid	van	bebouwing

Landelijke trend:  Stabiel	of	
	 	 	 toegenomen
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2006)
Functie plangebied: Foerageergebied,		 	
	 	 	 leefgebied

Situatie plangebied

•	 Het	plangebied	maakt	onderdeel	uit	van	het	
leefgebied	van	de	soort.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Steenanjer 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

Rietorchis 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig 

Wilde marjolein
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

actief jongen paartijd actief

voortplantingsperiode actief (jongen) voortplantingsperiode actief (jongen)

nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode

Huismus

voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun

apr mei jun jul

Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees

aug

jan feb mrt apr mei

jan feb mrt

nov dec

sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei dec

jun jul aug sep

jun jul aug sep okt

okt

nov

actief

Foto: Wim Wijering Foto: Eelerwoude
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Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Steenmarter		Martes foina
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	oude	bomen	en	oud(er)	bos.

Planning
•	 Voorafgaand	aan	de	werkzaamheden	dient	de	aan-	of	afwezigheid	van	de	soort	te	worden	vastgesteld;
•	 Inrichtingsmaatregelen	uitvoeren	als	pre	compensatie.

Inrichtingsmaatregelen
•	 Aanplanten	nootdragende	boomsoorten.	

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode’s	van	de	soort	(december	-	februari	en	mei	-	juni);
•	 Fasering	van	werkzaamheden	in	ruimte	en	tijd;
•	 Bomen	waarin	zich	bewoonde	nesten	bevinden	worden	ontzien.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	en	handhaven	bestaand	leefgebied;	
2.	 Optimaliseren	bestaand	leefgebied	in	nieuwe	EHS	met	behoud	oude	bomen;
3.	 Realisatie	nieuw	leefgebied	in	nieuwe	EHS	(bosaanplant)

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Vermoedelijk	enkele	territoria.
Norm:	 -
Doel:	 Behoud	huidige	territoria.

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	nestbomen;
•	 Aanplanten	nootdragende	boomsoorten	(onder	andere	hazelaar	en	tamme	kastanje).

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 n.v.t.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Leefgebied	bestaat	uit	besloten	tot	half	open	landschap	in	bossige	
omgeving;

•	 Boombewonende	soort	van	gemengde	loof-	en	naaldbossen;
•	 Soort	gebruikt	meerdere	verblijfplaatsen:	slaap-	en	rustplaatsen.	
Bouwt	zelf	nesten	of	gebruikt	holten;	

•	 Voortplanting;	meestal	twee	worpen	per	jaar;	
•	 Standsoort,	is	jaarrond	in	het	territorium	aanwezig.

Begeleidende soorten
•	 Boombewonende	vleermuizen;
•	 Vogels	van	besloten	gebied	en	opgaande	
beplanting.	

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					-
Dichtheid:  Variërend	van	1	exemplaar	per	0,5	tot	10	ha	
Habitat:   Half	open	tot	gesloten	landschappen,		 	
	 	 	 opgaande	beplanting	essentieel

Landelijke trend:  Stabiel	of	
	 	 	 toegenomen
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2006)
Functie plangebied: Leefgebied,		 	
	 	 	 foerageergebied

Situatie plangebied

•	 Het	plangebied	maakt	onderdeel	uit	van	het	
leefgebied	van	de	soort.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Steenanjer 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

Rietorchis 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig 

Wilde marjolein
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

actief jongen paartijd actief

voortplantingsperiode actief (jongen) voortplantingsperiode actief (jongen)

nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode

Huismus

voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun

apr mei jun jul

Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees

aug

jan feb mrt apr mei

jan feb mrt

nov dec

sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei dec

jun jul aug sep

jun jul aug sep okt

okt

nov

actief

Foto: Wim Wijering Foto: Eelerwoude

Projectnummer: 5681Factsheet Soortmanagementplan Datum: 09 december 2013 Projectleider: G. Lubbers www.eelerwoude.nl

SITUATIE EN PROFIEL

MIDDELEN

GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING (GSVI)

COMPENSATIEOPGAVEMIDDELEN

Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Eekhoorn		Sciurus vulgaris
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Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	huidig	beheer	van	maaien	en	afvoeren	(verschralen).

Planning
•	 Indien	verplanten	noodzakelijk,	minimaal	een	groeiseizoen	voorafgaand	aan	werkzaamheden;
•	 Verplanten	buiten	vorstperiode;	(afhankelijk	van	klimatologische	omstandigheden).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Creëren	nieuwe	groeiplaatsen.

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	(bloei	en	zaadzetting);
•	 Uitrasteren	groeiplaats	bij	werkzaamheden;
•	 Uitsteken	en	verplaatsen	van	exemplaren	naar	locatie	waar	dezelfde	condities	aanwezig	zijn.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	bestaande	groeiplaats;
2.	 Creëren	nieuwe	groeiplaatsen.	

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Drie	groeiplaatsen	met	maximaal	enkele	tientallen	exemplaren.
Norm:	 -
Doel:	 Behoud	huidig	aantal	groeiplaatsen.

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	groeiplaats;
•	 Continuering	verschralingsbeheer.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Groeiplaats	dient	over	dezelfde	abiotische	factoren	te	beschikken	als	de	huidige	groeiplaats.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Zonnige,droge	standplaats,	op	matig	voedselrijke	tot	neutrale	
bodem,	kalkminnend;

•	 Overblijvende	soort;		
•	 Bloeitijd	juli	-	september.

Begeleidende soorten
•	 Vogels	van	open	gebied.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					-
Dichtheid:  -
Habitat:   Half	open	tot	open	landschappen

Landelijke trend:  Onveranderd	of		 	
	 	 	 toegenomen
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd	(2012)
Functie plangebied: Groeiplaats

Situatie plangebied

•	 Binnen	het	plangebied	zijn	enkele	groeiplaatsen	
van	de	soort	aanwezig.

Seizoensritme

Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Maand
Seizoensritme

Steenanjer 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

Rietorchis 

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig

bovengronds aanwezig bloeitijd bovengronds aanwezig 

Wilde marjolein
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

actief jongen paartijd actief

voortplantingsperiode actief (jongen) voortplantingsperiode actief (jongen)

nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt nov dec

Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode

Huismus

voortplantingsperiode actief

jan feb mrt apr mei jun

apr mei jun jul

Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees

aug

jan feb mrt apr mei

jan feb mrt

nov dec

sep okt nov dec

jan feb mrt apr mei dec

jun jul aug sep

jun jul aug sep okt

okt

nov

actief

Foto: Bert Haamberg Foto: Eelerwoude
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Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

Wilde	marjolein		Origanum vulgarum
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Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	huidig	beheer	van	maaien	en	afvoeren;
•	 Geen	sterke	betreding	van	de	standplaats.

Planning
•	 Indien	verplanten	noodzakelijk,	groeiplaats	minimaal	een	groeiseizoen	voorafgaand	aan	
werkzaamheden	uitvoeren	(schrale	groeiplaats	met	dynamiek);

•	 Verplanten	buiten	de	vorstperiode;	(afhankelijk	van	klimatologische	omstandigheden).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Creëren	nieuwe	groeiplaatsen.

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	(bloei	en	zaadzetting);
•	 Uitrasteren	groeiplaats	bij	werkzaamheden;
•	 Uitsteken	en	verplaatsen	van	de	exemplaren	naar	locatie	waar	dezelfde	condities	aanwezig	zijn

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	bestaande	groeiplaats;
2.	 Creëren	nieuwe	groeiplaatsen.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Vijf	groeiplaatsen,	per	groeiplaats	tot	maximaal	25	exemplaren.
Norm:	 -
Doel:	 Behoud	huidig	aantal	groeiplaatsen.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	groeiplaats;
•	 Lichte	betreding	wordt	verdragen;
•	 Bemesting	en	verruiging	doet	de	soort	verdwijnen;
•	 Continuering	verschralingsbeheer.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Groeiplaats	dient	over	dezelfde	abiotische	factoren	te	beschikken	als	de	huidige	standplaats.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Zonnige,droge	groeiplaats	op	niet	voedselarme,	kalkarme	plaatsen;
•	 Overblijvende	soort;		
•	 Bloeitijd	juli	-	september.

Begeleidende soorten
•	 Vogels	van	open	gebied.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					-
Dichtheid:  -
Habitat:   Half	open	tot	open	landschappen

Landelijke trend:  Achteruitgaand
Rode lijst:  Kwetsbaar	(2012)
Functie plangebied: Groeiplaats

Situatie plangebied

•	 Binnen	het	plangebied	zijn	enkele	groeiplaatsen	
van	de	soort	aanwezig.
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Soort
Foto’s

Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied
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voortplantingsperiode actief (jongen) voortplantingsperiode actief (jongen)

nov decjan feb mrt apr mei jun
Steenmarter 

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

actief voortplantingsperiode actief

jul aug sep okt nov decjan feb mrt apr mei jun

jul aug sep okt

Veldleeuwerik

actief voortplantingsperiode actief

Pimpelmees

mrt apr mei jun

Eekhoorn

jul aug sep okt
voortplantingsperiodeactief actief

jul aug sep okt nov decjan feb

nov decjan feb mrt apr mei jun
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Torenvalk

actief actiefvoortplantingsperiode
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voortplantingsperiode actief
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Kneu

actief voortplantingsperiode actief

Koolmees
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Steenanjer		Dianthus deltoides
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Overig: d.m.v. beheer droge heide en droog schraalland ontwikkelen

Maatregelen

Natuurtechnisch ontgraven t.b.v. ontwikkeling heide

Rooien bossen

Aanplanten bos

Natuurtechnisch ontgraven Slenk / bron en beek ontwikkelen

Ontgraven poelen

Ontgraven bomkraters

Spottershil, grondberging

Bebouwing verwijderen

Voormalige landingsbanen afwaarderen, zie principeprofiel A

Mountainbike-route, technisch parcour

Aanbrengen cultuurbelevingspad van leemgrind, zie principeprofiel B

Vleermuisbunker

Nieuwe watergangen

Begrenzing plangebied

LEGENDA

Realiseren parkeerplaatsen A en B

Te verwijderen verharding

Gronddepot annex spottershill

Bestaand

X

Bestaande bossen, geen werkzaamheden

Bestaande heideterreinen, geen werkzaamheden

Bestaande poelen, geen werkzaamheden

Fietsroute

Bijzonderheden:
1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
8 - Kompas, zichtbaar vanuit de lucht (hergebruik van elders op het vliegveld)
9 - Houten vlonder over slenk
10 - Wand van schanskorven of, indien constructief berekend: wand van Cortenstaal
11 - Veerooster voor zwaar verkeer

*1
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1 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
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2 - Uitlaat HWA 'de Strip', nader te detailleren
3 - Aanbrengen duikerbrug met leuningen en iets bolliggende elementenverharding
    zie detail D
4 - Voorde van asfaltschotsen
5 - Schotbalkstuw
6 - Voorde van grasbetonstenen
7 - Ronde betonduikers t.b.v. aankoppeling bronnen
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9 - Houten vlonder over slenk
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Beheermaatregelen
•	 Handhaven	huidig	beheer	van	maaien	en	afvoeren;
•	 Betreding	en	verdichting	van	bodem	(insporing)	op	groeiplaats	voorkomen.

Planning
•	 Indien	verplanten	noodzakelijk,	minimaal	een	groeiseizoen	voorafgaand	aan	werkzaamheden	uitvoeren;
•	 Verplanten	buiten	vorstperiode’s	(afhankelijk	van	klimatologische	omstandigheden).

Inrichtingsmaatregelen
•	 Creëren	nieuwe	groeiplaatsen.			

Mitigerende maatregelen
•	 Werken	buiten	de	kwetsbare	periode	van	de	soort	(bloeitijd	en	zaadzetting);
•	 Uitrasteren	groeiplaats	bij	werkzaamheden;
•	 Uitsteken	en	verplaatsen	van	de	exemplaren	naar	locatie	waar	dezelfde	condities	aanwezig	zijn.

Plan van aanpak
1.	 Veiligstellen	bestaande	groeiplaats;
2.	 Creëren	nieuwe	groeiplaats.

Beoordeling GSVI:   Lokaal	niveau.
Uitsterfrisico:	 		Laag.

Populatiegrootte plangebied:
Huidig:	 Diverse	groeiplaatsen	met	enkele	tot	vele	tientallen	exemplaren.
Norm:	 -
Doel:	 Behoud	huidig	aantal	standplaatsen.	

Aandachtspunten:			
•	 Behoud	groeiplaats;
•	 Continuering	verschralingsbeheer;
•	 Soort	van	natte	groeiplaatsen.

Compensatieopgave: n.v.t.     Locatie: n.v.t.

Ontwerpeisen: 
•	 Groeiplaats	dient	over	dezelfde	abiotische	factoren	te	beschikken	als	de	huidige	groeiplaats.

Leefwijze, eigenschappen
•	 Standplaats	zonnige	open	plaatsen,	vochtige	tot	natte	bodem,	op	
matig	voedselrijke,	zwakzure	tot	liefst	kalkhoudende	grond;

•	 In	graslanden	(al	dan	niet	bemest);
•	 Overblijvende	soort;		
•	 Bloeitijd	mei	-	half	augustus.

Begeleidende soorten
•	 Vogels	van	open	gebied.

Wetgeving, beleid en trend
Bescherming FF-wet: Tabel	2	(matig	beschermd)
Bescherming HRL / VRL: 					-
Dichtheid:  -
Habitat:   Half	open	tot	open	landschappen

Landelijke trend:  Stabiel	of	
	 	 	 toegenomen	
Rode lijst:  Thans	niet	bedreigd		
	 	 	 (2012)
Functie plangebied: Groeiplaats

Situatie plangebied

•	 Binnen	het	plangebied	zijn	enkele	groeiplaatsen	
van	de	soort	aanwezig.

Seizoensritme

Soort
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Leefgebied

Verspreiding en (potentieel) leefgebied
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Rietorchis		Dactylorhiza majalis



 

 



 

 

Bijlage 2: Soortkaarten 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Bijlage 3: Effectenbeoordeling 



 

 

1. Inleiding en eindconclusie 
 
In deze bijlage wordt meer gedetailleerd ingegaan op de effecten van de voorgenomen ontwikkelingen 
op aanwezige beschermde soorten. Het vormt een nadere toelichting op hoofdstuk 7 waarin de ruim-
telijke ontwikkelingen en effecten op hoofdlijnen zijn beschreven, en beschrijft de effecten per soort of 
soortgroep. Daarbij richten we ons op de soorten die in de Flora- en faunawet een strikt(er) bescher-
ming genieten (tabel 2, tabel 3 en vogels). Voor een beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingen 
waarop de effecten zijn beoordeeld, wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 
 
Op basis van onderstaande effectenbeoordeling wordt geconcludeerd dat het aanvragen van een ont-
heffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk is vanwege het mogelijk overtreden van 
verbodsbepalingen uit deze wet. Geconcludeerd wordt dat met voldoende aan zekerheid grenzende 
stelligheid de Flora- en faunawet op voorhand niet aan de uitvoerbaarheid van de in de bestemmings-
plannen en via omgevingsvergunningen en andere uitvoeringsbesluiten mogelijk gemaakte ontwikke-
lingen en activiteiten in de weg staat. 
 
 
1.1 Vleermuizen 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 een zevental vleermuissoorten aangetroffen; baardvleermuis, ge-
wone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis 
en watervleermuis. Voor deze soorten heeft het plangebied een functie als verblijfplaats, vliegroute 
en/of belangrijk foerageergebied. Genoemde elementen maken onderdeel uit van de functionele 
leefomgeving van vleermuizen. 
 
Verblijfplaatsen 
Binnen het plangebied zijn in totaal 8 verblijfplaatsen in gebouwen aangetroffen en geen verblijfplaat-
sen in bomen. Wel worden één of meerdere verblijfplaatsen in bomen vermoed van watervleermuis en 
rosse vleermuis binnen het deelgebied Prins Bernhardpark. De verblijfplaatsen in gebouwen betreft 
zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (5) en laatvlieger (1) en winterverblijfplaatsen van 
gewone grootoorvleermuis (2). Gelet op het aanbod aan geschikte bebouwing en beplanting is het 
waarschijnlijk dat binnen het plangebied meer verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
 
Vliegroutes 
Belangrijke vliegroutes binnen en direct rond het plangebied zijn aangetroffen van gewone dwerg-
vleermuis langs de Vliegveldstraat en Greftenberghoekweg, van de baardvleermuis langs de Greften-
berghoekweg en van de laatvlieger langs de Sniedersveldweg. 
 
Foerageergebieden 
Binnen het plangebied vormen met name de deelgebieden Prins Bernhardpark, De Strip, Oostkamp 
en de bosrijke omgeving aan de noordzijde van het vliegveld belangrijke foerageergebieden. Het gaat 
om vele tientallen tot honderden gewone dwergvleermuizen, tientallen laatvliegers en enkele ruige 
dwergvleermuizen en baardvleermuizen. Foeragerende grootoorvleermuizen zijn alleen vastgesteld in 
Prins Bernhardpark, maar zijn lastig waar te nemen en foerageren vermoedelijk om meer plaatsen 
binnen het plangebied. Foeragerende rosse vleermuizen zijn vooral aangetroffen in de bosrijke omge-
ving aan de noordzijde van het vliegveld. Het gaat om maximaal enkele tientallen dieren per nacht. 
Van de watervleermuis is een concentratie van enkele tientallen dieren waargenomen boven de wa-
terpartijen ten zuiden van Prins Bernhardpark buiten het plangebied. 
 
 



 

 

 
Effecten 
 
Verblijfplaatsen 
De gebouwen waarin zomerverblijfplaatsen zijn vastgesteld worden vooralsnog niet gesloopt. Wel krij-
gen de gebouwen mogelijk een andere bestemming en/of functie. De twee winterverblijfplaatsen van 
gewone grootoorvleermuis liggen aan de noordzijde van het vliegveld en blijven niet gehandhaafd. 
Om die reden zijn de verblijfplaatsen meegenomen in de compensatieopgave binnen de Nieuwe EHS 
en worden hier ter compensatie 4 nieuwe winterverblijven ingericht. Zoals aangegeven komt binnen 
het plangebied meer bebouwing en beplanting voor die een functie kan hebben als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Om die reden wordt voor alle aangetroffen vleermuissoorten een (generieke) ontheffing 
aangevraagd, in combinatie met het nemen van mitigerende maatregelen en het (preventief) aanbie-
den van alternatieve verblijfplaatsen in vleermuiskasten, bunkers en nieuwbouw. Verwacht wordt dat 
met het nemen van deze maatregelen de gunstige staat van instandhouding van de soorten gegaran-
deerd is. Het aanvragen van een ontheffing is noodzakelijk in verband met het (mogelijk) verstoren of 
vernielen van verblijfplaatsen. 
 
Vliegroutes 
De omschreven vliegroutes zijn en blijven binnen het plangebied aanwezig. Aandachtspunt is wel de 
vliegroute van gewone dwergvleermuis langs de Vliegveldstraat en de voorgenomen wegreconstructie 
en aanpassingen in wegverlichting en groenstructuren. Van negatieve effecten op vliegroutes van 
vleermuizen is vooralsnog geen sprake. 
 
Foerageergebieden 
De belangrijke foerageergebieden binnen het plangebied blijven (functioneel) aanwezig. De aangetrof-
fen soorten zijn niet bijzonder kritisch en komen naar verwachting ook voor tijdens de aanleg- en ge-
bruiksfase. De aantallen vleermuizen zijn bovendien niet bijzonder groot. Negatieve effecten zijn be-
perkt en brengen de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar. 
 
Ontheffing 
 
Voor alle zeven aangetroffen vleermuissoorten wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege 
het (mogelijk) verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. 
 
 
1.2 Vogels 
 
Functie van het plangebied 
Binnen een ruimer begrensd onderzoeksgebied zijn in 2010 in totaal 73 vogelsoorten als broedvogel 
vastgesteld. Voor niet-broedvogels heeft het plangebied geen bijzondere betekenis (Eelerwoude, 
2011). De broedvogelbevolking bestaat vooral uit algemene broedvogels van een half-open tot open 
agrarisch en deels (ver)stedelijk(t) landschap. Bijzonder is de aanwezigheid van een grote populatie 
veldleeuwerik (100 paar) en graspieper (20 paar). Ook bijzonder is de aanwezigheid van een aantal 
kritische soorten van structuurrijke bosranden en struwelen; braamsluiper (10 paar), geelgors (32 
paar) en kneu (12 paar). De genoemde vijf vogelsoorten moeten vanwege ecologische omstandighe-
den als zgn. ‘jaarrond’-soorten worden beschouwd. Binnen en direct rond het ruimer begrensde on-
derzoeksgebied zijn in 2010 nog eens vijf soorten vastgesteld die behoren tot de groep van jaarrond-
soorten. Het gaat om buizerd, havik, huismus, ransuil en sperwer. Van deze soorten komen uiteinde-
lijk alleen buizerd (3 paar) en huismus (7 paar) binnen het plangebied voor. 
 
Tot slot zijn binnen het onderzoeksgebied in 2010 een aantal algemene(re) broedvogels aangetroffen 
waarbij de gunstige staat van instandhouding mogelijk in het geding zou kunnen zijn, ingegeven door 
de ‘worst-case’- benadering waarbij door de ontwikkeling van de nieuwe luchthaven veel leefgebied 
zou verdwijnen. Inmiddels is al wel duidelijk dat veel leefgebied hier behouden blijft. De gunstige staat 



 

 

kan echter eenvoudig worden verbeterd door deze soorten alternatieve nestgelegenheid aan te bie-
den in de vorm van nestkasten. Het gaat om bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, kool-
mees, pimpelmees en torenvalk. 
 
Samengevat wordt geconcludeerd dat het plangebied voor alle genoemde (broed)vogelsoorten een 
functie als leefgebied waar de soort gedurende het jaar broedt en foerageert. Voor braamsluiper, ge-
kraagde roodstaart en in mindere mate veldleeuwerik, graspieper, kneu en geelgors geldt dat deze 
soorten in het winterhalfjaar (deels) wegtrekken en in deze periode buiten het plangebied verblijven. 
De overige soorten gelden als standvogel en zijn in principe het gehele jaar in het plangebied of de 
omgeving aanwezig. 
 
Effecten 
De effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op braamsluiper, geelgors, kneu, veldleeuwerik en 
graspieper zijn uitgebreid beoordeeld door Sovon in de rapportage ‘Beoordeling duurzaamheid regio-
nale populaties broedvogels Vliegveld Twente’ (Sierdsema et al., 2013). Op geen van deze vijf soor-
ten wordt een wezenlijk negatieve invloed op de gunstige staat van instandhouding voorzien. Wel 
wordt een aantalsafname verwacht bij braamsluiper, geelgors en kneu, die deels te mitigeren is door 
de aanplant van doorndragende struiken en de ontwikkeling van structuurrijke bosranden met strui-
ken. 
 
Op de buizerd worden geen negatieve effecten verwacht. Aanwezige nesten (horsten) blijven tot zover 
bekend gehandhaafd. Door de ontwikkeling van de Nieuwe EHS ontstaat (tijdelijk) nieuw, geschikt 
leefgebied. De locaties waarbinnen stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden vormen een vrij marginaal 
leefgebied voor de soort en het verschralingsbeheer van de graslanden en bermen heeft er toe geleid 
dat het prooiaanbod hier drastisch is afgenomen. De huidige graslanden vormen feitelijk geen ge-
schikt foerageergebied meer, foeragerende buizerds worden ook nog zelden gezien. De buizerd is 
een soort die in de regio algemeen voorkomt. De gunstige staat van instandhouding van de soort is 
met de voorgenomen ontwikkelingen dan ook niet in het geding. 
 
Voor de huismus zijn compenserende maatregelen opgenomen door het aanbieden van nestkasten in 
geschikt leefgebied. Het is een algemene soort die rond het vliegveld op veel erven in grote aantallen 
voorkomt. Van negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding is daarom geen sprake. 
Wel is door sloop en kap sprake van verstoring en verlies van verblijfplaatsen en functioneel leefge-
bied. 
 
Om eventuele negatieve effecten op bosuil, gekraagde roodstaart, grote bonte specht, koolmees, 
pimpelmees en torenvalk te voorkomen zijn een aantal compenserende maatregelen uitgewerkt in de 
vorm van het aanbieden van nestkasten in geschikt leefgebied binnen de Nieuwe EHS. Van negatieve 
effecten op de gunstige staat van instandhouding van deze (algemene) soorten is zeker geen sprake. 
Het aanbieden van nestkasten vindt plaats op basis van zorgzaamheid en zorgvuldigheid en is een 
invulling van de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet. 
 
Ontheffing 
Voor 7 van de genoemde vogelsoorten wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege het 
(mogelijk) verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. Het gaat om braamsluiper, geel-
gors, graspieper, huismus, kneu, veldleeuwerik en buizerd. Bij bosuil, gekraagde roodstaart, grote 
bonte specht, koolmees, pimpelmees en torenvalk is geen sprake van vaste rust- en verblijfplaatsen 
en worden eventuele effecten voortijdig gemitigeerd door het aanbieden van nestkasten in geschikt 
leefgebied. Overtreding door verstoring kan bij deze soorten eenvoudig worden voorkomen door 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. 
 
 



 

 

 
1.3 Amfibieën en reptielen 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 drie strikt(er) beschermde soorten aangetroffen; kamsalamander, 
poelkikker en levendbarende hagedis. Bij de kamsalamander gaat het om 3 poelen, waarvan 1 poel 
binnen de plangebiedsbegrenzing ligt en twee daar net buiten. De poelkikker is aangetroffen langs 
een sloot ten noorden van het vliegveld. De poel bij Prins Bernhardpark ligt buiten het plangebied, wel 
ligt een deel van het landbiotoop binnen de begrenzing. De levendbarende hagedis komt op diverse 
plaatsen voor in heischrale vegetaties, open ruigten en structuurrijke bosranden. Het is waarschijnlijk 
dat kamsalamander en levendbarende hagedis zich voortplanten binnen het plangebied. Voor poel-
kikker heeft het plangebied een functie als landbiotoop en foerageergebied. Voortplanting in de ge-
noemde sloot is niet waarschijnlijk. 
 
Effecten 
De poelen waarin kamsalamander is aangetroffen maken onderdeel uit van een netwerk van poelen in 
aangrenzende natuurgebieden van de Lonnekerberg en het Holthuis. Met de voorgenomen ontwikke-
lingen kan (een deel) van het land- en overwinteringsbiotoop van de twee poelen net buiten het plan-
gebied verdwijnen. De poel binnen het plangebied ligt in de EHS en blijft gehandhaafd. Ter compen-
satie worden in de Nieuwe EHS 3 nieuwe poelen aangelegd met landbiotoop. De gunstige staat van 
instandhouding is daarmee gewaarborgd. Voor de poelkikker wordt 2 hectare landbiotoop binnen de 
Nieuwe EHS aangelegd vanwege het mogelijk verlies van leefgebied door ontwikkelingen aan de 
noordzijde van het vliegveld. Om negatieve effecten op de poelkikkers in Prins Bernhardkamp te voor-
komen worden mitigerende maatregelen genomen. De gunstige staat van instandhouding van de 
poelkikker wordt daarmee gegarandeerd en negatieve effecten voorkomen. Als gevolg van de ruimte-
lijke ontwikkelingen zal op een aantal plaatsen leefgebied van levendbarende hagedis (kunnen) ver-
dwijnen. Om de gunstige staat van instandhouding van (het stelsel van) lokale populaties te garande-
ren wordt nieuw leefgebied (20 hectare) aangelegd in de Nieuwe EHS. Tevens worden op diverse 
plaatsen structuurrijke bosranden ontwikkeld, waardoor nieuw leefgebied ontstaat en eventueel nega-
tieve effecten door verlies van leefgebied in de omgeving wordt opgeheven. 
 
 
Ontheffing 
Voor kamsalamander, poelkikker en levendbarende hagedis wordt een generieke ontheffing aange-
vraagd vanwege het (mogelijk) verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen en leefge-
bied. 
 
 
1.4 Grondgebonden zoogdieren 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 2 strikter beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen; 
steenmarter en eekhoorn. Bij de steenmarter gaat het om 10 volwassen dieren bij de eekhoorn om 
een onbekend maar (zeer) klein aantal dieren. Het plangebied heeft voor beide soorten een functie als 
leefgebied waarbinnen beide soorten in principe jaarrond aanwezig zijn. De steenmarter is een echter 
opportunist en komt vooral in het agrarische en (half)stedelijke landschap voor. De eekhoorn is in be-
langrijke mate afhankelijk van oud(er) bos met naaldbomen, maar wordt ook veelvuldig in stadsparken 
en groene stadswijken aangetroffen. 
 
Effecten 
Verwacht wordt dat de voorgenomen ontwikkelingen niet of nauwelijks leiden tot negatieve effecten op 
beide soorten. Leefgebied blijft in geruime mate aanwezig. Wel kan (plaatselijk) meer verstoring op-
treden door geluid en betreding en neemt de kans op sterfte door verkeer toe. Dit heeft echter geen 
gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de soorten. Voor de steenmarter worden in 



 

 

de nieuwe EHS enkele nieuwe verblijfplaatsen voor steenmarter ingericht in de vorm van takkenhopen 
en leegstaande gebouwen. Mede voor de eekhoorn wordt nieuw bos aangeplant dat op termijn nieuw 
leefgebied zal bieden 
 
Ontheffing 
Voor steenmarter en eekhoorn wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege het (mogelijk) 
verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen. 
 
 
1.5 Heideblauwtje 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied is een kleine populatie van maximaal enkele honderden heideblauwtjes aan-
wezig aan de noordzijde van het vliegveld. De vliegplaats bestaat uit een afwisseling van struik- en 
dopheide en beslaat hier slechts 1,3 hectare. Wel is in de omgeving veel bloemrijk, droog grasland 
aanwezig, maar op basis van veldwaarnemingen maakt de soort daar niet of nauwelijks gebruik van. 
Het plangebied wordt gebruikt als leefgebied waarin de soort in principe jaarrond in aanwezig is. 
 
Effecten 
Met de voorgenomen ontwikkelingen aan de noordzijde van het vliegveld zal de huidige populatie zich 
niet kunnen handhaven en komt de gunstige staat van instandhouding van (het netwerk van) de popu-
latie in gevaar. Compensatie is noodzakelijk en voorzien in diverse heideterreintjes binnen de Nieuwe 
EHS met een totale oppervlakte van 6,9 hectare droge en vochtige heide. 
 
Ontheffing 
Voor het heideblauwtje wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanwege het verlies en verstoren 
van leefgebied. 
 
 
1.6 Flora 
 
Functie van het plangebied 
Binnen het plangebied zijn in 2010 3 strikt(er) beschermde plantensoorten aangetroffen; rietorchis, 
steenanjer en wilde marjolein. De groeiplaatsen liggen verspreid door het plangebied maar concentre-
ren zich in de bloemrijke, verschraalde graslanden in het bijzonder in de omgeving van de hoofdbaan. 
Het plangebied heeft voor genoemde soorten een functie als groeiplaats waarbinnen de soorten jaar-
rond aanwezig zijn. 
 
Effecten 
Met de voorgenomen ontwikkelingen gaan plaatselijk weliswaar potentieel geschikte groeiplaatsen 
verloren, de nu bekende groeiplaatsen blijven echter grotendeels behouden of worden ingepast in de 
nieuwe natuur in de Nieuwe EHS. Bij geen van de soorten komt de gunstige staat van instandhouding 
naar verwachting in gevaar. 
 
Ontheffing 
Voor rietorchis, steenanjer en wilde marjolein wordt een generieke ontheffing aangevraagd vanweg 
het (mogelijke) verlies van groeiplaatsen binnen het plangebied. 
 
 
 


