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Op 13 juli 2016 heeft Vincent de Lenne een veldbezoek uitgevoerd aan de 

Grevenpaalweg 14 te Haaksbergen. Op de locatie worden een aantal schuren gesloopt in 

het kader van Rood voor Rood en wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Ten aanzien 

van ecologie de volgende bevindingen. 

 

Vleermuizen 

De te slopen schuren zijn ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen; een deel van de 

te slopen schuren heeft een open voorzijde, zijn voorzien van een golfplaten dak zonder 

(geschikte) binnen beplating of gevelbetimmering. De muren zijn dubbelsteen of met 

kleine gedeeltes lage spouw zonder open stootvoegen. Alle schuren zijn vanwege 

beperkte bufferende capaciteit ongeschikt als verblijfplaats omdat er voor vleermuizen 

een ongunstig microklimaat heerst. Geschikte zolderruimtes voor een soort als gewone 

grootoorvleermuis ontbreken. Negatieve effecten op vleermuizen worden uitgesloten.  

Broedvogels 

Soorten die zijn aangetroffen zijn huismus, boerenzwaluw, witte kwikstaart, merel, 

zanglijster, zwarte roodstaart en pimpelmees. Zwarte roodstaart, witte kwikstaart, merel 

en zanglijster gebruikt de te slopen schuren als verblijfplaats. Huismus (ongeveer 5 paar) 

broed onder de pannen van de te behouden woning. Verblijfplaatsen van huismus zijn 

jaarrond beschermd, de verblijfplaatsen van huismus blijven echter behouden. Voor 

overige vogelsoorten geld dat de sloopwerkzaamheden buiten het broedseizoen 

uitgevoerd dienen te worden (15 maart- 15 juli) tenzij kort voor de sloop wordt vastgesteld 

dat geen broedende vogels aanwezig zijn. Aandachtspunt is dat sommige soorten ook 

nog later doorbroeden (boerenzwaluw). Bij broedvogels geldt dat alle legsels beschermd 

zijn, ongeacht de datum. 

 

Overige soorten 

Steenmarter komt algemeen voor in de omgeving. Op het erf zijn echter geen sporen van 

deze soort aangetroffen. Mogelijk wordt het erf gebruikt als foerageergebied, het erf blijft 

echter ook na de sloop geschikt als foerageergebied voor steenmarter.  Overige 

beschermde soorten worden gezien het habitat en recente verspreidingsgebied niet 

verwacht. 
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Conclusie 

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt geen negatieve effecten op beschermde soorten 

verwacht. Wel dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden, 

tenzij kort voor de sloop wordt vastgesteld dat geen broedende vogels aanwezig zijn. 


