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 INLEIDING 

 AANLEIDING 

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bebouwing op een industrieterrein aan de Zoeterwoudseweg te 
Leiden te slopen en te vervangen voor woningen en gebouwen met commerciële doeleinden.  
 
Door ATKB is een quickscan Wet natuurbescherming voor het plangebied uitgevoerd (zie de rapportage met 
kenmerk 20210925/rap01, d.d. 9 september 2021). Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van beschermde 
functies van vleermuizen, gierzwaluw, huismus en steenmarter niet op voorhand kunnen worden 
uitgesloten. Als gevolg van de werkzaamheden kunnen verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming 
overtreden worden.  
 
Om deze reden is nader onderzoek uitgevoerd naar deze soorten. Dit is essentieel om uitspraken te doen 
over de effecten op populaties van de beschermde soorten en de eventueel te nemen maatregelen. Ook 
geeft het duidelijkheid op de vraag of het indienen van een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming bij 
de provincie noodzakelijk is. 

 DOEL 

Dit rapport doet verslag van het nader onderzoek naar vleermuizen, gierzwaluw, huismus en steenmarter. 
Het rapport geeft antwoord op de volgende vragen: 
 

• Welke (van de hierboven genoemde) beschermde soorten maken gebruik van het plangebied? 

• Welke functie(s) heeft het plangebied voor deze soorten (zoals nest-/verblijfplaats, 

foerageergebied, vliegroute, etc.)? 

• Is er door het voornemen kans op overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming? 

• Welke maatregelen dienen te worden uitgevoerd om negatieve effecten op beschermde soorten te 

voorkomen of te beperken? 

• Zijn er aan de hand van dit onderzoek vervolgstappen aan de orde, zoals een ontheffingsaanvraag 

Wet natuurbescherming en mitigerende en compenserende maatregelen? 

 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het plangebied en de uit te voeren werkzaamheden weergegeven. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de methode van het ecologisch onderzoek en in hoofdstuk 4 worden de resultaten 
besproken. In hoofdstuk 5 worden de effecten bepaald van het plan op de beschermde soorten die gebruik 
maken van het plangebied. Het laatste hoofdstuk geeft een conclusie van de bevindingen van het ecologisch 
onderzoek. Hier worden ook noodzakelijke maatregelen benoemd en wordt beargumenteerd of een 
ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Tevens zijn hier maatregelen 
voorgesteld ten aanzien van het zorgvuldig handelen met alle in het wild levende flora en fauna (zorgplicht). 
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 PLANGEBIED 

 HUIDIGE SITUATIE 

Het plangebied betreft de percelen van Zoeterwoudseweg 5 t/m 11e, gelegen in het bebouwd gebied van 
Leiden (zie Figuur 1). Het betreft een bedrijventerrein met aan de westzijde het kanaal de (Leidse) Trekvliet. 
Een aftakking van het Trekvliet loopt langs de noordgrens van het plangebied. Ten oosten ligt de 
Zoeterwoudseweg, met aan de overkant daarvan de woonwijk Fruitbuurt. Dit zijn oude rijtjeswoningen met 
daken bekleed met dakpannen. De woningen hebben kleine, ondiepe voortuintjes waar beperkt groen in 
aanwezig is. Langs de Zoeterwoudseweg is aan de westkant  een gescheiden fietspad aanwezig, waarlangs 
kleine perkjes staan met de opritten die naar het bedrijventerrein (het plangebied) leiden. Langs de oostkant 
van de weg zijn een smalle bomenrij en stoep aanwezig. Straatlantaarns verlichten de straat. 
 

 
Figuur 1.  Het te onderzoeken plangebied (rood omlijnd). Bron: www.arcgis.com OpenTopo. 

 
De aanwezige bedrijven variëren van autoverkopers, garages tot een sportschool en botenverhuurder. De 
gebouwen bestaan hoofdzakelijk uit glazen wanden en gladde (golf)platen bekleding. Enkele gebouwen 
hebben daarnaast delen van bakstenen. Van alle gebouwen zijn de daken plat en zijn er geen dakpannen 
aanwezig. Op enkele perkjes aan de weg na, is het plangebied volledig verhard, middels asfalt, stoeptegels 
en klinkers. Het plangebied heeft nagenoeg geen buitenverlichting. Bij de sportschool is ’s avonds enige 
lichtuitstraling aanwezig omdat het gebouw veel grote ramen (raamwanden) heeft. Figuur 2 geeft een 
impressie van het plangebied. 

http://www.arcgis.com/
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Figuur 2. Huidige situatie plangebied. Foto’s van 7 september 2021. 

 WERKZAAMHEDEN EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Het planvoornemen is om aan de Zoeterwoudseweg te Leiden de bebouwing te slopen en te vervangen 
door woningbouw en gebouwen met commerciële doeleinden. Een ontwerp van de toekomstige situatie 
en een planning van de werkzaamheden zijn niet bekend. 
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 METHODE  

In dit hoofdstuk wordt per soort(groep) de methodiek behandeld. Tot slot is in paragraaf 3.5 een overzicht 
weergeven van alle veldbezoeken en de (weers)omstandigheden bij die bezoeken. 

 GIERZWALUW 

Het gierzwaluwonderzoek wordt uitgevoerd volgens de methode(n) zoals deze zijn omschreven in het 
kennisdocument van BIJ12 en de soortprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). 
 
Hierbij werden drie onderzoeksronden uitgevoerd in de periode 15 mei t/m 15 juli. Ten minste één van de 
rondes vond plaats in de periode 20 juni t/m 7 juli, wanneer de kans het grootst is dat de gierzwaluwen 
jongen hebben. De onderzoeken vonden plaats vanaf 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang. 
Hierbij werd gelet op in- en uitvliegende individuen, en op over- en langsvliegende exemplaren (het 
typische “gieren”). Wanneer nog bij zonsondergang gierzwaluwactiviteit in het plangebied plaatsvond, 
werd de onderzoeksronde voortgezet totdat de activiteit is gestopt: de zwaluwen zullen dan namelijk zijn 
ingevlogen of het plangebied hebben verlaten naar hun nestplaats buiten het plangebied. Elk veldbezoek 
werd uitgevoerd door 2 personen. Tabel 1 weergeeft de algemene gegevens van onderzoeksronden. 
 
Tabel 1 Algemene gegevens van de uitgevoerde onderzoeksronden voor gierzwaluw. 

Datum Tijdstip 
van -tot 

Tijdstip 
zon 
op/onder  

Temp. 
(°C) 

Windrichting  
en kracht 
(Bft) 

Weer en bewolking Opmerkingen 

17-5-2022* 19.30 -
21:45 

21:33 23 ZW 2 Droog en helder  

31-5-2022 19:45 -
21:52 

21:52 14 W 2 Droog,  overwegend 
helder 

Licht miezer eerste 10 minuten, 
daarna droog 

21-6-2022* 20:00 - 
22:15 

22:07 24 
 

N 1 Droog en helder  

* in combinatie met vleermuizen-onderzoek 

 HUISMUS 

Het huismusonderzoek wordt uitgevoerd volgens de methode(n) zoals deze zijn omschreven in het 
kennisdocument van BIJ12 en de soortprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). 
 
Het onderzoek naar huismus is uitgevoerd in twee onderzoeksronden in de ochtend, in de periode 1 april 
tot en met 15 mei. Tijdens het onderzoek werd gelet op waarnemingen van huismussen in een potentieel 
broedbiotoop (o.a. zingende mannetjes) en nest-indicerende waarnemingen, zoals invliegende ouderdieren, 
nestbouw en bedelende jongen. Ook werd geluisterd naar zingende mannetjes (indicerend voor het 
territorium). Tevens is gekeken naar elementen die mogelijk onderdeel zijn van de functionele leefomgeving 
van huismus, zoals groenelementen en zandbaden. Een veldbezoek werd uitgevoerd door 1 persoon. In 
Tabel 2 zijn de algemene gegevens van de onderzoeksronden weergegeven. 
 
Tabel 2 Algemene gegevens van de uitgevoerde onderzoeksronden voor huismus. 

Datum Tijd 
Van-tot (uur) 

Tijd zon op/onder  
(uur) 

Temp. 
(°C) 

Windrichting  
en kracht (Bft) 

Weer en bewolking 

14-4-2022 09:00-11:00 06:48 18 2 Droog en helder 

28-4-2022 07:30 – 9:30 06:18 13 NNO 3 Droog en helder 



 
  
 

Ecologisch onderzoek Watergeuskade te Leiden | 20220139/rap01 | Versie 1  5 van 18 

 VLEERMUIZEN 

3.3.1 VERWACHTE SOORTEN EN FUNCTIES 

Uit de resultaten van de ATKB quickscan Wet natuurbescherming (rapportagekenmerk 20210925/rap01, 
d.d. 9 september 2021) blijkt dat enkele gebouwen van het plangebied geschikt zijn voor de volgende (deels) 
gebouwbewonende vleermuissoorten: baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone 
grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis en 
tweekleurige vleermuis. Wegens de afwezigheid van hoge bebouwing en het feit dat paarverblijfplaatsen 
van tweekleurige vleermuis zich alleen op grote hoogte bevinden, is de aanwezigheid van 
paarverblijfplaatsen van tweekleurige vleermuis uitgesloten. 

3.3.2 VELDBEZOEK 

Vleermuizen leven in een netwerk van verblijfplaatsen, met verschillende functies, waartussen ze regelmatig 
wisselen. Er worden daarom meerdere bezoekronden uitgevoerd in de actieve periode van vleermuizen. Het 
vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform het landelijk vastgestelde protocol voor vleermuisonderzoek 
(versie 2021). Dit is een door het Netwerk Groene Bureaus (NGB), door de Zoogdiervereniging en door het 
bevoegd gezag goedgekeurde methodiek. ATKB is als lid aangesloten bij het NGB.  
 
Met behulp van een batdetector van het type Pettersson D240x (of gelijkwaardig) en zichtwaarnemingen 
kunnen verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen worden vastgesteld. Een 
batdetector zet de voor mensen onhoorbare geluiden van vleermuizen om in hoorbare geluiden. Aan de 
hand van frequentie en ritme van de geluiden is het mogelijk om de vleermuissoorten te onderscheiden. 
Deze onderzoeken vinden plaats in de avondperiode.  
 
Gekoppeld aan de batdetector zijn met behulp van een opnameapparaat (TASCAM DR-05X of soortgelijk) 
opnames gemaakt van in het veld moeilijk te determineren soorten. Vleermuisgeluiden van bijvoorbeeld de 
groep Myotis zijn meestal lastiger in het veld te herkennen. Deze geluiden zijn achteraf op kantoor met 
behulp van het programma Batsound geanalyseerd. 
 
Het onderzoek werd met inachtneming van protocol uitgevoerd door vijf personen in de zomer- en 
kraamperiode, en door vier personen in het paar- en winterzwermseizoen. Voor het project zijn zeven 
onderzoeksronden uitgevoerd in de periode 15 mei t/m 30 september. In Tabel 3 zijn de algemene gegevens 
van de onderzoeksronden weergegeven. Het betreft: 
 

• Drie bezoeken (waarvan twee avondbezoeken en één ochtendbezoek) in de periode 15 mei t/m 15 

juli om kraam- en zomerverblijfplaatsen en vlieg- en foerageergebieden te onderzoeken. 

o Avondbezoeken vonden plaats van zonsondergang tot tweeëneenhalf uur na zonsondergang 

(i.v.m. mogelijke aanwezigheid gewone grootoorvleermuis, zie het vleermuisprotocol). 

o Het ochtendbezoek vond plaats van drie uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst. (i.v.m. 

mogelijke aanwezigheid meervleermuis, zie het vleermuisprotocol). 

• Twee bezoeken van twee uur tussen 00:00 en 02:00 tussen 1 augustus en 10 september om 

(massa)winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis te onderzoeken. 

• Twee avondbezoeken in de periode 15 augustus t/m 15 september om paar- en zwermplaatsen en 

vlieg- en foerageergebieden te onderzoeken. De avondbezoeken duurden drie uur (i.v.m. mogelijke 

aanwezigheid van meervleermuis) en werden uitgevoerd vanaf zonsondergang waarbij één van de 

bezoeken werd uitgevoerd vanaf 00:00.  
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Tabel 3 Algemene gegevens van de uitgevoerde onderzoeksronden voor vleermuisonderzoek. 

Datum Tijd 
van-tot 
(uur) 

Tijd zon 
op/onder 
(uur) 

Temp. 
(°C) 

Windrichting  
en kracht 
(Bft) 

Weer en  
bewolking 

Specificatie 

17-05-2022* 21:30 - 
00:30 

21:33 23 ZW 2 Droog en helder Kraam- en zomerverblijfplaatsen, 
vliegroutes en foerageergebieden 

21-06-2022* 22:05 - 
00:40 

22:07 15-14 NNO 2 Droog en helder Kraam- en zomerverblijfplaatsen, 
vliegroutes en foerageergebieden 

12-07-2022 02:35 - 
05:35 

05:35 14-16 Z 1-2 Droog en helder Kraam- en zomerverblijfplaatsen, 
vliegroutes en foerageergebieden 

02-08-2022 00:00 - 
02:00 

21:33 16 O 1 Droog en 50% bewolkt (Massa)winterverblijfplaatsen 

18-08-2022 21:00 - 
00:00 

21:00 22 ZO 1 Droog en helder Paar- en zwermplaatsen en vlieg- 
en foerageergebieden 

22-08-2022 00:00 - 
02:00 

20:50 20 NNW 3/4 Droog en 85% bewolkt (Massa)winterverblijfplaatsen 

12-09-2022 19:59 - 
22:59 

19:59 19 WNW 1 Droog en 50% bewolkt Paar- en zwermplaatsen en vlieg- 
en foerageergebieden 

* in combinatie met gierzwaluw-onderzoek 

 STEENMARTER 

Voor het onderzoek naar steenmarter bestaat in Zuid-Holland geen vast protocol. Daarom wordt 
steenmarteronderzoek onderzoek uitgevoerd op basis van expert judgement en bestaande protocollen voor 
kleine marterachtigen (verwanten van steenmarter) van andere provincies (zoals Noord-Brabant). 
 
Het onderzoek naar steenmarter vond plaats met behulp van cameravallen in de periode maart t/m 
augustus. Op strategische punten in en rond de bebouwing zijn camera’s geplaatst. Deze camera’s zijn acht 
weken in het plangebied aanwezig geweest. Tussentijds werden de batterijen en SD-kaarten vervangen, en 
de beelden geanalyseerd. Dit werd uitgevoerd door één persoon. In Tabel 4 zijn de algemene gegevens van 
de onderzoeksronden weergegeven.  
 
Tabel 4 Algemene gegevens van de uitgevoerde onderzoeksronden voor steenmarter. 

Datum Temp. 
(°C) 

Windrichting  
en kracht (Bft) 

Weer en bewolking Specificatie (indien van toepassing) 

28-04-2022 13 NNO 3 Droog en helder Sporenonderzoek, plaatsen cameravallen 

31-5-2022 15 W 2 Lichte bewolking en regen Controle cameravallen, sporenonderzoek 

21-6-2022 15 NNO 2 Droog en helder Eindcontrole en ophalen van cameravallen 
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 OVERZICHT VELDBEZOEKEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle veldbezoeken voor alle onderzochte soorten. 
 
Tabel 5 Algemene gegevens van alle uitgevoerde onderzoeksronden. 

Datum Tijd 
Van-tot 
(uur) 

Tijd zon 
op/onder  
(uur) 

Temp. 
(°C) 

Windrichting  
en kracht 
(Bft) 

Weer en bewolking Soort(groep)en 

14-04-
2022 

09:00-
11:00 

06:48 18 2 Droog en helder Huismus 

28-4-
2022 

Vanaf 
07:30 

06:18 13 NNO 3 Droog en helder Huismus, steenmarter,  

17-5-
2022 

19.30-
0.30 

21:33 23 ZW 2 Droog en helder Gierzwaluw, vleermuizen 

31-5-
2022 

19:45-
21:52 

21:52 14 W 2 Droog en helder (Licht regen 
eerste 10 minuten) 

Gierzwaluw, steenmarter 

21-6-
2022 

20:00 – 
00:40 

22:07 24 
 

N 1 Droog en helder Gierzwaluw, steenmarter, 
vleermuizen 

12-07-
2022 

02:35 – 
05:35 

05:35 14-16 Z 1-2 Droog en helder Vleermuizen 

02-08-
2022 

0:00-
02:00 

21:33 16 O 1 Droog en 50% bewolkt Vleermuizen 

18-08-
2022 

21:00-
00:00 

21:00 22 ZO 1 Droog en helder Vleermuizen 

25-08-
2022 

0:00 – 
2:00 

20:50 20 NNW 3/4 Droog en 85% bewolkt Vleermuizen 

12-9-
2022 

19:59 – 
22:59 

19:59 19 WNW 1 Droog en 50% bewolkt Vleermuizen 
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 RESULTATEN VELDONDERZOEK 

 GIERZWALUW 

Tijdens het veldbezoek zijn er geen 
verblijfplaatsen van gierzwaluwen in het 
plangebied waargenomen. Gierzwaluwen 
vliegen soms hoog boven plangebied 
maar tonen geen binding met het 
plangebied. In de woonwijk ten oosten 
van het plangebied is een nest 
waargenomen in het dak van 
Zoeterwoudseweg 84 (Figuur 3). Iedere 
onderzoeksronde was hier activiteit van 
invliegende dieren (tot 2 individuen) en/of 
roepende jongen.  
 
Omdat de gierzwaluw in de directe 
omgeving van het plangebied is 
waargenomen, wordt deze soort wel  
kort behandeld in hoofdstuk 5. 
 
 

Figuur 3.  Nestlocatie van gierzwaluw (rood 
omcirkeld) bij Zoeterwoudseweg 84.  

Dit bevindt zich buiten het plangebied. 

 HUISMUS 

Tijdens het onderzoek zijn er geen individuen, jaarrond beschermde nestlocaties of essentieel groen van 
huismus in het plangebied waargenomen.  
 
In de woonwijk ten oosten van het plangebied zijn kolonies huismus aangetroffen in de straten van de 
Druivenstraat, Meloenstraat, Veilingkade, Appelstraat en de Kersenstraat. Omdat de huismus in de directe 
omgeving van het plangebied is waargenomen, wordt deze soort wel kort behandeld in hoofdstuk 5. 

 VLEERMUIZEN 

Binnen het plangebied zijn de volgende vleermuissoorten waargenomen: 

• Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

• Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 

• Watervleermuis (Myotis daubentonii)) 
 
Verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes zijn essentiële onderdelen van het leefgebied. In 
onderstaande tekst is daarom een onderscheid in deze drie onderdelen aangebracht. Een kaart met de 
waarnemingen is te zien in paragraaf 4.5. 
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4.3.1 VERBLIJFPLAATSEN 

Plangebied 

In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Wel zijn twee baltsterritoria van 
gewone dwergvleermuis1 waargenomen die deels in het plangebied liggen. Paarverblijfplaatsen in het 
plangebied kunnen echter worden uitgesloten, omdat de bebouwing binnen de baltsterritoria niet geschikt 
is als verblijfplaats. De baltsterritoria bevinden zich op de volgende locaties (zie ook de kaart: paragraaf 4.5): 
 

• Aan de noordgrens van het plangebied: boven het water en een deel van de kades en brug van de 

Zoeterwoudseweg. De bij het baltsterritorium horende paarverblijfplaats bevindt zich vermoedelijk 

in de bebouwing aan de oostzijde van de Zoeterwoudseweg. 

• Aan de zuidgrens van het plangebied: het gebied rondom het groen en de Zoeterwoudseweg, 

gelegen ter hoogte van Tomatenstraat 1, tot Zoeterwoudseweg 13 (westzijde straat). De bij het 

baltsterritorium horende paarverblijfplaats bevindt zich vermoedelijk in de bebouwing ten zuiden 

van het plangebied. Hier wordt in de zomerperiode ook veel gefoerageerd door 1 a 2 individuen van 

gewone dwergvleermuis. 

 
Zomer-, kraam- of massawinterverblijfplaatsen zijn niet aanwezig in het plangebied.  

Omgeving 

De directe omgeving is alleen tijdens omgevingschecks onderzocht en niet op tijden waarop vleermuizen in- 
of uitvliegen. In de omgeving (buiten het plangebied) is een baltsterritorium1 vastgesteld (zie de kaart in 
paragraaf 4.5): 
 

• Een baltsterritorium van gewone dwergvleermuis aan de noordzijde van de Druivenstraat. 

4.3.2 FOERAGEERGEBIED 

Plangebied 

Het plangebied is geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen. In het plangebied zijn 1 tot 5 individuen 
van gewone dwergvleermuis en 1 individu van ruige dwergvleermuis sporadisch foeragerend waargenomen. 
Daarbij waren ze slechts enkele minuten aanwezig.  

Omgeving 

Vrijwel gedurende de hele nacht zijn tot 10 gewone dwergvleermuizen foeragerend waargenomen boven 
de Leidse Trekvliet (kanaal), direct ten westen en noorden van het plangebied. Vanwege deze aantallen 
gewone dwergvleermuizen en continuïteit van de foerageeractiviteit, is de Leidse Trekvliet een onderdeel 
van essentieel foerageergebied voor gewone dwergvleermuis. Het gebied langs het plangebied maakt deel 
uit van een groter essentieel foerageergebied van watergangen in Leiden. 
 
Eenmaal is in de verte een watervleermuis foeragerend gehoord. Tevens is eenmaal een ruige 
dwergvleermuis foeragerend waargenomen. Omdat deze soorten slechts éénmaal zijn waargenomen, is de 
Trekvliet ter hoogte van het plagebied voor ruige dwergvleermuis en watervleermuis geen essentieel 
foerageergebied. 
 

 
 
 
1 Gewone dwergvleermuizen baltsen al rondvliegend, in de buurt van hun paarverblijfplaats. De exacte locatie van de verblijfplaats kan niet altijd achterhaald 
worden, omdat wanneer er geen paring plaatsvindt, de vleermuizen niet het verblijf in gaan. In dat geval wordt van een balts- of paarterritorium gesproken. 
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In de directe omgeving ten westen van het plangebied (Fruitbuurt) zijn foeragerende gewone 
dwergvleermuizen aangetroffen. Omdat dit sporadisch en in lage aantallen (1-2 vleermuizen tegelijk) is, gaat 
het niet om essentieel foerageergebied. Bij de bomen en struiken ten zuiden van het plangebied (ter hoogte 
van Zoeterwoudseweg 102) foerageren in de zomer tijdens alle veldbezoeken 1 of 2 gewone 
dwergvleermuizen. Vanwege de lage aantallen en de beschikbaarheid van alternatieve foerageerlocaties is 
ook dit (kleine) gebied geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen. 

4.3.3 VLIEGROUTES 

Het plangebied zelf heeft geen functie als vliegroute voor vleermuizen. De Leidse Trekvliet (kanaal) direct 
ten westen van het plangebied fungeert als een vliegroute voor gewone dwergvleermuis. Gewone 
dwergvleermuizen zijn circa 5 maal waargenomen in vliegbewegingen (niet-foeragerend, voor foerageren 
zie paragraaf 4.3.2) van noord naar zuid en vice versa. Het gaat hier om een niet-essentiële vliegroute: het 
gaat slechts om enkele vleermuizen (maximaal 5), de vleermuizen vliegen onregelmatig langs en het gaat 
altijd om slechts één individu tegelijk.  

 STEENMARTER 

De steenmarter is niet waargenomen in het plangebied. Zowel middels sporen- als wildcamera-onderzoek 
zijn geen (indicaties van) steenmarters aangetroffen. Wel zijn op camera waargenomen: kauw, huiskat en 
stadsduif. Omdat de steenmarter niet aanwezig is komt deze niet aan bod in hoofdstuk 5. 

 SAMENVATTING 

Het plangebied heeft geen functies voor gierzwaluw. Ten oosten van het plangebied is een nest 
waargenomen in het dak van Zoeterwoudseweg 84.  
 
Het plangebied heeft geen functies voor huismus. In de woonwijk ten oosten van het plangebied zijn kolonies 
van huismus aangetroffen in de straten van de Druivenstraat, Meloenstraat, Veilingkade, Appelstraat en de 
Kersenstraat.  
 
Het plangebied heeft meerdere functies voor vleermuizen, namelijk: 

• Een (gedeeltelijk) baltsterritorium van gewone dwergvleermuis in het noorden van het plangebied. 

De paarverblijfplaats ligt niet het plangebied; 

• Een (gedeeltelijk) baltsterritorium van gewone dwergvleermuis tegen het zuiden van het 

plangebied. De paarverblijfplaats ligt niet het plangebied; 

• Niet-essentieel foerageergebied voor gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. 

 
In de directe omgeving liggen de Leidse Trekvliet en de Fruitbuurt. 
 
De Leidse Trekvliet heeft meerdere functies voor vleermuizen, namelijk: 

• Essentieel foerageergebied voor gewone dwergvleermuis; 

• Niet-essentieel foerageergebied voor ruige dwergvleermuis en watervleermuis; 

• Niet-essentiële vliegroute voor gewone dwergvleermuizen. 

 
De Fruitbuurt heeft meerdere functies voor vleermuizen, namelijk: 

• Een baltsterritorium van gewone dwergvleermuis in het noordeinde van de Druivenstraat; 

• Niet-essentieel foerageergebied voor gewone dwergvleermuizen. 
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De steenmarter komt niet voor In het plangebied. in de directe omgeving is geen steenmarter 
waargenomen. 
 
Figuur 4 toont een kaart met de aangetroffen functies voor beschermde soorten in en om het plangebied. 
Niet-essentieel foerageergebied is hierop niet aangegeven om de overzichtelijkheid van de kaart te borgen.  
 

 
Figuur 4.  Aangetroffen functies van beschermde soorten in en rondom het plangebied. Niet-essentieel foerageergebied is hierop 

niet aangegeven om de overzichtelijkheid van de kaart te borgen. Oranje ster: gierzwaluw nest. Paarse vakken: huismussen 
aanwezig. Lichtblauwe vormen: baltsterritorium gewone dwergvleermuis. Donkerblauwe vormen: essentieel foerageergebied 
gewone dwergvleermuis (en niet-essentieel foerageergebied ruige dwergvleermuis en watervleermuis). Gele dubbele pijl: niet-
essentiële vliegroute gewone dwergvleermuis. Bron ondergrond: OpenTopo. 
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 EFFECTENANALYSE AANWEZIGE SOORTEN 

In dit hoofdstuk wordt een effecteninschatting gedaan van het plan op de aanwezige soorten in het 
plangebied en/of de directe omgeving (mogelijke invloedsfeer van werkzaamheden). Hierbij wordt duidelijk 
welke effecten kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming.  

 GIERZWALUW 

Er zijn geen beschermde functies van gierzwaluw aanwezig in het plangebied. Tegenover het plangebied is 
wel een nestplaats van gierzwaluw aanwezig, op circa 20 meter van het plangebied. Door de aard van de 
werkzaamheden en de afstand van het plangebied, bevindt deze nestlocatie zich buiten de invloedssfeer van 
de geplande werkzaamheden. De Wnb (artikel 3.1) wordt daardoor niet overtreden. 

 HUISMUS 

Er zijn geen beschermde functies van huismus aanwezig in het plangebied. in de Fruitbuurt zijn wel 
huismussen aanwezig, op circa 80 meter van het plangebied. Door de aard van de werkzaamheden en de 
afstand van het plangebied worden geen negatieve effecten op huismus verwacht. De Wnb (artikel 3.1) 
wordt daardoor niet overtreden. 

 VLEERMUIZEN 

5.3.1 VERBLIJFPLAATSEN 

In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. De bebouwing aan de oostzijde van 
de Zoeterwoudseweg en ten zuiden van het plangebied bevinden zich op voldoende afstand om negatieve 
effecten op verblijfplaatsen als gevolg van trillingen uit te sluiten. Wnb artikel 3.5 lid 4 wordt niet overtreden. 

5.3.2 FOERAGEERGEBIED  

Tijdelijke effecten 

Een tijdelijk effect dat op vleermuizen kan optreden is verstoring van vleermuizen tijdens het foerageren als 
gevolg van lichtuitstraling van bouwverlichting. Gebruik van bouwverlichting heeft alleen verstorende 
effecten op foerageergebied binnen de vleermuisactieve periode van april t/m oktober. 

Permanente effecten 

Een permanent effecten dat op het foerageergebied van vleermuizen kan optreden, is verstoring die wordt 
veroorzaakt door lichtuitstraling. Het verstoren van vleermuizen is een overtreding van de Wnb (artikel 3.5 
lid 2). 
 
De Leidse Trekvliet (essentieel foerageergebied gewone dwergvleermuis) wordt niet vernietigd of gewijzigd.  
Of sprake is van een toename van verlichting in de permanente situatie is heden onbekend. Om aantasting 
van essentieel foerageergebied van gewone dwergvleermuis te voorkomen, dienen gerichte lichtbronnen 
op de watergang te worden vermeden in de periode van april t/m oktober. Hierdoor wordt een overtreding 
op artikel 3.5 lid 2 voorkomen. 
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5.3.3 VLIEGROUTES 

De Leidse Trekvliet fungeert als  niet-essentiële vliegroute voor vleermuizen. Om verstoring van vleermuizen 
te voorkomen, dienen gerichte lichtbronnen op de watergang te worden vermeden in de periode van april 
t/m oktober.  
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 CONCLUSIES  

 BESCHERMDE FUNCTIES EN MAATREGELEN 

6.1.1 GIERZWALUW 

In de directe omgeving van het plangebied is een jaarrond beschermde nestlocatie van gierzwaluw aanwezig. 
Als gevolg van de geplande werkzaamheden worden geen negatieve effecten op gierzwaluw verwacht. 
Maatregelen ten aanzien van deze soort zijn niet nodig.  
 

6.1.2 HUISMUS 

In de Fruitbuurt (buiten plangebied) zijn huismussen aanwezig. Er is geen sprake van negatieve effecten op 
huismus. Maatregelen ten aanzien van deze soort zijn niet nodig. 
 

6.1.3 VLEERMUIZEN 

Verblijfplaatsen 

Aangrenzend aan het plangebied zijn er twee paarterritoria van gewone dwergvleermuis aanwezig, waarvan 
de bij de baltsterritoria horende paarverblijfplaatsen niet in het plangebied liggen. Tijdelijke en permanente 
verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen als gevolg van de werkzaamheden is niet aan de orde indien 
er gedurende de actieve periode van vleermuizen (globaal: april t/m oktober) geen gebruik wordt gemaakt 
van nachtelijk rondschijnend licht. 
 

Foerageergebied 

Aangrenzend aan het plangebied is essentieel foerageergebied voor gewone dwergvleermuis aanwezig ter 
hoogte van de Trekvliet.  
 
Tijdelijke verstoring van essentieel foerageergebied kan worden voorkomen door de volgende maatregelen: 
 

• Werken buiten vleermuisactieve periode (dus buiten de periode april t/m oktober); 

• Binnen de actieve periode het gebruik va op de watergang gerichte lichtbronnen vermijden. 

 
Permanente verstoring van essentieel foerageergebied van gewone dwergvleermuis kan worden 
voorkomen door in de periode van april t/m oktober geen gebruik te maken van lichtbronnen die zijn gericht 
op de Trekvliet.  
 
Wanneer dit niet mogelijk is, kan permanente verstoring van essentieel foerageergebied niet worden 
voorkomen en is een ontheffing van de Wnb is noodzakelijk. Hierover meer in paragraaf 6.3 
 

Vliegroutes 

Er zijn geen essentiële vliegroutes aanwezig in het plangebied of directe omgeving. De aanwezige niet-
essentiële vliegroute wordt niet aangetast indien er geen nachtelijk lichtbronnen worden gericht op de 
Trekvliet in de periode van april t/km oktober.  
 



 
  
 

Ecologisch onderzoek Watergeuskade te Leiden | 20220139/rap01 | Versie 1  15 van 18 

6.1.4 STEENMARTER 

De steenmarter komt niet voor In het plangebied. Er is daarom geen sprake van negatieve effecten op 
steenmarter. Maatregelen ten aanzien van deze soort zijn niet nodig. 

6.1.5 OVERIGE BROEDVOGELS 

Naast bovengenoemde maatregelen, zijn maatregelen ten aanzien van algemene broedvogels van 
toepassing. Alle (actieve nesten van) broedvogels zijn namelijk beschermd. Middels onderstaande 
voorzorgsmaatregelen kan overtreding van de Wnb (als gevolg van vernieling van vogelnesten of zodanige 
verstoring dat de ouderdieren blijvend het nest verlaten) worden voorkomen en kunnen de werkzaamheden 
doorgang vinden (zie ook de ATKB-quickscan): 
 

• Werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren. De kans op een broedgeval is het grootst in de 
periode maart t/m augustus (dit wordt wel gezien als het globale broedseizoen). 

• Indien de werkzaamheden in het globale broedseizoen uitgevoerd dienen te worden:  
o voorafgaand aan de werkzaamheden en buiten het broedseizoen de bomen, struiken en 

andere beplanting rooien. Voorafgaand aan het rooien/ontoegankelijk maken dient men 
contact op te nemen met een ecoloog om te bepalen of er kans is op broedgevallen, want 
met name houtduiven kunnen ook buiten het globale broedseizoen tot broeden komen; 

o vanaf het begin van het broedseizoen de daken broedvrij houden, bijvoorbeeld door deze 
regelmatig te betreden of een vogelwerende installatie aanbrengen. Het is bekend dat 
kleine mantelmeeuwen op de daken in het plangebied broeden; 

o als de bomen, struiken en andere beplanting niet kunnen worden gerooid buiten het 
broedseizoen en/of regelmatig betreden van de daken niet mogelijk is: voorafgaande aan 
het werk een broedvogelcontrole uitvoeren. Broedgevallen en omliggende structuren 
(beplanting, bebouwing, etc) binnen 20 meter van het bewoonde nest worden tijdens deze 
controle gemarkeerd en tijdens de werkzaamheden ontzien.  

o Het kan noodzakelijk zijn om gedurende de werkzaamheden periodiek controles uit te 
voeren op broedgevallen van vogels in plaats van een éénmalige controle. Dit is vooral van 
toepassing als langdurig werkzaamheden in het reguliere broedseizoen worden uitgevoerd.  

o Hopen snoeiafval en puin meteen verwijderen of in een container plaatsen om te 
voorkomen dat vogels hierin nesten gaan bouwen. 

 

6.1.6 ZORGPLICHT 

Tevens geldt de zorgplicht voor alle in het wild levende flora en fauna. Om een zorgvuldige omgang met alle 
in het wild levende soorten (zorgplicht) te garanderen, zijn de volgende maatregelen geformuleerd (zie ook 
de ATKB-quickscan): 
 

• Aanwezige beplanting binnen het plangebied zoveel mogelijk behouden; 

• Werken van één kant af om fauna de kans te geven zelfstandig te vluchten in een veilige richting; 

• In mogelijk leefgebied: egels met rust laten en wachten tot deze zelfstandig het plangebied hebben 
verlaten. 

• Kunstmatige verlichting gedurende de nacht kan verstoring geven aan nacht actieve dieren als 
vleermuizen en egel. Werk daarom zonder extra kunstmatige verlichting. Indien dit niet mogelijk is, 
dient er gewerkt te worden met gerichte armaturen die van het water en groenstructuren afgericht 
zijn.  
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6.1.7 PIONIERSOORTEN VOORKOMEN 

Om tussentijdse vestiging van beschermde (pionier)soorten te voorkomen, zijn nog enkele aanvullende 
voorzorgsmaatregelen geformuleerd (zie ook de ATKB-quickscan): 
 

• Vorming van grote zand voor langer dan een week voorkomen, dit vormt geschikt 

voortplantingsbiotoop voor rugstreeppadden en (bij aanwezigheid van steile kanten van een helling 

van meer dan 45⁰) een geschikte broedlocatie voor oeverzwaluwen en ijsvogel; 

• Hopen puin en snoeiafval direct afvoeren of in een container plaatsen, dit vormen geschikte verblijf- 

en broedplaatsen voor diverse soorten als rugstreeppad en (algemene)broedvogels. 

• Voorkomen dat er ten tijde van de werkzaamheden flora en fauna van pionier situaties zich in het 
plangebied vestigen. Hiertoe dient bij voorkeur buiten het broedseizoen te worden gewerkt en dient 
het terrein regelmatig betreden te worden.  

 ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING 

Wanneer de in paragraaf 6.1 genoemde voorzorgsmaatregelen2 worden genomen, is geen ontheffing Wet 
natuurbescherming nodig. Tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie dient het gebruik van 
gerichte lichtbronnen op de Trekvliet te worden voorkomen in de periode van april t/m oktober. Indien 
verstoring van vleermuizen als gevolg van lichtbronnen niet kan worden voorkomen, is een ontheffing van 
de Wnb noodzakelijk (zie paragraaf 6.1.3).  
 

Procedure ontheffingsaanvraag 

Een ontheffingsaanvraag moet worden ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Bij een 
ontheffingsaanvraag hoort een activiteitenplan waarin de ecologische functionaliteit voor de gewone 
dwergvleermuis geborgd wordt. Hiertoe worden mitigatie- en compensatiemaatregelen vastgelegd. 

Beoordelingskader ontheffing Wnb 

De ecologische functionaliteit van de soort mag op geen enkel moment, ook niet tijdelijk, in het geding 
komen. Bij tijdelijke verstoring (dus ook het “laten verhuizen” van vleermuizen naar de alternatieve 
verblijfplaats) is een ontheffingsaanvraag nodig. Ook moet het belang van de geplande werkzaamheden 
onderbouwd worden. het beoordelingskader bij een ontheffingsaanvraag Wnb is als volgt:  
 

• In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantingsplaats en de rust- en/of 
verblijfplaats van de vleermuizen aangetast door de voorgenomen activiteiten?  

• Is er een wettelijk belang (Wnb artikel 3.8 lid 5) voor het uitvoeren van de werkzaamheden? 
Bescherming van flora en fauna; Volksgezondheid of openbare veiligheid; Dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten 

• Is er een andere bevredigende oplossing (alternatievenafweging) voor de werkzaamheden mogelijk? 
Zoals de locatie, de inrichting op de locatie, de wijze van uitvoering van de werkzaamheden; 

• Komt de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie gewone dwergvleermuizen niet 
in gevaar? 

 

 
 
 
2 Inclusief de maatregel: geen toename van verlichting in de toekomstige permanente situatie. 
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Als de werkzaamheden niet kunnen voldoen aan het hierboven vermelde beoordelingskader is een 
ontheffing niet mogelijk.   
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