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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van de Gemeente Groningen, voortaan “opdrachtgever” genoemd, heeft ecologisch 
adviesbureau John Melis Ecologie in 2015 een Quick scan Fietspad ringweg noord Groningen uitgevoerd. 
Deze is deels een aanvulling op de eerder uitgevoerde Natuurtoets Warmtenet Noordwest, Groningen. 
De opdrachtgever heeft, als initiatiefnemer, het voornemen om een fietspad aan te (laten) leggen. 
 
In deze onderzoeken zijn er geen verblijven van vleermuizen gevonden in de toenmalige tracés. Wel is 
naar voren gekomen dat vleermuizen mogelijk hinder van geplande werkzaamheden kunnen 
ondervinden op hun vliegroutes en in hun foerageergebieden. Deze potentiele hinder wordt daarbij 
veroorzaakt door het verdwijnen van huidige geleiding/ondersteuning van de mogelijk aanwezige 
vliegroutes en door het plaatsen van nieuwe verlichting op potentiele vliegroutes en foerageergebied. 
 
In de loop van de planvorming is het tracé nog gewijzigd, hierdoor kwamen potentiele verblijven die 
voorheen buiten de scope van de toetsing lagen, er mogelijk binnen te liggen. Bovendien is de 
mogelijkheid aanwezig gebleken dat parallel langs de ringweg kap van een bredere bosstrook nodig is. 
 
Tot slot was bij de opdrachtgever de melding binnengekomen van een mogelijk sperwernest nabij het 
tracé. Dit nest was niet gevonden in de eerdere veldbezoeken voor de natuurtoets en de Quick scan. 
 
De opdrachtgever heeft ecologisch adviesbureau John Melis Ecologie de opdracht verstrekt om, op het 
tracé, de aan- of afwezigheid aan te tonen van zowel de diverse soorten vleermuizen als het nest van de 
sperwer. Het onderzoek is uitgevoerd van mei tot en met september 2016. Dit rapport is het verslag. 

  



Gemeente Groningen 
Nader onderzoek Fietspad ringweg noord, Groningen. Protocollair onderzoek naar de  
aanwezigheid van verblijven en/of vliegroutes van vleermuizen en een sperwernest. 
Datum: 15 november 2016, versie 0.6 

  blad 3 van 18 

1.2 Globale ligging 

 
afbeelding 2. Ligging van het tracé (rode lijnen). Nummers geven tracédelen aan (Bron: OpenStreetMap). 

 
1.   Aquamarijnstraat tot aan de Friesestraatweg; 
2a. Jaagpad tot aan de Zonnelaan, westelijk gedeelte (Paddepoelpark); 
2b. Jaagpad tot aan de Zonnelaan, oostelijk gedeelte (Paddepoelpark); 
3.   Zonnelaan tot aan de Paddenpoelsterweg (fietstunnel); 
4a. Paddenpoelsterweg (fietstunnel) tot aan de Ranonkelstraat; 
4b. Ranonkelstraat tot aan de Iepenlaan. 
 
De tracédelen 2a en 2b worden gezamenlijk ook als tracédeel 2 aangeduid. 

1.3 Methode van onderzoek 

Sperwernest 
De sperwer bouwt jaarlijks een nest, waardoor in lang bezette territoria veel oude, ongebruikte nesten 
aanwezig zijn. Een nest zit vaak dicht tegen de stam in dicht bos, maar kan ook soms in struiken zitten. 
De sperwer broedt van eind april-juni, en de jongen vliegen meestal in juni uit. De broedduur is 32-34 
dagen per ei. De sperwer begint met broeden na het leggen van het eerste ei. Eén legsel bevat meestal 3 
à 4 jongen. Deze beginnen te vliegen na 26 à 30 dagen, en worden daarna nog 3 à 4 weken gevoerd.  
 
Het nest werd gemeld in de omgeving van tracédeel 2a. Dit tracédeel is tweemaal tijdens de 
broedperiode overdag bezocht, met een tussenperiode van enige weken. In dit geval vonden de 
bezoeken plaats begin mei en half juni. Daarbij zijn de aanwezige nesten in kaart gebracht. Vervolgens is 
gecontroleerd of er een sperwer kon worden waargenomen (zicht of geluid). Deze methode is verder 
versterkt door drie bezoeken die op dit tracédeel zijn afgelegd voor de vleermuizen (half mei, half juni, 
begin juli). 
 
Vleermuizen, verblijven 
Vleermuisverblijven zijn, conform het Vleermuisprotocol 2013 van het Netwerk Groene Bureaus, 
gemonitoord door middel van twee bezoeken in de kraamtijd (half mei tot half juli) en twee bezoeken in 
de paartijd (half augustus tot 1 oktober). De bezoeken in de kraamtijd hebben een tussenperiode van 
minstens 3, maar optimaal 4 weken en in de paarperiode van minstens 20 dagen. In de kraamperiode 
moet minstens één van de twee bezoeken een ochtendbezoek zijn. Maar twee ochtendbezoeken mogen 
ook. In de paarperiode mogen zowel ochtend- als avondbezoeken, of een combinatie daarvan. Alle 
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bezoeken zijn afgelegd onder geaccepteerde weersomstandigheden; dat wil zeggen: temperatuur 
minstens 8 graden Celsius, windkracht minder dan 5 Bft en maximale neerslag motregen. Bij de 
bezoeken, afgelegd door ter zake kundige ecologen met opnameapparatuur, zijn de waargenomen 
vleermuizen, indien significant voor de opdracht, en hun gedrag geregistreerd. 
 
Vleermuizen, vliegroutes 
Vliegroutes van vleermuizen zijn, conform het Vleermuisprotocol 2013 van het Netwerk Groene 
Bureaus, gemonitoord door middel van twee bezoeken, waarvan minstens één in de kraamtijd (half mei 
tot half juli) en de ander tussen half april en 1 september. De bezoeken hebben een tussenperiode van 
minstens 4, maar liefst 8 weken. De bezoeken zijn in de regel avondbezoeken, maar kunnen (rekening 
houdend met omstandigheden en soorten) soms ook een ’s ochtends worden uitgevoerd. Alle bezoeken 
zijn afgelegd met geaccepteerde weersomstandigheden; dat wil zeggen: temperatuur minstens 8 graden 
Celsius, windkracht minder dan 5 Bft en maximale neerslag motregen. Bij de bezoeken, uitgevoerd door 
ter zake kundige ecologen met opnameapparatuur, zijn de waargenomen vleermuizen, indien significant 
voor de opdracht, en hun gedrag geregistreerd. 
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1.4 Gegevens veldbezoeken 

 
Tracédeel 2a: 

   Wd Datum  Week Prestatie 

Di 3-mei-16 
 

18 sperwer 1 

Zo 12-jun-16 
 

23 sperwer 2 

 

 
    Tracédeel 1:    

Wd Datum Zontijd Week Prestatie 

Zo 19-jun-16 22:03 24 kraam 1, vliegroute 1 

Wo 13-jul-16 5:36 28 kraam 2 

Za 27-aug-16 20:38 34 paar 1 (afgebroken) 

Ma 29-aug-16 20:33 35 paar 1, vliegroute 2 

Di 20-sep-16 7:23 38 paar 2 

     

 Tracédeel 2:    

Wd Datum Zontijd Week Prestatie 

Di 10-mei-16 21:20 19 vliegroute 1 

Zo 12-jun-16 5:20 23 kraam 1 

Vr 7-jul-16 5:30 27 kraam 2 

Do 25-aug-16 20:42 34 paar 1 

Ma 29-aug-16 20:33 35 vliegroute 2 

Za 17-sep-16 7:18 37 paar 2 

 

 
    Tracédeel 3:    

Wd Datum Zontijd Week Prestatie 

Di 10-mei-16 21:20 19 vliegroute 1 

Zo 19-jun-16 22:03 24 kraam 1 

Ma 11-jul-16 5:34 28 kraam 2 

Do 25-aug-16 20:42 34 paar 1 

Ma 29-aug-16 20:33 35 vliegroute 2 

Za 17-sep-16 7:18 37 paar 2 

 

 
    Tracédeel 4a:    

Wd Datum Zontijd Week Prestatie 

Wo 11-mei-16 21:22 19 vliegroute 1 

Ma 20-jun-16 5:20 25 kraam 1 

Ma 11-jul-16 21:57 28 kraam 2 

Di 30-aug-16 20:31 35 paar 1, vliegroute 2 

Di 20-sep-16 19:42 38 paar 2 

 

 
    Tracédeel 4b:    

Wd Datum Zontijd Week Prestatie 

Wo 11-mei-16 21:22 19 vliegroute 1 

Di 21-jun-16 5:20 25 kraam 1 

Di 12-jul-16 21:56 28 kraam 2 

Di 30-aug-16 20:31 35 paar 1, vliegroute 2 

Di 20-sep-16 19:42 38 paar 2 

tabel 1.Overzicht van de veldbezoeken (rood is ochtend, blauw is avond en oranje is middag). 
 

Vleermuizen, verblijven 
Alle bezoeken zijn conform vereiste omstandigheden (NGB vleermuisprotocol 2013) uitgevoerd. 
Avondbezoeken kraamtijd   : zon-onder tot 2 uur na zon-onder, 
Ochtendbezoeken kraam- en paartijd  : 2 uur voor zon-op tot zon-op, 
Avondbezoeken paartijd  : 1 uur na zon-onder tot 3 uur na zon-onder. 
Enkele bezoeken zijn voorafgaand aan vliegroutebezoeken uitgevoerd. 
 
Vleermuizen, vliegroutes 
Alle bezoeken zijn conform vereiste omstandigheden (NGB vleermuisprotocol 2013) uitgevoerd. 
Avondbezoeken   : 0,5 uur voor zon-onder tot 1,5 uur na zon-onder. 
Enkele bezoeken zijn volgend op verblijfsbezoeken uitgevoerd. 
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Opmerking 
Het paar 1 bezoek aan tracédeel 1 is op 27 augustus afgebroken vanwege opkomend onweer. Het 
bezoek is op 29 augustus ingehaald en gecombineerd met het vliegroute 2 bezoek. 
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2 Resultaten 

2.1 Sperwernest 

Er is slechts één nest (Amersfoortcoördinaat 231761/583808) gevonden waarvan de opbouw enigszins 
overeenkomt met een sperwernest. Dit nest is in 2016 niet gebruikt. Er is geen vogel op het nest 
aangetroffen en er liggen geen prooiresten onder. Het kan een verlaten nest van een eerdere 
broedpoging zijn. Er is bij geen enkel bezoek een waarneming (zicht of geluid) van sperwer of enige 
andere roofvogel gedaan. Het betrokken bosje zit vol met nesten van zangvogels zoals merel, kool- en 
pimpelmees en er zijn vele waarnemingen van roodborst en winterkoning. Deze zangvogeldichtheid zal 
men in de regel niet vinden nabij een sperwernest. De aanwezigheid van een actief gebruikt 
sperwernest kan uitgesloten worden. Er zijn ook geen roofvogels waargenomen bij de andere 
tracédelen. 

2.2 Vleermuizen, algemeen 

Er zijn, tijdens de bezoeken, heel veel vleermuizen waargenomen, maar er was grote variatie in de 
waarnemingen per bezoek per locatie. De waargenomen soorten zijn (van veel tot weinig): gewone 
dwergvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 
gewone grootoorvleermuis. Dit waren ook alle verwachte soorten. In afbeeldingen 7 t/m 9 (en als 
bijlagen 1 t/m 3) zijn kaarten opgenomen met de waarnemingen.  
 
Dit nader onderzoek is gericht op waarnemingen van soorten waarop de geplande maatregelen van de 
aanleg van het fietspad effect kunnen hebben. De mogelijke veroorzakers van effecten zijn: het kappen 
van bomen (en daarmee het verlies van verblijven of vliegrouteondersteuning), het vanwege het 
verdwijnen van bomen doorstralen van bestaande verlichting, het vanwege het verdwijnen van bomen 
verlies van beschutte vlieg of foerageergebieden, het vanwege het verdwijnen van bomen veranderen 
van microklimaat en het plaatsen van nieuwe verlichting langs het fietspad. 

2.3 Vleermuizen, verblijven 

 
afbeelding 3. Ligging van de drie verblijfplaatsen; voor verklaring zie onder (Bron: Bing maps). 
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Boombewonende soorten op het tracé 
Er zijn nergens op het tracé verblijven geconstateerd van boombewonende soorten zoals de water-, 
rosse-, ruige dwerg- of gewone grootoorvleermuis. Er zijn bijzonder weinig waarnemingen van deze 
soorten gedaan op het gehele tracé, met uitzondering van de foeragerende watervleermuizen boven de 
vijver in het Park Selwerd. Alle waarnemingen van boombewonende soorten betroffen foeragerende- of 
passerende dieren. 
 
Gewone dwergvleermuis (rode cirkel afbeelding 3) 
 

 
afbeelding 4. Locatie (rode pijl) van een verblijf van gewone dwergvleermuis). 

 
Op de ochtend van 12 juni is een (zomer)verblijf gevonden op de 5

e
 verdieping van een flat aan de 

Planetenlaan (nummer 377, Amersfoortcoördinaat 231576/583728). Hier vlogen twee gewone 
dwergvleermuizen al een tijd lang een baltsvlucht, waarna ze uiteindelijk invlogen in een scheur aan de 
bovenkant van de galerij. Tijdens de andere bezoeken zijn er geen zwermers of in- of uitvliegers 
waargenomen. Gezien de locatie en de groeiende kennis over overwinteringslocaties van gewone 
dwergvleermuizen, kan dit ook een winterverblijf indiceren. Maar omdat er rond augustus geen massaal 
zwermgedrag is waargenomen is de kans daarop zeer klein. Winterverblijven van dwergvleermuizen 
kunnen duizenden dieren bevatten Het is derhalve toch aan te bevelen deze verblijfplaats in november 
tot december, met geschikt weer, te monitoren. In deze periode zouden zwermende gewone 
dwergvleermuizen verwacht worden indien deze hier winterverblijf houden. 
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Watervleermuis (blauwe cirkel afbeelding 3) 
 

 
afbeelding 5. Locatie van het rondvliegen (rood) en het potentiele verblijf (geel) van watervleermuis. 

 
Op de avond van 30 augustus zijn drie watervleermuizen waargenomen die uit leken te vliegen bij de 
flat naast park Selwerd. De vleermuizen bleven een periode van bijna een half uur op en rond de hoek 
van de flat vliegen. Ze vlogen van de voorkant naar achteren en terug. Aan de voorkant vlogen ze langs 
de ramen. Inspectie van de locatie gaf als enige potentiele verblijfplaats een bijgebouw (box-ingang) van 
de flat, waar wat ruimte achter een paneel zat (Amersfoortcoördinaat 232263/583945). De vleermuizen 
zijn op andere dagen niet waargenomen. Er waren geen harde waarnemingen van het uitvliegen. Een 
potentiele verklaring van de waarneming zou kunnen zijn dat enkele individuen vanaf de Selwerd-vijver 
doorsteken, over de A370, naar de noordzijde. De waarneming kan een vliegroute-foerageerplek zijn 
voor de dieren. 
 
Ruige dwergvleermuis (gele cirkel afbeelding 3) 
Na het laatste paarbezoek, op de ochtend van 20 september, aan tracédeel 1 is, bij een rondje door de 
omgeving, een ruige dwergvleermuis roepend gevonden in de nok van een woonhuis aan de 
Topaasstraat 2, Amersfoortcoördinaat 230889/583167. Dit paarverblijf ligt op meer dan 250 meter 
afstand van het tracé. 
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2.4 Vleermuizen, vliegroutes 

2.4.1 Tracédeel 1, Aquamarijnstraat 

Het tracédeel 1 wijkt sterk af van de andere vier tracédelen. Er zijn op dit tracédeel gewone- en ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, meervleermuis en watervleermuis waargenomen. Een 
enkele laatvlieger foerageerde in het begin van de avond bij de volkstuintjes of vloog foeragerend langs 
de bomen aan de noordzijde van het wandelpad. De rosse vleermuizen werden op afstand gehoord of in 
de ochtenden waargenomen terwijl zij, voor het invliegen, nog even foerageerden boven de 
volkstuintjes. Dit gebeurde zowel in de kraam- als in de paartijd. Er vlogen meerdere malen 
meervleermuizen en af en toe watervleermuizen langs de bomen aan de noordzijde van het wandelpad 
(langs de volkstuintjes en het grasveld). Alsof ze om de woonwijk heenvlogen. Er werd op het grasveld 
gefoerageerd door laatvlieger, meervleermuis, watervleermuis en gewone dwergvleermuis. Ruige 
dwergvleermuis is sporadisch gehoord in de paartijd. Er waren regelmatig, in de paarperiode, opvallend 
grote aantallen gewone dwergvleermuizen (schatting minstens 5 dieren) aanwezig op enkele 
clusterpunten (zie afbeelding 6). Deze ontstonden even spontaan als dat ze verdwenen, en duurden 
enkele minuten tot een kwartier. Het wandelpad werd, gemiddeld 1 à 2 keer per avond, gevolgd door 
een gewone- of ruige dwergvleermuis, maar nooit in grotere aantallen. Er is op het wandelpad geen 
sprake van een echte vliegroute. Langs de bomen echter wel, al zijn de aantallen klein. Bij de grote 
bomen bij de ingang van de volkstuinen vloog af en toe een gewone dwergvleermuis. 
 

 
afbeelding 6. Ligging van de clusterpunten (Bron: Bing maps). 

2.4.2 Tracédelen 2 t/m 4b, algemeen beeld 

Bij deze tracédelen was de verwachting dat er een essentiële vliegroute van vleermuizen zou kunnen 
zijn in de richting oost-west. Daar is niets van gebleken. Op de meeste plaatsen werden foeragerende 
gewone dwergvleermuizen gehoord en af en toe een laatvlieger. In het najaar werden enkele ruige 
dwergen gehoord. Passerend of foeragerend/passerend; nooit in grotere aantallen. In het 
Paddepoelpark was het relatief druk met gewone dwergvleermuizen. Op de vijver van Park Selwerd 
foerageerden voornamelijk gewone dwergvleermuis en watervleermuis, maar vanaf daar werd het 
stiller naar het oosten toe. Overal kwamen de vleermuizen ’s avonds uit het zuiden (ze waren er opeens) 
en ze vertrokken, bijna even onopgemerkt, naar het zuiden in de ochtenden. Bij uitzondering werden 
langsvliegende vleermuizen gehoord, maar dat waren er dan één of twee. 

  



Gemeente Groningen 
Nader onderzoek Fietspad ringweg noord, Groningen. Protocollair onderzoek naar de  
aanwezigheid van verblijven en/of vliegroutes van vleermuizen en een sperwernest. 
Datum: 15 november 2016, versie 0.6 

  blad 11 van 18 

2.4.3 Tracédeel 2, Paddepoelpark 

Er zijn op dit tracédeel alleen gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis 
waargenomen. De vleermuizen boven het Reitdiep zijn niet meegenomen; hier waren enkele keren 
meervleermuizen actief. De gewone dwergvleermuis is veel waargenomen, en is voornamelijk 
foeragerend aanwezig, soms individuele exemplaren, soms twee of drie. Aan het einde van de vliegtijd 
of het begin ervan ( ’s avonds) is de soort afwezig. De soort is ook baltsend, bij de aangetroffen 
verblijfplaats, gezien, maar de enige inzwermende actie was bij de flat aan de Planetenlaan 377 (zie 
paragraaf 2.3, afbeelding 4). Er is geen sprake van een vliegroute met grotere aantallen. De gewone 
dwergvleermuizen komen, naar verwachting, uit de wijk ten zuiden van de flats. De ruige 
dwergvleermuis is weinig gezien en is slechts foeragerend aanwezig. Gemiddeld zijn er per bezoek 
slechts 1 à 2 laatvliegers foeragerend of langsvliegend waargenomen. De rosse vleermuis is slechts 
enkele malen op afstand gehoord. 

2.4.4 Tracédeel 3 Zonnelaan-Park Selwerd 

Er zijn op dit tracédeel gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en watervleermuis 
waargenomen. De gewone dwergvleermuis (soms grote aantallen), ruige dwergvleermuis (af en toe een 
exemplaar) en watervleermuis (soms grote aantallen) foerageerden boven de vijver in Park Selwerd. 
Aangezien daar in dit project niets veranderd worden deze waarnemingen verder niet behandeld. 
Gemiddeld zijn er per bezoek slechts 1 à 2 gewone dwergvleermuizen en laatvliegers foeragerend of 
langsvliegend op het pad naar de Zonnelaan waargenomen. Er zijn (op het pad naar de Zonnelaan) geen 
watervleermuizen waargenomen, maar ze vlogen af en toe, mogelijk foeragerend, bij de bomen aan de 
noordzijde van de vijver, bij de fietstunnel. De fietstunnel is echter zeer sterk verlicht en absoluut 
ongeschikt voor een vliegroute van vleermuizen. Mogelijk steken enkele watervleermuizen de N370 
over, net zoals de enkele gewone dwergvleermuizen. De ruige dwergvleermuizen waren zeldzaam en 
zijn alleen bij de bomen aan de noordzijde van de vijver waargenomen, waaronder vliegend met 
paarroep. Er is éénmaal een meervleermuis waargenomen, die in één lijn doorvloog van oost naar west. 

2.4.5 Tracédeel 4a Park Selwerd-Ranonkelstraat 

Er zijn op dit tracédeel gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en rosse 
vleermuis waargenomen. De gewone- en ruige dwergvleermuis (beide af en toe een exemplaar) 
foerageerden en passeerden op het eerste gedeelte tussen Park Selwerd en het buurtcentrum. De 
gewone dwergvleermuis vloog ook in de woonwijk, maar dat ligt buiten het tracé. Net zoals bij tracédeel 
2 is de verwachting dat de vleermuizen uit de zuidelijke woonwijk komen. De waarneming van de 
watervleermuizen is al bij paragraaf 2.3 (Verblijven) behandeld. De laatvlieger en rosse vleermuis zijn 
slechts op afstand gehoord.  

2.4.6 Tracédeel 4b, Ranonkelstraat -Iepenlaan 

Er zijn op dit tracédeel alleen gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis 
waargenomen. Gemiddeld zijn er per bezoek slechts 3 à 4 gewone dwergvleermuizen en 1 à 2 
laatvliegers foeragerend of langsvliegend waargenomen. In de woonwijk ten zuiden van dit tracédeel 
vliegen meer dieren. Er is, op de avond van 11 mei, een grootoorvleermuis waargenomen die kort, 
zonder sonar, tussen de flat aan de Esdoornlaan en de N370 vloog. Zeer opvallend waren echter enkele 
waarnemingen van gewone dwergvleermuizen die de N370 overstaken op locaties waar de bomen aan 
beide zijden het dichtst bij de weg staan. Dit gebeurde minstens 4 keer bij de flat aan de Esdoornlaan en 
één keer ter hoogte van het wijkbedrijf. De vleermuizen kwamen ‘s avonds vanuit het zuiden. Minstens 
één keerde meteen om en leek slechts te foerageren. Ondanks dat er gewacht is op meerdere dieren 
werden die niet waargenomen. 
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2.4.7 Kaarten 

afbeelding 7.Tracédeel 1 met waarnemingen; voor legenda; zie onder. Foto is tevens bijlage 1 (Bron: Google earth). 
 

 
afbeelding 8.Tracédelen 2&3 met waarnemingen; voor legenda; zie onder. Foto is tevens bijlage 2 (Bron: Google earth). 
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afbeelding 9.Tracédelen 4a&4b met waarnemingen; voor legenda; zie onder. Foto is tevens bijlage 3 (Bron: Google earth). 
 
Legenda soorten 
Gewone dwergvleermuis rood 
Ruige dwergvleermuis geel 
Laatvlieger   groen 
Meervleermuis  donkerblauw 
Watervleermuis  lichtblauw 
Rosse vleermuis  oranje 
Gewone grootoorvleermuis wit 
 
Legenda actie 
Verblijfplaats  kruis 
Baltsen/paarroep  letter “p“ 
Foerageren   cirkel 
Vliegbeweging/foerageren korte streep 
Vliegroutebeweging  lange streep 
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3 Externe omstandigheden/effecten 
Er zijn enkele invloedrijke werkzaamheden verricht tijdens het onderzoek. De twee meest in het oog 
springende waren de aanpassing aan de geluidsschermen langs de Plataanlaan (N370) over de gehele 
tracélengte. Daarnaast is er, bij tracédeel 2, gewerkt aan een leiding die onder de Plataanlaan (N370) 
doorloopt vanaf de vijver op de Zernike campus naar het Paddepoelpark. 

3.1 Geluidsschermen Plataanlaan (N370) 

Er is gewerkt aan de vervanging van de geluidsschermen langs de N370. In de periode tussen twee 
veldbezoeken (25 september 2015 en 11 februari 2016) heeft er een grote kap van bomen en struiken 
plaatsgevonden langs de tracédelen 2 t/m 4b. Of er holtes, vleermuisverblijven of vogelnesten in deze 
bomen hebben gezeten is onbekend. Het gevolg is dat, zeker nadat de geluidswanden er later ook 
afgehaald werden, de ondersteuning voor vliegroutes ernstig verminderd is. Het is onbekend of er ’s 
nachts met verlichting is gewerkt aan het verwijderen en plaatsen van de nieuwe schermen. 
 

   
afbeelding 7. Tracédeel 3 vanaf westzijde voor de kap.              afbeelding 3. Tracédeel 3 vanaf oostzijde na de kap. 
 

   
afbeelding 9. Tracédeel 3 (park) vanaf westzijde voor de kap.           afbeelding 10. Tracédeel 3 (park) vanaf westzijde na de kap. 
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3.2 Leiding Zernikevijver-Paddepoelpark 

In de periode tussen twee veldbezoeken (7 juli 2016 en 25 augustus 2016) is er gewerkt aan een 
(overstort?)leiding vanaf de vijver aan de noordzijde van de N370-Plataanweg naar de afwateringssloot 
in de boomstrook in het Paddepoelpark. De Amersfoortcoördinaten van het middelpunt zijn 
231961/583793. Hiervoor is een hele strook bomen gekapt en is een deel van een potentiele vliegroute 
beschadigd. Tevens zorgt het openkappen ervoor dat er licht valt op enkele bomen met holtes die direct 
langs de afrit van de N370 staan. 
 

 
afbeelding 10. Tracédeel 2; open gekapte strook met achterin 
                          de afvoerlocatie en daarboven de afrit. 
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4 Effecten en gevolgen 

4.1 Sperwernest 

Aangezien er geen (actief gebruikt) nest is, is er geen effect. 

4.2 Vleermuizen, verblijven 

Gewone dwergvleermuis (rode cirkel) 
Het verblijf is aanwezig in de nabijheid van een zeer geschikte foerageerlocatie voor de gewone 
dwergvleermuis; namelijk de rand en de top van de bomen tussen de flat en de N370-Plataanlaan. 
Zolang er afdoende foerageergebied overblijft na de maatregel zal er minimaal effect zijn op het 
(zomer)verblijf. De galerij, waarboven het verblijf zit, is verlicht, waarmee gesteld kan worden dat er 
sprake is van gewenning aan verlichting. 
 
Omdat er, gezien het gedrag en de locatie, ook mogelijk een winterverblijf aanwezig kan zijn bij de 
Planetenlaan 377, is nader onderzoek wel aan te bevelen, omdat, als de flats ooit verbouwd of gesloopt 
gaan worden, de aanwezigheid van een winterverblijf van gewone dwergvleermuis voor de bescherming 
hiervan van groot belang is.  
 
Watervleermuis (blauwe cirkel) 
Dit betreft een potentieel verblijf. Tussen de maatregel en het verblijf bevinden zich momenteel wat 
bomen en struiken. De vleermuizen vlogen, na hun verschijning, een hele tijd voor en om de flat. Zolang 
de bomen en struiken blijven staan tussen het potentiele verblijf en de nabijgelegen vijver is er geen 
effect te verwachten. 
 
Ruige dwergvleermuis (gele cirkel) 
Dit paarverblijf zit zo ver van het plangebied dat er geen enkel effect zal plaatsvinden. 

4.3 Vleermuizen, vliegroutes 

Er lijkt in de tracédelen 2 t/m 4b geen sprake te zijn van een vliegroute. Er vliegen vleermuizen te 
foerageren over het huidige wandelpad, en er vliegt af en toe een vleermuis langs, naar, of van, een 
foerageergebied. Er is veel identiek foerageergebied in de omgeving. Er is geen sprake van aantallen 
langsvliegende vleermuizen. Er is hier geen essentiële vliegroute aanwezig. Een bijzonder effect wordt 
hier verkregen door de vervanging van de geluidwand bij de N370. Hiervoor zijn (buiten de invloedssfeer 
van dit project) bomen gekapt; hetgeen een effect heeft waarbij de kap van de bomen voor het fietspad 
opgeteld moet worden. Voor de vleermuizen, die het gebied gebruikten gaat er tevens foerageergebied 
verloren, of het neemt minstens in waarde af vanwege verlichting en een gebrek aan bomen met 
insecten. Daarmee zal mogelijk ook het aantal vliegbewegingen over de N370 afnemen en wordt de 
overkant mogelijk niet meer bereikt. Gezien het minimaal aantal overvliegende dieren zal dit naar 
verwachting geen effect hebben op een populatie. Het nieuwe geluidsscherm zal waarschijnlijk voor 
deze individuen als vliegroute ondersteuning kunnen dienen, alhoewel de verlichting van de weg daarbij 
weer sterk kan hinderen.. Als de bestaande contacten (oost-westlijn) verstoord worden zal de staat van 
instandhouding van de soorten niet significant achteruit gaan. De vleermuizen lijken allemaal vanuit het 
zuiden te komen. De oost-west vliegbewegingen verkorten de bezoeken aan meerdere 
foerageerlocaties, die ieder afzonderlijk goed toegankelijk zijn vanuit andere toegangen. 
 
Bij tracédeel 1 worden wel vliegroutes gevonden, maar zijn er veel alternatieven, die even geschikt zijn 
en als geschikt alternatief kunnen worden gekenmerkt. Daarnaast wordt er binnen deze geplande 
werkzaamheden bijna niet gekapt. Verlichting kan wel een lokaal negatief effect hebben. Ook hier lijken 
de vleermuizen bijna allemaal vanuit het zuiden te komen. 
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5 Conclusies 
Er zijn enkele externe zaken geweest die mogelijk het resultaat negatief beïnvloed hebben. Het kappen 
van veel bomen, het rooien van veel struiken, de werkzaamheden aan de schermen bij de N370 en het 
kappen van een strook bomen in het Paddepoelpark kunnen een significant negatief effect hebben 
gehad op vliegroutes en het aantal waarnemingen. 
 
Verlichting 
Een grote, maar belangrijke factor is verlichting. Helaas is er nog geen duidelijkheid over de te voeren 
verlichting en zijn de effecten van deze verlichting op vleermuizen, bovenop de reeds uitgevoerde kap 
van de provincie en de geplande kap van de gemeente, nog niet in te schatten. Het is zeker niet 
ondenkbaar dat de totale kap en een teveel aan verlichting de gebieden sterk verminderd geschikt 
maken voor vloermuizen; zowel foerageergebieden als de mogelijk verblijfplaatsen nabij het plangebied. 
Het verdient aanbeveling om de effecten zo snel mogelijk in te schatten en, waar mogelijk en 
noodzakelijk de effecten te verminderen door bijvoorbeeld de verlichting te beperken, of deze af te 
schermen van de gevoelige gebieden. 
 
Sperwernest 
Afwezig; geen effecten. 
 
Vleermuizen, verblijven 
Zolang de bomen bij de flat op tracédeel 4a (zie paragraaf 2.3, afbeelding 5) blijven staan: geen effecten. 
 
Vleermuizen, vliegroutes 
Alhoewel er wel vliegroute-bewegingen aanwezig zijn, zijn druk bezochte vliegroutes afwezig. Het aantal 
passanten is zeer beperkt. Bij tracédelen 2 t/m 4b wordt, bij het kappen van bomen, de functie 
waarschijnlijk direct deels overgenomen door het geleidescherm van de N370-Plataanlaan (met de 
kanttekening op de verlichting!) en bij tracédeel 1 wordt er te weinig gekapt om een effect te hebben. 
 
Potentieel winterverblijf gewone dwergvleermuis 
Er is, gezien het gedrag van enkele gewone dwergvleermuizen en de locatie, mogelijk een winterverblijf 
van gewone dwergvleermuis aanwezig in een flat aan de Planetenlaan 377 (zie paragraaf 2.3, afbeelding 
4). Maar de kans hierop is, vanwege het ontbreken van waarnemingen van zwermgedrag in augustus, 
beperkt. 
 
Het is aan te bevelen deze in november tot december, met geschikt weer, te monitoren om twee 
redenen: 

1. Er is nog weinig bekend van winterverblijven van gewone dwergvleermuis, en dus ook 
van het habitatgebruik van de overwinteraars. Alhoewel er niet verwacht wordt dat 
een winterverblijf in zijn functionaliteit wordt aangetast door de werkzaamheden is 
het een onbekend gebied. 

2. Tevens: als de flat ooit verbouwd of gesloopt gaan worden en hierbij het mogelijke 
gebruik als winterlocatie gemist wordt, kunnen vele populaties gewone 
dwergvleermuis uit de gehele omgeving van Groningen geschaad worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubbega, december 2016 
John Melis ecologie 
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