Mitigerende maatregelen voor vleermuizen Westerweg Schagen
1. Inleiding
Het is de bedoeling dat een visvereniging zich gaat vestigen aan de Westerweg in Schagen. Hiervoor
moet een wijzigingsplanprocedure opgesteld worden. In het kader van deze procedure heeft SAB een
natuuronderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat er in het gebied
bomen zijn met holtes waar zich mogelijk vleermuizen in kunnen bevinden. Er is geen verder
natuuronderzoek gedaan. Voor het plan wordt ervan uit gegaan dat er vleermuizen in het gebied
kunnen zitten en dat er mitigerende maatregelen nodig zijn. In dit stuk worden een aantal
mitigerende maatregelen genoemd die genomen kunnen worden om de eventueel aanwezige
vleermuizen te beschermen.
Naast de maatregelen die genoemd worden in dit document, kunnen meer maatregelen nodig zijn.
Tijdens de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van het clubhuis van de
visvereniging, wordt beoordeeld welke maatregelen er precies nodig zijn.
In dit stuk gaat het alleen over de mitigerende maatregelen die nodig zijn voor vleermuizen. Voor de
bescherming van de overige soorten, wordt verwezen naar het natuuronderzoek van SAB.
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving van het gebied gegeven. In hoofdstuk 3 worden
verschillende maatregelen genoemd om de vleermuizen te beschermen.

2. Plangebied en geplande ruimtelijke ontwikkeling
2.1

Beschrijving plangebied

Het plangebied is gelegen in de gemeente Schagen, aan de rand van de woonkern Schagen (zie figuur
1). Het plangebied betreft een braakliggend terrein, wat in de afgelopen jaren verwilderd is.

Figuur 1 Ligging van het plangebied

2.2

Geplande werkzaamheden

In het plangebied is men voornemens om een clubgebouw neer te zetten voor een visvereniging. Er
komt ook een kleine parkeerplaats. In het gebied worden geen bomen gekapt. Mochten er toch
bomen gekapt moeten worden, dan moet hiervoor een aparte kapvergunning voor worden
aangevraagd.

3. Te nemen maatregelen
3.1

Voorafgaand aan de werkzaamheden te nemen maatregelen

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er verschillende maatregelen te nemen.




3.2

Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd buiten de paarperiode van vleermuizen.
Deze paarperiode loopt van ongeveer 15 augustus tot 15 oktober. Deze periode kan door
weeromstandigheden en aard van de werkzaamheden zowel eerder als later starten en
eindigen.
Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met broedende vogels.
Werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het hoofdbroedseizoen van vogels (globaal van
15 maart tot en met 15 juli). Buiten het hoofdseizoen van vogels dient men, voorafgaand aan
de werkzaamheden, het plangebied te inspecteren op mogelijk broedende vogels. Indien
tijdens de inspectie is gebleken dat bezette nesten aanwezig zijn zal, in overleg met een ter
zake kundige, bepaald worden welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Maatregelen gedurende de bouw

Tijdens de bouw kunnen er verschillende maatregelen genomen worden, om zo de overlast voor de
vleermuizen te beperken.



3.3

Er moet zoveel mogelijk overdag gebouwd worden.
Mocht er toch ’s avonds gebouwd worden, dan moeten er maatregelen genomen worden
om de verstoring voor de vleermuizen te beperken tot een minimum. Hierbij kan gedacht
worden aan maatregelen om de lichtverstoring van de bouw zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen bij de kap van bomen met holtes voor vleermuizen

Als er bomen worden gekapt waarin holtes zitten waarin vleermuizen kunnen zitten, dan moeten er
maatregelen genomen worden.











Voor het kappen van bomen in dit gebied, moet een kapvergunning worden aangevraagd. Bij
deze vergunning kunnen meerdere maatregelen worden geëist om de vleermuizen te
beschermen.
Er moeten, ruim van tevoren, vleermuiskasten gerealiseerd worden.
Deze vleermuiskasten zijn binnen het ‘kerngebied’ aangetroffen verblijfplaats (max. 200
meter) geplaatst, buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.
De vleermuiskasten zijn zo opgehangen dat verschillende microklimaten aan de vleermuizen
worden aangeboden als alternatief.
De locaties waar de vleermuiskasten zijn opgehangen zijn gelijk of beter van kwaliteit dan de
oorspronkelijke locatie:
o Op minimaal 3 meter hoogte
o Vrije aanvliegroute
o Vrije vliegruimte
o Lichtvrij
o Vrij van verstoring
o Vrij van predatoren
Minimaal 3 dagen (met een avondtemperatuur van meer dan 10 graden Celsius) voorafgaand
aan het moment van de kap van de boom wordt de verblijfplaats in de boom ongeschikt
gemaakt.
Zomerverblijfplaatsen zijn over het algemeen in gebruik van maart tot en met half oktober.
Er wordt gewerkt buiten deze kwetsbare periode.

