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Flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Wet natuurbescherming. Bij ruimtelijke 

ingrepen moet rekening worden gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Met name gemeenten 

hebben hierin een belangrijke rol. Gemeenten zijn vergunningverlener in het kader van de 

omgevingsvergunning waarbij deze wetten zijn aangehaakt, zij beheren gebieden, stellen 

bestemmingsplannen vast (die niet strijdig mogen zijn met bestaande wet- en regelgeving) en zijn 

voor een deel ook projectontwikkelaar. 

Om deze belangrijke rol op zich te kunnen nemen is het voor gemeenten nodig kennis te hebben 

over de aanwezige flora en fauna in de eigen gemeente. Dat gaat niet alleen over de verspreiding 

van kennis, maar ook om ecologische en juridische kennis. Gemeente Purmerend wil deze kennis zo 

goed en gemakkelijk mogelijk delen met al haar medewerkers. Om hen te helpen bij het goed 

omgaan met flora en fauna in het kader van de Natuurbeschermingswet hebben de 

Gegevensautoriteit Natuur en het bureau Regelink Ecologie & Landschap twee online applicaties 

ontwikkeld, namelijk de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en FloraFaunaCheck.nl. 

Binnen de gemeente Purmerend vinden veel ruimtelijk ingrepen plaats. Om te voorkomen dat voor 

elke ingreep afzonderlijk onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden 

uitgevoerd is in 2013 besloten om de gehele gemeente te laten onderzoeken op het (potentiële) 

voorkomen van flora en fauna (M. van der Hout, 2013). Daarbij is onderzocht welke beschermde 

flora en fauna (en functies daarvan) in de gemeente aanwezig kunnen zijn en waar deze zich 

bevinden. Deze gegevens zijn verwerkt in de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Hiermee kan per 

object direct kan worden nagegaan welke flora en fauna (potentieel) aanwezig is en of aanvullend 

soortgericht onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  

Voor sommige soortgroepen is de looptijd van soortgericht onderzoek vrij lang, en afhankelijk van 

een specifiek seizoen. Zo is voor vleermuizen de looptijd van onderzoek nagenoeg een half jaar en is 

onderzoek naar bijvoorbeeld gierzwaluwen alleen mogelijk in juni en juli. 

Voor alle, in potentie aanwezige (strikt) beschermde soorten, heeft de gemeente Purmerend in 2014 

besloten om aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar onder de Flora- en faunawet beschermde 

soorten (M. van der Hout, 2015). Degegevens uit dit onderzoek zijn eveneens verwerkt in de online 

applicatie FloraFaunaCheck.nl, waardoor per object gezien kan worden welke (strikt) beschermde 

soorten zijn aangetroffen. Door aanvullend onderzoek op gebiedsbrede schaal uit te laten voeren 

wordt een eventuele lange wachttijd op de onderzoeksresultaten voorkomen. Zo kan voor de 

onderzochte soorten doorgaans direct gestuurd worden op mitigerende maatregelen. Dit kan in 

bepaalde gevallen een tijdswinst van zelfs een jaar opleveren, bijvoorbeeld bij projecten op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkeling. 

Omdat de gegevens uit het onderzoek van 2014, na 2017 juridisch niet meer geldig zijn, en sinds 

2017 de Flora- en faunawet vervangen is door de Wet natuurbescherming, is besloten om in 2017 de 
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gemeente te onderzoeken op onder de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna. In deze 

rapportage zijn de resultaten van dit soortgerichte onderzoek beschreven. 

 

Met behulp van dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: 

• Welke soorten vleermuizen komen voor in het onderzoeksgebied?  

• Welke functies heeft het onderzoeksgebied voor de aanwezige soorten vleermuizen? 

• Welke soorten roofvogels en uilen komen voor in het onderzoeksgebied? 

• Welke functies heeft het onderzoeksgebied voor de aanwezige soorten roofvogels, uilen en 
huismussen (Passer domesticus)? 

• Waar bevinden zich verblijfplaatsen van gierzwaluwen (Apus apus) binnen het 
onderzoeksgebied? 

• Welke soorten muizen komen binnen het onderzoeksgebied voor? 

• Welke functies heeft het onderzoeksgebied voor rugstreeppad (Bufo calamita)? 

• Welke beschermde planten komen voor in het onderzoeksgebied? 

 

In hoofdstuk 2 worden werkwijze en inspanning beschreven, hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van 

het onderzoeksgebied. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In 

hoofdstuk 5 volgen de conclusies. In hoofdstuk 6 is de werkwijze van FloraFaunaCheck 

weergegeven. Ten slotte is een korte literatuurlijst opgenomen (hoofdstuk 7). 

Bij het opstellen van deze rapportage is uitgegaan van de definities zoals aanwezig op de website 

van Regelink Ecologie & Landschap1.  

                                                        
 

1 http://www.regelink.net/kenniscentrum/definities-vleermuizenonderzoek/ 
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Het onderzoeksgebied is tijdens drie perioden (kraamseizoen, middennachtzwermen, paarseizoen) 

geïnventariseerd op vleermuizen. Broedvogels, muizen, amfibieën en flora zijn alle in één periode 

geïnventariseerd, waarbij de periode per soortgroep verschilde.  

Het onderzoeksgebied is opgedeeld in 38 deelgebieden. Voor de grootte van de deelgebieden is 7,5 

kilometer weglengte per deelgebied aangehouden. Met deze grootte van deelgebieden kan met de 

gekozen inspanning een representatief beeld verkregen worden van de aan- of afwezigheid van 

beschermde soorten. 

Tussen 15 mei en 2 oktober 2017 is het onderzoeksgebied ’s-nachts geïnventariseerd op actieve 

vleermuizen. Daarnaast zijn op 28 november 2017 overdag alle toegankelijke potentieel interessante 

kerkzolders, en zolders van oude gebouwen in de nabijheid ervan, geïnspecteerd op de 

aanwezigheid van (sporen van) vleermuizen. Voor een uitgebreid overzicht van de datum van 

inventarisatie, het tijdstip, de waarnemer en weersomstandigheden wordt verwezen naar Tabel 13 en 

Tabel 14 in Bijlage 3.  

Van 6 oktober tot en met 12 oktober 2017 is het onderzoeksgebied in de ochtend en avond 

geïnventariseerd op het voorkomen van muizen. 

Vanaf 1 maart tot 15 juli 2017 zijn de deelgebieden waar roofvogels verwacht werden in de vroege 

avond geïnventariseerd op de buizerd (Buteo buteo), havik (Accipiter gentilis), torenvalk (Falco 

tinnunculus) en sperwer (Accipiter nisus).  

Tussen 1 maart en 20 juli 2017 is het onderzoeksgebied in de avond en nacht geïnventariseerd op 

de aanwezigheid van de kerkuil (Tyto alba) en ransuil (Asio otus). 

Tussen 1 december 2017 en 15 februari 2018 is het onderzoeksgebied in de avond en nacht 

geïnventariseerd op de aanwezigheid van winterroest de ransuil. 

Tussen 1 april en 15 mei 2017 is het onderzoeksgebied in de vroege ochtend tot het middaguur 

geïnventariseerd op huismussen. 

Vanaf 1 juni tot en met 15 juli 2017 is het onderzoeksgebied 's- avonds onderzocht op gierzwaluwen. 

Voor een uitgebreid overzicht van de datum van inventarisatie, tijdstip, waarnemer en 

weersomstandigheden van de broedvogelinventarisaties wordt verwezen naar Tabel 15, Tabel 16, 

Tabel 18, Tabel 19 en Tabel 17 in Bijlage 3. 

De inventarisatie naar rugstreeppadden heeft plaatsgevonden in de periode 1 april - 15 juni 2014, en 

is uitgevoerd in de avond en nacht. 

De toegepaste onderzoeksmethoden worden in onderstaande paragrafen nader toegelicht. 

Tijdens alle bezoeken waren de weersomstandigheden gunstig voor het inventariseren van de 

betreffende soort(groep)en. Wanneer weersomstandigheden verslechterden werd in het veld een 

inschatting gemaakt of de betreffende soorten voldoende actief waren om de inventarisatieronde 
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voort te zetten. Wanneer dit niet het geval was werd de inventarisatie gestaakt en op een ander 

tijdstip voortgezet. 

 

Tijdens de veldbezoeken werd op grond van geluid en zicht geïnventariseerd. Met behulp van een 

heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type: Petterson D240x) werd de 

echolocatie die vleermuizen uitzenden hoorbaar gemaakt voor mensen. Daarnaast is in enkele 

gevallen ook gebruik gemaakt van de Elekon Batscanner stereo. Deze detector scant langs alle 

frequenties en laat automatisch de beste luisterfrequentie van het waargenomen geluid horen en 

zien. Daarnaast is door de stereofunctie makkelijker te bepalen waar het geluid vandaan komt.  

Wanneer de soort op grond van frequentie, klank en ritme niet met zekerheid kon worden bepaald, 

werd een opname gemaakt met een extern opnameapparaat (type: Roland Edirol R09H). Met behulp 

van het computerprogramma Batsound werden de opnamen nader geanalyseerd. Hierbij werden de 

criteria zoals beschreven door Arjan Boonman (www.batecho.eu) toegepast. Voor sociale geluiden 

van vleermuizen werd gebruik gemaakt van Middleton, 2014 en Pfalzer, 2002. Door daarnaast 

zoveel mogelijk visueel waar te nemen werd de determinatie geverifieerd en werd het gedrag (en 

daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. 

Om vliegroutes van vleermuizen in kaart te kunnen brengen zijn op strategische plaatsen stereo-

luisterkastjes geplaatst. De stereo-luisterkastjes bestaan uit een stereo heterodyne detector (Cien-

EAM Observer HD2) die gekoppeld is aan een opnameapparaat (Tascam DR-05). Gedurende een 

avond en/of ochtend werd continu een opname gemaakt. De opnamen werden bekeken met behulp 

van het softwareprogramma Creative Wave Studio om te analyseren of er sprake was van 

langsvliegende dieren. Aan de hand van de twee geluidssporen van de opnamen kon bekeken 

worden wat de vliegrichting en (geschatte) aantallen vleermuizen waren. Omdat het opgenomen 

geluid enkel heterodyne is kan slechts beperkt onderscheid gemaakt worden tussen soorten. Zo kon 

onderscheid gemaakt worden tussen dwergvleermuizen, laatvliegers en vleermuizen van het 

geslacht myotis.  

De deelgebieden werden steeds op de fiets onderzocht. In de periode 15 mei -15 juli startten de 

avondronden direct vanaf zonsondergang en duurden tot ongeveer 24:00 uur, of bij veel activiteit van 

laatvliegers (Eptesicus serotinus) tot ongeveer 01:00. Tijdens de ochtendronden werd in principe 

hetzelfde deelgebied onderzocht als tijdens de avondronden. Op die manier werd elk deelgebied per 

bezoek gedurende een gehele nacht onderzocht. De ochtendronden startten vanaf twee uur voor 

zonsopkomst tot zonsopkomst. Wanneer tijdens zonsopkomst nog veel activiteit werd waargenomen 

werd de ronde doorgezet totdat geen activiteit meer werd waargenomen. 

In de periode 15 juli tot en met 1 september zijn deelgebieden met grote, massieve gebouwen (zoals 

bijvoorbeeld flatgebouwen), in de avond onderzocht op aanwijzingen voor massa 

winterverblijfplaatsen.  

Tijdens de nazomer (augustus tot september) is gedurende de hele nacht geïnventariseerd. Deze 

ronden startten een uur na zonsondergang en stopten ongeveer een uur voor zonsopkomst. In deze 

periode zijn per nacht zo veel mogelijk deelgebieden onderzocht. Elk deelgebied is ongeveer twee 
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uur lang geïnventariseerd. Gemiddeld gezien konden drie deelgebieden per nacht onderzocht 

worden. 

Op 28 november 2017 zijn de zolders van de Nicolaaskerk en het Waterlandmuseum bezocht. 

Gedurende de zolderinspecties is gezocht naar overwinterende vleermuizen of sporen hiervan. In 

januari-februari 2018 worden nog enkele zolders van schoolgebouwen bezocht. Op het moment van 

schrijven zijn de exacte data van deze bezoeken nog niet bekend. 

Aan de hand van de resultaten is een analyse in QGIS uit gevoerd om te bepalen of groene 

elementen en watergangen behoren tot essentiele foerageergebieden van verschillende soorten 

vleermuizen. Per element is de dichtheid van foeragerende vleermuizen bepaald. Elementen met 

een hoge dichtheid foeragerende vleermuizen en aangrenzende elementen werden geselecteerd als 

essentieel foerageergebied. 

 

Om de aanwezigheid van waterspitsmuis (Neomys fodiens) en noordse woelmuis (Microtus 

oeconomus) vast te stellen werd van 6 t/m 12 oktober 2014 een onderzoek met inloopvallen van het 

type Heslinga uitgevoerd. Hiertoe werden op 6 oktober in het plangebied in twintig raaien, totaal 

vierhonderd inloopvallen geplaatst. De vallen zijn in raaien van 100 meter geplaatst, waarbij om de 

10 meter twee vallen worden geplaatst.. De vierhonderd vallen werden in geschikte habitats langs 

een waterlijn geplaatst waarbij de vallen op de meest optimale locaties zijn neergezet. De spreiding 

in locaties vormt een representatief beeld van de potentiële habitats voor beschermde 

muizensoorten. Bijlage xx voor locaties. 

Op 6 oktober werden de vallen op ‘safe’ gezet. Dit betekent dat de openstaande vallen vergrendeld 

en zonder aas, in het onderzoeksgebied zijn gezet. Op deze manier raken de dieren vertrouwd met 

de aanwezigheid van vallen in hun leefomgeving en zijn zij eerder geneigd erin te lopen. De vallen 

werden vervolgens in de ochtend van 9 oktober gevuld met aas en op scherp gezet. Hierna werden 

de vallen elke 12 uur gecontroleerd op de aanwezigheid van muizen. De laatste controle was in de 

ochtend van 12 oktober. In totaal werden de vallen op deze manier zes keer gecontroleerd. 

De vallen waren gevuld met de volgende bestanddelen: 

• hooi (als beschutting tegen de koude); 

• graan (als voedsel voor ware muizen en woelmuizen); 

• een ruime hand meelwormen (als voedsel voor spitsmuizen); 

• stukjes wortel en appel (als vochtvoorziening). 

Bij iedere controle werd nagegaan of er nog voldoende meelwormen en ander aas in de vallen 

aanwezig waren. Wanneer de gevangen muizen het hooi en het overige aas hadden bevuild is de 

gehele inhoud van de val vervangen. 

 

In de periode 1 maart - 15 juli is het onderzoeksgebied onderzocht op de aanwezigheid van 

roofvogels. Hierbij is gebruikgemaakt van een verrekijker. De inventarisatie heeft plaatsgevonden 
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van minimaal vier uur na zonsopgang tot anderhalf uur voor zonsondergang. Ieder deelgebied is vijf 

keer bezocht.  

 

In de periode 15 maart - 20 juli zijn de deelgebieden waar uilen verwacht konden worden onderzocht 

op de aanwezigheid van uilen. Hierbij werd gebruikgemaakt van afspeelapparatuur waarmee roepen 

van verschillende uilen afgespeeld kunnen worden. Op die manier kan territoriaal gedrag van in de 

omgeving aanwezige uilen uitgelokt worden. De inventarisatie heeft plaatsgevonden vanaf 

zonsondergang tot minimaal twee uur daarna. Aan ieder onderzocht deelgebied zijn vijf bezoeken 

gebracht. 

Winterroest van ransuilen is in de winterperiode (1 december – 15 februari) onderzocht. De 

inventarisatie heeft plaatsgevonden vanaf zonsondergang tot minimaal twee uur daarna. Aan ieder 

onderzocht deelgebied zijn twee bezoeken gebracht. 

 

Tussen 1 april en 15 mei werd ieder deelgebied minimaal twee keer vanaf één tot twee uur na 

zonsopgang bezocht. Daarbij werd mede met behulp van een verrekijker gelet op baltsende dieren, 

nest indicerend gedrag en de zichtbaarheid van nestlocaties. 

 

Gedurende de veldbezoeken is voornamelijk visueel met behulp van een verrekijker 

geïnventariseerd. Daarnaast is tijdens het 'gieren' gelet op de bijbehorende geluiden. Tussen 1 juni 

en 15 juli zijn de bezoeken vanaf een uur voor zonsondergang tot twee uur daarna op de fiets 

uitgevoerd. Elk deelgebied werd drie keer bezocht. 

 

In totaal zijn er binnen het onderzoeksgebied drie deelgebieden aangewezen waar rugstreeppad 

verwacht wordt. Met de auto en fiets zijn voor rugstreeppad geschikte gebieden doorkruist en is er 

geluisterd naar kooractiviteit tijdens drie veldbezoeken (20 april, 16 mei en 4 juli 2017) op relatief 

warme, windstille nachten. Tijdens deze rondes is de gehele nacht geïnventariseerd. 

Daarnaast is gedurende het vleermuisonderzoek eveneens goed gelet op kooractiviteit of de 

aanwezigheid van adulte rugstreeppadden. 

 

Het onderzoek naar vaatplanten kan worden onderverdeeld in twee delen, namelijk een bureaustudie 

met een potentie-inschatting en een veldbezoek Met de bureaustudie is vastgesteld welke soorten 

op basis van hun verspreidingsgebied in de gemeente Purmerend voor kunnen komen. Met gebruik 

van de NDFF en de verspreidingsatlas vaatplanten is een onderverdeling gemaakt. Vervolgens is in 

het veld gezocht naar soorten die op basis van verspreidingsgebied en habitat niet konden worden 

uitgesloten.  
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De inventarisatie van vleermuizen is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Vleermuisprotocol 

2017 zoals vastgesteld door Gegevensautoriteit Natuur.  

 

De vierhonderd vallen werden in geschikte habitats langs een waterlijn geplaatst waarbij de vallen op 

de meest optimale locaties zijn neergezet.  De spreiding in locaties vormt een representatief beeld 

van de potentiele habitats voor beschermde muizensoorten. Ook is er, zoals voor waterspitsmuizen 

wordt aanbevolen, gedurende drie nachten gevangen. Daarnaast is om de vangkans te 

optimaliseren een extra lange ‘pre-baiting’ periode gehanteerd. Op grond van de gevolgde werkwijze 

kan worden gesteld dat het onderzoeksgebied voldoende op muizen is geïnventariseerd.  

 

De inventarisaties van roofvogels en uilen zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van SOVON 

(SOVON, 2011). 

De onderzoeken naar huismussen en gierzwaluwen zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals 

opgesteld in de soortenstandaards voor deze soorten (BIJ12 2017a, BIJ12 2017b). 

Vogels met jaarrond beschermde nesten zijn zodoende voldoende onderzocht. 

 

Voor het onderzoek naar amfibieën (rugstreeppad) is gebruikgemaakt van de methode zoals 

omschreven in de soortenstandaard (BIJ12 2017e). 

 

Voor het onderzoek naar vaatplanten is op basis van verspreiding en habitat voorkeuren een 

onderverdeling gemaakt welke planten er binnen de gemeente Purmerend kunnen voorkomen. Voor 

de planten die potentieel binnen de gemeente Purmerend kunnen voorkomen is in het veld binnen 

geschikte habitats gezocht naar deze soorten. 

 

De inventarisaties zijn steekproeven gebaseerd op momentopnames. Hierdoor is niet uitgesloten dat 

soorten en functies die nu niet waargenomen zijn op een ander tijdstip wél aanwezig zijn. Een 

dergelijke momentopname volstaat omdat de Wet natuurbescherming een initiatiefnemer vraagt te 

doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 

Bij de vleermuis- en vogelonderzoeken is alleen geïnventariseerd vanaf de openbare weg. Gebieden 

waar geen toegang toe gekregen kon worden zijn in de applicatie FloraFaunaCheck aangegeven. 

Met de gekozen methode en inspanning is voldoende invulling gegeven aan artikel 1.11 (zorgplicht) 

van de Wet natuurbescherming. Wat betreft het onderhavige onderzoek heeft de initiatiefnemer 

gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
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Het plangebied betreft de bebouwde kom van gemeente Purmerend (provincie Noord-Holland). De 

gemeente wordt globaal begrensd door Oosthuizen in het noorden, Volendam in het oosten, 

Ilpendam in het zuiden en Wormerveer in het westen. De gemeente beslaat een oppervlakte van 

24,52 km². 

De begrenzing van het plangebied is in rood weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Ligging van het plangebied met de begrenzing van het plangebied in rood aangegeven. Bron 
ondergrond: © Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2014. 

Volgens de laatste gegevens van het Kadaster en het Centraal Bureau voor Statistiek is de 

gemeente opgesplitst in 26 buurten. Deze buurten zijn: 

• Afrika; 

• Amerika; 

• Azië; 

• Baanstee en omgeving; 

• De Graeffweg en omgeving; 

• De Koog; 

• Dwarsgouw; 

• Europa; 
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• Golfterrein en verspreide bebouwing; 

• Gors-Noord; 

• Gors-Zuid; 

• Hazepolder; 

• Maten- en Zuivelbuurt; 

• Molenkoog; 

• Overlanderstraat en omgeving; 

• Overwhere-Noord; 

• Overwhere-Zuid; 

• Purmer-Zuid Noord; 

• Purmer-Zuid Zuid; 

• Purmerbos en verspreide bebouwing; 

• Stationsbuurt; 

• Wagenweg; 

• Werktuigenbuurt; 

• Wheermolen-Oost; 

• Wheermolen-West; 

• Zuiderpolder. 

 

Binnen de bebouwde kom zijn de volgende ecotopen aanwezig: 

• gebouwen met dakpannen, houten betimmering, zolder en/of spouwmuur; 

• gebouwen zonder dakpannen, houten betimmering, zolder en/of spouwmuur; 

• smalle, ondiepe sloten (< 2 meter breed, < 1 meter diep); 

• brede, diepe sloot (> 2 meter breed, > 1 meter diep); 

• breed, diep stilstaand water (> 2 meter breed, > 1 meter diep); 

• dunne bomen (diameter borsthoogte < 25 cm); 

• dikke bomen, zonder holtes (diameter borsthoogte > 25 cm); 

• dikke bomen, met holtes en/ of loszittende bast en/ of kieren (diameter borsthoogte > 25 
cm); 

• lage, opgaande begroeiing. 

 

Het buitengebied van de gemeente bestaat uit het Purmerbos en het terrein van BurgGolf 

Purmerend. Omdat het beheer van deze terreinen niet onder de gemeente valt, zijn deze gebieden 

niet meegenomen in het onderzoek.  
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Gedurende het onderzoek werden binnen het onderzoeksgebied zeven soorten vleermuizen 

aangetroffen:  

• gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); 

• ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii); 

• laatvlieger (Eptesicus serotinus); 

• rosse vleermuis (Nyctalus noctula); 

• watervleermuis (Myotis daubentonii); 

• meervleermuis (Myotis dasycneme); 

Hieronder worden per soort de waarnemingen en functies weergegeven. 

 

Gedurende het kraamseizoen werden maar liefst 2340 waarnemingen gedaan van een of meerdere 

foeragerende gewone dwergvleermuizen. Foeragerende dieren werden verspreid door de hele 

gemeente waargenomen. De meeste waarnemingen werden gedaan in de buurten Purmer-Zuid 

Zuid, Purmer-Zuid Noord, Gors-Noord en Gors-Zuid. 

Tijdens het paarseizoen werden 406 waarnemingen gedaan van een of enkele foeragerende gewone 

dwergvleermuizen. Foeragerende dieren werden gedurende deze periode in alle deelgebieden 

aangetroffen. De meeste waarnemingen werden gedaan in Overwhere-Noord. Opvallend was in 

Overwhere-Noord dat geen waarnemingen gedaan werden van foeragerende dieren in de wijken 

Purmer-Zuid Noord, Purmer-Zuid Zuid en Purmerbos en verspreide bebouwing. In het kraamseizoen 

werden in Purmer-Zuid Noord en Purmer-Zuid Zuid juist veel foeragerende gewone 

dwergvleermuizen waargenomen.  

Er zijn twaalf zones van essentieel belang als foerageergebied voor gewone dwergvleermuizen. De 

locaties en de typen van deze foerageergebieden zijn opgenomen in Tabel 1. 

Tabel 1. Locaties van en het habitattype van essentieel foerageergebied van gewone dwergvleermuis. 

Locatie Habitattype 

Omgeving Gruttostraat Water met groenstrook 

Omgeving C. de Jongestraat Water met groenstrook 

Omgeving Proffesor Meester P.J. Oudlaan en 

Reigerpark 

Water met groenstrook en park 

Omgeving Doplaan Groenstrook en volkstuinencomplex 

Omgeving Stadhuis Meerdere wateren en groenstroken 
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Omgeving Yellowstone Watergang, groenstroken en tuinen 

Groeneweg en Perslijnstraat Watergang met groenstrook en groenstrook 

IJsselmeerlaan, omgeving Purmerbos Water, goenstroken, sportpark 

IJsselmeerlaan, omgeving Leeghwaterpark Water, groenstroken en park 

Van Osweg, omgeving Leeghwaterpark Park met water 

Wheredijk, Churchilllaan, John F. Kennedyplein 

en Anne Franklaan 

Watergang met groenstructuren 

Omgeving Trimpad Watergang, groenstroken, park 

Omgeving Koogpad Watergang, groenstroken en weiland 

 

In totaal werden tien essentiële vliegroutes voor de gewone dwergvleermuis ontdekt. De locaties en 

de typen van deze vliegroutes zijn opgenomen in Tabel 2. 

Tabel 2. Locaties van en het habitattype vliegroute van gewone dwergvleermuis. 

Locatie Habitattype 

Thorbeckekade Groenstructuur 

J.P.Sweelinckstraat, Rudolf Garrelsstraat Groenstructuur en gebouwen 

Houtbaai, Weidelandpad Groenstructuur en gebouwen 

Wester Draaij - Noordhollandsch Kanaal Watergang 

Noordhollandsch Kanaal vanaf Jan 

Blankenbrug richting zuiden 

Watergang 

Kanaalweg-Burnousstraat richting oost Watergang en groenstructuur 

Bunderstraat Watergang 

Westerweg Groenstructuur 

Persijnlaan - Groeneweg Watergang en groenstructuur 

Driegangpad - Mergelland Watergang en groenstructuur 

 

In de zomermaanden werden 130 zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen 

aangetroffen. 

In totaal werden 33 kraamverblijfplaatsen ontdekt. De verblijfplaatsen zijn verspreid door de 

gemeente aangetroffen. Het aantal dieren per kraamverblijfplaats is in eerste instantie veelal 

geschat, met een variatie van twintig tot meer dan honderd dieren.  

Bij drie locaties heeft vrijwilliger Joop van den Hoorn uitvliegende dieren geteld. De locaties van de 

kraamverblijfplaatsen waar tellingen hebben plaatsgevonden en het aantal getelde dieren zijn 

opgenomen in Tabel 3. 
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Tabel 3. Locaties van kraamverblijfplaatsen met het getelde aantal dieren per locatie. 

Locatie Aantal dieren 

Flat Westervenne 201-263 152 

Flat Rietgorsplein omg. 373 103 

Flat Rietgorsplein omg. 245 204 

 

In het paarseizoen (augustus-september) werden 460 waarnemingen gedaan van roepende 

mannetjes van de gewone dwergvleermuis. De roepende mannetjes werden verspreid door de hele 

gemeente waargenomen. Uitzondering hierop waren de buurten Werktuigenbuurt, Baanstee en 

omgeving (noordelijke deel) en de Koog.  

Gewone dwergvleermuizen vliegen al roepend rond om vrouwtjes naar hun paarverblijfplaats te 

lokken. Doordat zij hierbij door hun hele territorium vliegen is het doorgaans lastig om de exacte 

paarverblijfplaats te lokaliseren. Normaliter bevinden paarverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuizen zich in gebouwen, al gebruiken ze soms ook spleten, loszittende bast of holten 

van bomen (Sachteleben & Von Helversen, 2006). De waarnemingen van roepende mannetjes zijn 

veelal in het veld geïnterpreteerd op basis van expert judgement om te achterhalen waar de 

daadwerkelijke paarverblijfplaats zich bevindt. Waar dit niet mogelijk bleek, is achteraf in GIS aan de 

hand van ingevoerde waarnemingen een inschatting gemaakt waar de paarverblijfplaats zich zou 

kunnen bevinden. In totaal werden 169 paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

gelokaliseerd. 

Zomer- en paarverblijfplaatsen met een stabiel klimaat, zoals bijvoorbeeld spouwmuren, kunnen 

dienstdoen als winterverblijfplaats voor een of slechts enkele individuen. Daarnaast kunnen ook 

kraamverblijfplaatsen dienstdoen als winterverblijfplaats voor een grotere groep dieren. 

Overwinterende gewone dwergvleermuizen kunnen dan ook in geen van de aangetroffen 

verblijfplaatsen worden uitgesloten. In totaal worden daarom 345 winterverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuis verspreid door de gemeente verwacht.  

Met de huidige methoden en technieken is het niet mogelijk om winterverblijfplaatsen in gebouwen 

op te sporen. De dieren bevinden zich dan doorgaans in de spouw, waar niet in te kijken is. Op basis 

van het zwermgedrag van vleermuizen rond middernacht en tijdens de paartijd is een inschatting 

gemaakt van de aanwezige massawinterverblijfplaatsen. Een massawinterverblijfplaats is een object 

(huis, boom, ondergronds object) waarin in de winter (overdag) grote groepen van vaak meer dan 

honderd vleermuizen verblijven en de winter doorbrengen. Uit het onderzoek bleek dat in de 

gemeente 13 massawinterverblijfplaatsen aanwezig zijn.  

Rond middernacht werden hier meerdere malen (grote) groepen zwermende gewone 

dwergvleermuizen aangetroffen. Zo nu en dan vertrokken enkele dieren of kwamen enkelen de 

groep versterken. Dit gedrag werd op meerdere momenten gedurende een nacht waargenomen. 

Tijdens het zwermen toonden de dieren veel aandacht voor de gebouwen, zo nu en dan tipten zij de 

gevels van de panden aan. Ook vlogen zij geregeld vlak langs de gevels of kropen soms via de open 

stootvoegen de spouwmuur in. 
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Gedurende het kraamseizoen werden 482 waarnemingen gedaan van een of meerdere 

foeragerende ruige dwergvleermuizen. Foeragerende dieren werden verspreid door de hele 

gemeente waargenomen, met de meeste waarnemingen in de buurten Purmer-Zuid Zuid, Gors-

Noord, Wheermolen-Oost en Gors-Zuid. 

Tijdens het paarseizoen werden 228 waarnemingen gedaan van foeragerende ruige 

dwergvleermuizen. Foeragerende dieren werden redelijk verspreid door de hele gemeente 

waargenomen, met de meeste waarnemingen in de buurten Amerika en Afrika. 

In de gebieden rond Professor Meester P.J. Oudlaan, rond Anne Franklaan en Churchilllaan en rond 

het trimpad zijn grote aantallen foeragerende ruige dwergvleermuizen gevonden. Deze gebieden zijn 

aangewezen als essentiele foerageergebieden. 

Langs de bomenrij en watergang aan de Westerweg werd een essentiële vliegroute van ruige 

dwergvleermuizen aangetroffen. 

In de zomermaanden werden 37 zomerverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen aangetroffen. 

Tijdens de paarperiode (augustus - september) werden 170 roepende mannetjes waargenomen. 

Ruige dwergvleermuizen roepen vanuit hun paarverblijfplaats om vrouwtjes te lokken. Daardoor zijn 

de paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen doorgaans gemakkelijk te lokaliseren. Wanneer 

er een concurrent in de nabijheid komt gaat hij wel al vliegend roepen. De ruige dwergvleermuis is 

niet erg kieskeurig in het uitzoeken van zijn paarverblijfplaats. Zo kan deze zich bevinden in holten of 

spleten van bomen, maar ook in gebouwen (Sachteleben & von Helversen, 2006). In totaal werden 

381 paarverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis gelokaliseerd.  

In Purmerend bevindt het merendeel van de paarverblijfplaatsen zich in de buurten Amerika, Afrika, 

Gors-Zuid, Gors-Noord, Zuiderpolder, Overwhere-Zuid, Overwhere-Noord en De Graeffweg en 

omgeving. Opvallend hierbij is dat alle paarverblijfplaatsen in gebouwen aanwezig zijn. 

In totaal worden 418 winterverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis verspreid door de gemeente 

verwacht. Deze winterverblijfplaatsen zullen dienstdoen voor een of slechts enkele individuen per 

winterverblijfplaats. Voor deze verblijfplaatsen geldt dezelfde verspreiding als voor de zomer- en 

paarverblijfplaatsen.  

In het kraamseizoen werden 113 waarnemingen gedaan van roepende mannetjes van de ruige 

dwergvleermuis. Op de locaties waar in het kraamseizoen roepende ruige dwergvleermuizen werden 

waargenomen, werden in het paarseizoen veelal paarverblijfplaatsen gevonden. Andersom gold 

deze redenering niet:niet elke paarverblijfplaats correspondeerde met een in de zomer roepend 

mannetje. Een deel van de mannetjes geeft mogelijk in het kraamseizoen al aan waar ze in het 

paarseizoen hun paarverblijfplaats willen. 
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In het onderzoek van 2014 werd ditzelfde gedrag waargenomen, toen werden er 42 roepende 

mannetjes in het kraamseizoen gehoord. 

 

Gedurende het kraamseizoen werden - 342 waarnemingen gedaan van een of meerdere 

foeragerende laatvliegers. Foeragerende dieren werden verspreid door de hele gemeente 

waargenomen. De meeste waarnemingen werden gedaan in de buurten Gors-Zuid, Gors-Noord, 

Maten- en Zuivelbuurt, Overlanderstraat en omgeving, Azië, Amerika en Overwhere-Noord. 

Tijdens het paarseizoen werden 17 waarnemingen gedaan van een of enkele foeragerende 

laatvliegers. Foeragerende dieren werden aangetroffen in de buurten Azië, Gors-Noord, Overwhere-

Noord, Wheermolen-Oost. 

Er is een zone van belang voor foeragerende laatvliegers. Dit is de watergang met groen aan de 

Waterlandse Morgen en de Bunderstraat.  

In totaal werden zes essentiële vliegroutes voor de laatvlieger ontdekt. De locaties en de 

habitattypen van deze vliegroutes zijn opgenomen in Tabel 4. 

Tabel 4. Locaties van en het habitattype vliegroute van laatvlieger. 

Locatie Habitattype 

Thorbeckekade – Verbindingsweg – Laan der 

Continenten 

Bomenrij 

Thorbeckekade – Verbindingsweg – Rijksweg Bomenrij 

Bisonstraat - Barbadosstraat Watergang achterzijde huizen 

Riksjapad – Noordhollandsch Kanaal Watergang 

Waterlandse Morgen Bomenrij en watergang 

Westerweg Bomenrij en watergang 

 

In de zomermaanden werden zeven (negen in 2014) zomerverblijfplaatsen van laatvliegers 

aangetroffen.  

Er werd in totaal een (drie in 2014) kraamverblijfplaats aangetroffen. Deze locatie betrof de 

Bunderstraat 104, in totaal werden 31 uitvliegende dieren geteld. 

Over winterverblijfplaatsen van laatvlieger is weinig bekend. Mogelijk worden de zomer- en 

kraamverblijfplaatsen ook als winterverblijfplaats gebruikt. Voor de zekerheid moet er dan ook vanuit 

gegaan worden dat de zomer- en kraamverblijfplaatsen daadwerkelijk in de winter als verblijfplaats 

worden gebruikt. In totaal worden dan ook twaalf winterverblijfplaatsen van laatvlieger verspreid door 

de gemeente verwacht. Deze winterverblijfplaatsen zullen dienstdoen voor een of slechts enkele 
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individuen per winterverblijfplaats. Voor deze verblijfplaatsen geldt dezelfde verspreiding als voor de 

zomer- en kraamverblijfplaatsen. 

Het is erg opvallend dat het gros van de laatvliegers na de kraamperiode lijkt te verdwijnen. Slechts 

enkele waarnemingen worden in het najaar nog gedaan van actieve laatvliegers. Daarnaast is het 

ook opvallend dat er zowel minder zomerverblijfplaatsen als kraamverblijfplaatsen van deze soort 

zijn aangetroffen. Dit ondanks de aanvullende waarnemingen die verkregen zijn middels het parallel 

lopende onderzoek van Joris Verhees (Verhees 2017), wat zich specifiek op laatvliegers in 

Purmerend richtte. 

 

Gedurende het kraamseizoen werden acht (negen in 2014) waarnemingen gedaan van een of 

enkele hoog boven het onderzoeksgebied foeragerende rosse vleermuizen. Foeragerende dieren 

werden waargenomen boven de buurten Wheermolen-Oost, De Graeffweg en omgeving en Purmer-

Zuid Zuid. 

Tijdens het paarseizoen werd een waarnemingen gedaan van een foeragerende rosse vleermuis. 

Foeragerende dieren werden aangetroffen in de buurt Overwhere-Noord. 

Geen van de gebieden had een duidelijke essentiële functie als foerageergebied. 

Lijnvormige elementen worden door rosse vleermuizen niet of nauwelijks als vliegroute gebruikt. 

Essentiële vliegroutes zijn niet aangetroffen in het onderzoeksgebied. 

Tijdens het onderzoek zijn er geen vaste rust- en/ of verblijfplaatsen van rosse vleermuis 

aangetroffen. 

 

Gedurende het kraamseizoen werden 50 (42 in 2014) waarnemingen gedaan van een of meerdere 

foeragerende watervleermuizen. Foeragerende dieren werden verspreid door de gemeente 

aangetroffen, maar voornamelijk in de buurten Wheermolen-Oost, Purmer-Zuid Zuid, Baanstee en 

omgeving en Purmerbos en verspreide bebouwing. 

Tijdens het paarseizoen werden acht (vijftien in 2014) waarnemingen gedaan van een of enkele 

foeragerende watervleermuizen. Al deze waarnemingen werden gedaan in de Baanstee en 

omgeving. 

Geen van de gebieden had een duidelijke essentiele functie als foerageergebied. 

Er werden geen essentiële vliegroutes van watervleermuizen aangetroffen. 
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Er werden tijdens het onderzoek geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van watervleermuizen 

aangetroffen. 

 

Gedurende het kraamseizoen werden 48 (69 in 2014) waarnemingen gedaan van een of meerdere 

foeragerende meervleermuizen. Foeragerende dieren werden verspreid door de gemeente 

aangetroffen, maar voornamelijk in de buurten Wheermolen-Oost en Purmer-Zuid Zuid. Daarnaast 

werden veel waarnemingen boven de grote watergangen (Noordhollandsch Kanaal, Westerdraaij, De 

Where, Purmerringvaart en De Gors gedaan. 

Tijdens het paarseizoen werden slechts twee waarnemingen gedaan van een of enkele 

foeragerende meervleermuizen. Deze waarnemingen werden gedaan in Gors-Noord en Overwhere-

Zuid. 

Er zijn twee zones van essentieel belang als foerageergebied voor watervleermuizen. De locaties en 

de typen van deze foerageergebieden zijn opgenomen in Tabel 5. 

Tabel 5. Locaties van en het habitattype van essentieel foerageergebied van watervleermuis. 

Locatie Habitattype 

Watergangen C. de Jongestraat en het park De 

Noord 

Water 

De Where en de Churchilllaan en Anne 

Franklaan 

Water 

 

In totaal werden drie essentiële vliegroutes voor de meervleermuis ontdekt. De locaties en de typen 

van deze vliegroutes zijn opgenomen in  

Tabel 6. Locaties en het type vliegroute van meervleermuis. 

Locatie Type 

Beemsterringvaart Watergang 

Richard Holstraat – Anne Franklaan – 

Botterstraat – Achterom - Kolfstraat 

Watergang 

Purmerringvaart Watergang 

 

Vermoedelijk behoren alle grote watergangen tot vliegroutes van meervleermuizen, echter werden 

alleen op bovengenoemde plekken grotere aantallen meervleermuizen langsvliegend waargenomen. 

In 2014 werd bij de flat van de Kolfstraat 141-171 zeer grote groep zwermende meervleermuizen 

aangetroffen bij de flat van de Kolfstraat 141-171. Er werden in totaal 263 uitvliegende 
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meervleermuizen geteld.  

In 2017 werd op deze locatie weer een kraamverblijfplaats gevonden, deze keer werden 102 dieren 

uitvliegend geteld. De kraamverblijfplaats bevindt zich in de spouwmuur, openingen onder de 

dakrand geven toegang hiertoe. 

Daarnaast zijn nog twee kraamverblijfplaatsen gevonden. De eerste in de flat aan de Flevostraat 99-

189. Hier werden 116 uitvliegende dieren geteld. De dieren vlogen uit verschillende open 

stootvoegen van de bovenste twee verdiepingen aan de noordzijde uit. 

De tweede nieuwe kraamverblijfplaats bevindt zich in de zuidgevel van de flat van de Kolfstraat, 

grofweg ter hoogte van nummer 335. Hier werden 51 dieren uitvliegend uit de schoorsteen geteld. 

Doorgaans overwinteren meervleermuizen in bunkers onder de grond, in forten of in groeves. De 

aangetroffen verblijfplaatsen zijn echter van dusdanige proporties en stabiel van klimaat dat het 

mogelijk is dat de groep meervleermuizen hier ook overwintert. Om die reden moet dan ook rekening 

worden gehouden met winterverblijfplaatsen op dezelfde locatie als de kraamverblijfplaatsen. 
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Tabel 7. Beschermde functies van vleermuizen per soort. 

Soort Functie Aantal 

Gewone dwergvleermuis Vliegroutes 10 

 Zomerverblijfplaats 130 

 Kraamverblijfplaats 33 

 Paarverblijfplaats 169 

 Winterverblijfplaats 345 

 Massa winterverblijfplaats 13 

Ruige dwergvleermuis Vliegroutes 1 

 Zomerverblijfplaats 37 

 Paarverblijfplaats 381 

 Winterverblijfplaats 418 

Laatvlieger Vliegroutes 6 

 Zomerverblijfplaats 7 

 Kraamverblijfplaats 1 

 Winterverblijfplaats 8 

Meervleermuis Vliegroutes 3 

 Kraamverblijfplaats 3 

 Winterverblijfplaats 3 

 

Bijzonderheden 

In het verleden zijn in de nabijheid van het Eendenlaantje (2010) en de Doplaan (21014) door 

Regelink Ecologie & Landschap gewone grootoorvleermuizen foeragerend waargenomen. De soort 

is door zijn zachte roep moeilijk foeragerend waar te nemen. Dit onderzoek is gericht op soorten die 

goed waarneembaar zijn. Het is dan ook mogelijk dat deze soort gemist is. 

 

Tijdens het onderzoek werd een strikt beschermde soorten aangetroffen, de waterspitsmuis. De 

volgende acht soorten werden gevangen: 

• bosmuis (Apodemus sylvaticus) – 101 vangsten;  

• (tweekleurige) bosspitsmuis (Sorex araneus/coronatus) – 32 vangsten; 

• dwergmuis (Micromys minutus), – 41 vangsten; 

• huismuis (Mus musculus) – 1 vangst; 

• huisspitsmuis (Crocidura russula) – 3 vangsten; 

• rosse woelmuis (Myodes glareolus) – 9 vangsten; 

• veldmuis (Microtus arvalis) – 68 vangsten; 
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• waterspitsmuis – 2 vangsten;  

In totaal werden twintig raaien uitgezet verspreid door de gemeente, op representatieve locaties. De 

exacte locaties van de uitgezette raaien zijn te vinden inFout! Verwijzingsbron niet gevonden.. De 

waterspitsmuizen werden gevangen in raaien 10 en 12, welke geplaatst waren nabij het Spoorpad. 

 

Gedurende het onderzoek werden binnen het onderzoeksgebied drie soorten roofvogels 

aangetroffen:  

• buizerd; 

• havik; 

• sperwer; 

• torenvalk. 

Hieronder worden per soort de waarnemingen en functies weergegeven. 

 

In totaal werden er drie nestlocaties van buizerds aangetroffen. Op alle nesten waren tijdens het 

onderzoek jongen te zien. De nesten bevinden zich alle vlak bij elkaar, in het noordoosten van de 

gemeente, globaal in de bosstrook tussen de Purmerenderweg en de Magneet.  

Omdat de nesten relatief dicht bij elkaar liggen gaat het hier mogelijk om een of twee mannetjes die 

nesten hebben met in totaal drie vrouwtjes. Om die reden zijn er in deze hoek van de gemeente drie 

territoria aanwezig, met de nesten als middelpunt van elk territorium. Daarnaast is in het zuidwesten 

van de gemeente een vierde territorium aangetroffen. Het middelpunt van dit territorium bevindt zich 

in de noordoostelijk gelegen bosschage in de ‘Kom A7’ tussen de Laan der Continenten, Oude 

Provinciale weg en de op- en afrit van de A7. Een vijfde territorium werd ten oosten van de 

Koogsingel in het noordwesten van de gemeente aangetroffen. Hier werd een baltsend paartje 

waargenomen boven de groenstrook. Een territorium van een buizerd heeft een diameter van circa 2 

km om het middelpunt heen.  

 

In de ‘Kom A7’ werden twee nestlocaties van haviken aangetroffen. Vanuit beide nesten werden een 

of meerdere roepende jongen gehoord. Omdat de nesten dicht bij elkaar liggen gaat het hier mogelijk 

om een of twee mannetjes die nesten hebben met twee vrouwtjes. Om die reden zijn er in de Kom 

A7 dan ook twee territoria aanwezig. Een territorium van een havik heeft een diameter van circa 1 

km om het middelpunt heen.  

 

Er werden twee nestlocaties van sperwers aangetroffen. Een locatie bevindt zich langs de 

Westerweg, grofweg ter hoogte van Component 114-116. De tweede locatie bevindt zich nabij het 

naamloze fietspad aan de zuidoostkant van het golfterrein. Op beide nestlocaties werden een of 

meerdere jongen op de nesten gezien, dan wel gehoord. 

Langs het fietspad aan de noordoostkant van het golfterrein (ten noordoosten van de Tweede 

Gangsmolentocht) werd een vrouwtje waargenomen die nest indicerend gedrag vertoonde. Er kon 
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echter geen nest gevonden worden, maar deze is naar alle waarschijnlijkheid in de nabijheid 

aanwezig. Ook werd een paartje boven het terrein van de Prinsenstichting in het Kwadijkerpark 

gesignaleerd. Dit paartje toonde territorium- indicerend gedrag, maar een nest werd niet gevonden. 

Er zijn in de gemeente dan ook vier territoria van sperwers aanwezig. Territoria van sperwers 

bestaan uit een gebied van een diameter van circa 1 km om de nestlocatie heen. 

 

Van de torenvalk werd één nest gevonden, in een nestkast aan de oostzijde van het gemaal Purmer 

Noord aan de Purmerdijk 5. Om de nestlocatie heen was logischerwijs een territorium aanwezig. 

Territoria van torenvalken bestaan uit een gebied van een diameter van circa 1 km om de nestlocatie 

heen.  

 

Gedurende het onderzoek werden binnen het onderzoeksgebied twee soorten uilen aangetroffen:  

• kerkuil; 

• ransuil; 

Hieronder worden per soort de waarnemingen en functies weergegeven. Verspreidingskaarten zijn 

opgenomen in. 

 

Van de kerkuil werden twee nestlocaties aangetoond, beide in de Baanstee-Noord. De locaties zijn 

de boerderij aan de Blijweg, en de boerderij aan de Edammerweg 4. De locaties zijn eveneens 

weergegeven op de kaart ‘Kerkuil: nestlocaties’. 

Daarnaast is nabij Oosterweg E 14 in Purmer een roepende kerkuil gehoord. Deze zal in de 

nabijheid van de boerderij een nestlocatie hebben. In totaal zijn er dan ook drie territoria aanwezig 

met een grootte van circa 1 km in diameter.  

 

In totaal werden op vijf locaties roepende ransuilen gehoord. Vier van de locaties bevinden zich vlak 

bij elkaar, op en in de directe omgeving van Volkstuinenvereniging Isis aan de Stekeldijk. De andere 

locatie bevindt zich in het zuidoosten van de gemeente, op het terrein van Westerweg 5.  

Op beide locaties werden jonge dieren gehoord. In de nabijheid van deze dieren moeten dan ook 

nestlocaties aanwezig zijn. De exacte locaties werden echter niet gevonden. Er zijn in de gemeente 

twee territoria aanwezig met een grootte van circa 1 km in diameter. Er werden geen winterroest 

aangetroffen. 

 

Hieronder worden de waarnemingen en functies weergegeven. 

 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal vijf essentiële leefgebieden van huismussen gevonden. Deze 

gebieden bevonden zich in de buurten Afrika, Amerika, Azië en Zuiderpolder.  
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In totaal zijn op 562 (545 in 2014 na dubbeltellingen verwijderd te hebben) locaties een of meerdere 

nesten van huismussen aangetroffen. De nestlocaties zijn verspreid door de hele gemeente 

aangetroffen, met uitzondering van de buurten Europa, Purmerbos en verspreide bebouwing, 

Wagenweg, Dwarsgauw, De Koog, Molenkoog en Golfterrein en verspreide bebouwing.  

 

Van de gierzwaluw zijn in totaal 234 (122 in 2014) nestlocaties gevonden waar een of meerdere 

nesten aanwezig zijn. De nestlocaties zijn verspreid door de gemeente aangetroffen, in de buurten 

Europa, Binnenstad, Stationsbuurt, Zuidpolder, Gors-Noord, Gors-Zuid, Purmer-Zuid zuid, 

Overlanderstraat en omgeving, Maten- en Zuivelbuurt, Werktuigenbuurt, De Graeffweg en omgeving, 

Wheermolen-Oost, Overwhere-Zuid, Overwhere-Noord en Molenkoog. 

 

Tabel 8. Beschermde functies van broedvogels per soort. 

Soort Functie Aantal 

Buizerd Nestlocatie 3 

 Territoria 5 

Havik Nestlocatie 2 

 Territoria 2 

Sperwer Nestlocatie 2 

 Territoria 4 

Torenvalk Nestlocatie 1 

 Territoria 1 

Kerkuil Nestlocatie 2, vermoedelijk 3 

 Territoria 3 

Ransuil Nestlocatie 0, vermoedelijk 2 

 Territoria 2 

 Winterroest 0 

Huismus Essentieel leefgebied 5 

 Nestlocatie 562 

Gierzwaluw Nestlocatie 234 

 

 

Binnen het onderzoeksgebied werden drie leefgebieden van rugstreeppadden aangetroffen. In de 

watergang langs de Laan der Continenten-Donaulaan-Algarve werden naar in totaal tien subadulte 

dieren en een adult dier aangetroffen. Er werden op deze locatie geen koorroepen gehoord. 

Op twee locaties werden rugstreeppadden in koren gehoord. Een locatie bevond zich nabij de 
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Purmerdijk 15. De andere locatie lag net buiten het onderzoeksgebied, iets ten westen van het 

onderzoeksgebied, waar ten noordwesten van de Munnikdijkweg-Oude Provincialeweg roepende 

rugstreeppadden in de polder werden gehoord. 

 

 

Een groot aantal soorten kon worden uitgesloten op basis van verspreidingsgebied en habitat eisen 

die de soort heeft. De volgende soorten komen niet in de provincie Noord-Holland voor en zijn 

daarom op basis van hun verspreidingsgebied uitgesloten: 

Beschermingsregime habitatrichtlijn: Kleine vlotvaren (Salvinia natans), liggende raket (Sisymbrium 

supinum), drijvende waterweegbree (Luronium natans), kruipend moerasscherm (Apium repens) en 

zomerschroeforchis (Spiranthes aestivalis). 

Beschermingsregime andere soorten: Akkerboterbloem (Ranunculus arvensis), akkerdoornzaad 

(Torilis arvensis), akkerogentroost (Odontites vernus), beklierde ogentroost (Euphrasia rostkoviana), 

berggamander (Teucrium montanum), bergnachtorchis (Platanthera montana), bosboterbloem 

(Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus), bosdravik (Bromopsis ramosa subsp. benekenii), 

brave hendrik (Chenopodium bonus-henricus), brede wolfsmelk (Euphorbia platyphyllos), breed 

wollegras (Eriophorum latifolium), bruinrode wespenorchis (Epipactis atrorubens), franjegentiaan 

(Gentianella ciliata), geelgroene wespenorchis (Epipactis muelleri), geplooide vrouwenmantel 

(Alchemilla subcrenata), gevlekt zonneroosje (Tuberaria guttata), gladde zegge (Carex laevigata), 

groene nachtorchis (Coeloglossum viride), grote bosaardbei (Fragaria maschata), kalkboterbloem 

(Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides), kalketrip (Centaurea calcitrapa), karwijselie 

(Selinum carvifolia), kleine schorseneer (Scorzonera humilis), kleine wolfsmelk (Euphorbia exigua), 

kluwenklokje (Campanula glomerata), knollathyrus (Lathyrus linifolius), knolspirea (Filipendula 

vulgaris),  kruiptijm (Thymus praecox), lange zonnedauw (Drosera longifolia), liggende ereprijs 

(Veronica prostrata), moerasgamander (Teucrium scordium), pijlscheefkelk (Arabis hirsuta subsp. 

sagittata), roggelelie (Lilium bulbiferum subsp. croceum), schubzegge (Carex lepidocarpa), spits 

havikskruid (Hieracium lactucella), steenbraam (Rubus saxatilis), stijve wolfsmelk (Euphorbia stricta), 

trosgamander (Teucrium botrys), veenbloembies (Scheuchzeria palustris), vliegenorchis (Ophrys 

insectifera), vroege ereprijs (Veronica praecox), wilde weit (Melampyrum arvense), wolfskers (Atropa 

bella-donna), zinkviooltje (Viola lutea subsp. calaminaria) en zweedse kornoelje (Cornus suecica). 

Daarnaast kan een heel aantal planten worden uitgesloten op basis van het habitattype waar ze 

voorkomen. De onderstaande soorten komen voor op kalkrijke zandgronden, zoals de duinen of de 

hoge zandgronden of zijn pioniersplanten. Om die reden komen deze soorten niet voor binnen de 

gemeente Purmerend: 

Blauw guichelheil (Anagallis arvensis subsp. foemina), bokkenorchis (Himantoglossum hircinum), 

dennenorchis (Goodyera repens), echte gamander (Teucrium chamaedrys subsp. germanicum), 

getande veldsla (Valerianella dentata), glad biggenkruid (Hypochaeris glabra), groenknolorchis 

(Liparis loeselii), groot spiegelklokje (Legousia speculum-veneris), grote leeuwenklauw (Aphanes 

arvensis), honingorchis (Herminium monorchis), kleine ereprijs (Veronica verna), korensla 
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(Arenoseris minima), naaldenkervel (Scandix pecten-veneris), rozenkransje (Antennaria dioica), rood 

peperboompje (Daphne mezereum), ruw parelzaad (Lithospermum arvense), scherpkruid (Asperugo 

procumbens), smalle raai (Galeopsis angustifolia), stofzaad (Monotropa hypopitys), wilde avereuit 

(Artemisia campestris subsp. campestris). 

Dreps (Bromus secalinus) is een soort die op kalk arme grond voorkomt. Kartuizer anjer (Dianthus 

carthusianorum) groeit op voedselarme schrale graslanden. Kranskarwij (Carum verticillatum) komt 

voor op blauwgraslanden met zure zandgronden. Naakte lathyrus (Lathyrus aphaca) komt op lichte 

vochtige gronden voor zoals leem en mergel. Tengere distel (Carduus tenuiflorus) groeit enkel op 

dijken van kustgbebieden. Wilde ridderspoor (Consolida regalis) komt voor op omgewerkte gronden 

en zandwolfsmelk (Euphorbia sequieriana) komt voor op voedselarme gronden. Deze habitats 

worden niet binnen de gemeente Purmerend verwacht en daarmee is de aanwezigheid van ook deze 

soorten uitgesloten  

 

Enkele soorten konden niet worden uitgesloten op basis van hun verspreidingsgebied en habitat. De 

aanwezigheid van deze soorten is in het veld onderzocht.  

• Blaasvaren (Cystopteris fragilis), 

• Groensteel (Asplenium viride), 

• Schubvaren (Ceterach officinarum), 

• Muurbloem (Erysimum cheiri), 

• Tengere veldmuur (Minuartia hybrida). 

 

Tijdens het onderzoek is de tengere veldmuur aangetroffen. Tengere veldmuur valt onder het 

beschermingsregime van andere soorten en is een Rode Lijst soort onder de categorie ernstig 

bedreigd. Deze soort komt voor op kalkrijke gronden op open, droge en stenige plekken. In de 

gemeente Purmerend is tengere veldmuur gevonden in de wijk Overwhere (Figuur xx). De soort is 

aanwezig op verschillende plekken tussen straattegels. 

Blaasvaren, groensteel, schubvaren en muurbloem zijn niet binnen gemeente Purmerend 

aangetroffen. 
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Tabel 9. Aangetroffen beschermde functies van vleermuizen in 2014 en 2017. 

Soort Functie Aantal 2014 Aantal 2017 

Gewone 

dwergvleermuis 

Vliegroute 5 10 

 Zomerverblijfplaats 120 130 

 Kraamverblijfplaats 37 33 

 Paarverblijfplaats 12 169 

 Winterverblijfplaats 169 (excl 

territoria)* 

345 

 Massa winterverblijfplaats 4 13 

Ruige dwergvleermuis Vliegroute 0 1 

 Zomerverblijfplaats 22 37 

 Paarverblijfplaats 219 381 

 Winterverblijfplaats 241 418 

Laatvlieger Vliegroute 5 6 

 Zomerverblijfplaats 9 7 

 Kraamverblijfplaats 3 1 

 Winterverblijfplaats 12 8 

Gewone 

grootoorvleermuis 

Vliegroute 1 0 

Watervleermuis Vliegroute 4 0 

Meervleermuis Vliegroute 4 3 

 Kraamverblijfplaats 1 3 

 Winterverblijfplaats 1 3 

    

* in het rapport van 2014 staat een hoger aantal genoemd, bij dat genoemde aantal waren 

territoria meegenomen. 
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Tabel 10. Aangetroffen beschermde functies van grondgebonden zoogdieren in 2014 en 2017. 

Soort 2014 2017 

aardmuis 43* / 0 0 

bosmuis 161 101 

(tweekleurige) bosspitsmuis 35 32 

dwergmuis 279 41 

huismuis 0 1 

huisspitsmuis 15 3 

rosse woelmuis 11 9 

veldmuis 9* / 52 68 

waterspitsmuis 0 2 

wezel 2 0 

   

* aangezien aardmuis boven Amsterdam niet of nauwelijks voorkomt is het waarschijnlijk dat in 

2014 de aardmuis foutief gedetermineerd is, en dat dit veldmuizen betrof. 

 

 

Tabel 11. Aangetroffen beschermde functies van broedvogels in 2014 en 2017. 

Soort Functie 2014 2017 

Buizerd Nestlocatie 4 3 

 Territoria 5 5 

Havik Nestlocatie 0 2 

 Territoria 0 2 

Sperwer Nestlocatie 1 2 

 Territoria 1 4 

Torenvalk Nestlocatie 1 1 

 Territoria 1 1 

Kerkuil Nestlocatie 2 2, vermoedelijk 3 

 Territoria 4 3 

Ransuil Nestlocatie 0 0, vermoedelijk 2 

 Territoria 5 2 

 Winterroest ** 0 

Oehoe Territoria 1 0 

Huismus Essentieel leefgebied 5 5 
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 Nestlocatie 545* 562 

Gierzwaluw Nestlocatie 122 234 

    

* na een herziening van de data uit 2014 blijkt dat er meerdere locaties dubbel geteld zijn in 2014 

waardoor er in het rapport van 2014 gesproken wordt van 704 nestlocaties. 

** in 2014 is geen onderzoek naar winterroest uitgevoerd. 

 

 

Met de invoering van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 is de beschermde status van een 

aantal soorten vissen komen te vervallen. Dit heeft ertoe geleid dat in de gemeente Purmerend geen 

vissoorten voorkomen met een beschermde status. Om die reden is dan ook geen aanvullend 

onderzoek naar vissen uitgevoerd in 2017. 

 

Tabel 12. Aangetroffen beschermde leefgebieden van amfibieën in 2014 en 2017. 

Soort 2014 2017 

Rugstreeppad 1 3 
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• Het onderzoeksgebied fungeert als foerageergebied voor zes soorten vleermuizen. Deze 
soorten zijn: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, 
watervleermuis en meervleermuis. 

• Van de gewone dwergvleermuis zijn binnen het onderzoeksgebied vastgesteld: 

o 12 gebieden als essentieel foerageergebied; 

o 10 essentiële vliegroutes; 

o 130 zomerverblijfplaatsen van een of enkele individuen; 

o 33 kraamverblijfplaatsen; 

o 169 paarverblijfplaatsen; 

o 345 winterverblijfplaatsen; 

o 13 massawinterverblijfplaatsen. 

• Binnen het onderzoeksgebied zijn van de ruige dwergvleermuis vastgesteld: 

o 3 gebieden als essentieel foerageergebied; 

o 1 essentiële vliegroute; 

o 37 zomerverblijfplaatsen van een of enkele individuen; 

o 381 paarverblijfplaatsen; 

o  418 winterverblijfplaatsen. 

• Van de laatvlieger zijn binnen het onderzoeksgebied vastgesteld: 

o 1 essentieel foerageergebied; 

o 6 essentiële vliegroutes; 

o 7 zomerverblijfplaatsen van een of enkele individuen; 

o 1 kraamverblijfplaatsen; 

o 8 winterverblijfplaatsen. 

• Van de rosse vleermuis zijn geen beschermde functies aangetroffen. 

• Van de watervleermuis zijn geen beschermde functies aangetroffen: 

• Van de meervleermuis zijn binnen het onderzoeksgebied aangetroffen: 

o 2 gebieden als essentieel foerageergebied; 

o 3 essentiële vliegroutes; 

o 3 kraamverblijfplaatsen; 

o 3 winterverblijfplaatsen. 

• De zomer- en paarverblijfplaatsen kunnen in de winter dienstdoen als winterverblijfplaats 
voor een of enkele individuen. De kraamverblijfplaatsen kunnen in de winter gebruikt worden 
als winterverblijfplaats voor een groep vleermuizen. In bovenstaand overzicht zijn per soort 
de opgetelde zomer-, paar- en kraamverblijfplaatsen als winterverblijfplaatsen weergegeven. 
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• Omdat het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens de richtlijnen van het Vleermuisprotocol 
2017 van de Gegevensautoriteit Natuur kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied 
afdoende is geïnventariseerd op vleermuizen.  

 

• Gedurende het onderzoek naar grondgebonden zoogdieren zijn acht soorten in de livetraps 
gevangen, namelijk: 

o waterspitsmuis – 2 vangsten;  

o rosse woelmuis – 9 vangsten; 

o veldmuis – 68 vangsten; 

o dwergmuis – 41 vangsten; 

o bosmuis – 101 vangsten;  

o huismus – 1 vangst; 

o (tweekleurige) bosspitsmuis – 32 vangsten; 

o huisspitsmuis – 3 vangsten; 

• Waterspitsmuis heeft een zwaar beschermde status.  

• De vierhonderd vallen werden in geschikte habitats langs een waterlijn geplaatst waarbij de 
vallen op de meest optimale locaties zijn neergezet. De spreiding in locaties vormt een 
representatief beeld van de potentiele habitats voor beschermde muizensoorten. Ook is er, 
zoals voor waterspitsmuizen wordt aanbevolen, gedurende drie nachten gevangen. 
Daarnaast is om de vangkans te optimaliseren een extra lange ’pre-baiting’ periode 
gehanteerd. Op grond van de gevolgde werkwijze kan worden gesteld dat het 
onderzoeksgebied voldoende op muizen is geïnventariseerd.  

 

• Tijdens het onderzoek naar roofvogels zijn de volgende soorten en functies aangetroffen: 

o buizerd – 3 nestlocaties, 5 territoria; 

o havik – 2 nestlocaties, 2 territoria; 

o sperwer – 2 nestlocatie, 4 territorium; 

o torenvalk – 1 nestlocatie, 1 territorium. 

• De inventarisaties van roofvogels zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van SOVON 
(SOVON, 2016). Er kan dan ook gesteld worden dat het onderzoeksgebied afdoende is 
geïnventariseerd op roofvogels.  

 

• Tijdens het onderzoek naar uilen zijn de volgende soorten en functies aangetroffen: 

o kerkuil – 2 nestlocaties, vermoedelijk 3 nestlocaties, 3 territoria; 

o ransuil – vermoedelijk 2 nestlocaties, 2 territoria; 

• De inventarisaties van roofvogels zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van SOVON 
(SOVON, 2016). Er kan dan ook gesteld worden dat het onderzoeksgebied afdoende is 
geïnventariseerd op uilen. 

 

• Gedurende het onderzoek werden vijf zones aangewezen als essentieel leefgebied voor 
huismussen. 

• Op 562 locaties werden een of meerdere nesten aangetroffen.  
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• Het onderzoek naar huismussen is uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de 
soortenstandaards voor deze soort (BIJ12 2017a). Er kan dan ook gesteld worden dat het 
onderzoeksgebied afdoende is geïnventariseerd op huismussen. 

 

• Van de gierzwaluw zijn in totaal 234 nestlocaties gevonden waar een of meerdere nesten 
aanwezig zijn.  

• Het onderzoek naar gierzwaluwen is uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de 
soortenstandaards voor deze soort (BIJ12 2017b). Er kan dan ook gesteld worden dat het 
onderzoeksgebied afdoende is geïnventariseerd op gierzwaluwen. 

 

• Binnen het onderzoeksgebied werd slechts één leefgebied van rugstreeppadden 
aangetroffen. In de watergang langs de Laan der Continenten-Donaulaan-Algarve werden  
in totaal tien subadulte dieren en een adult dier aangetroffen. Er werden op deze locatie 
geen koorroepen gehoord. 

• Op twee locaties werden rugstreeppadden in koren gehoord. Een locatie bevond zich nabij 
de Purmerdijk 15. De andere locatie lag net buiten het onderzoeksgebied, iets ten westen 
van het onderzoeksgebied, waar ten noordwesten van de Munnikdijkweg-Oude 
Provincialeweg roepende rugstreeppadden in de polder werden gehoord.  

• Voor het onderzoek naar amfibieën (rugstreeppad) is gebruikgemaakt van de methode zoals 
omschreven in de soortenstandaard (BIJ12 2017e). Er kan dan ook gesteld worden dat het 
onderzoeksgebied afdoende is geïnventariseerd op rugstreeppadden. 

 

• Binnen het onderzoeksgebied is één beschermde plantensoort aangetroffen. In de wijk 
Overwhere is tengere veldmuur tussen de straattegels aangetroffen. 

• Op basis van verspreidingsgebied en op vereist habitat zijn een groot aantal beschermde 
planten soorten uitgeslopten. Planten die op basis van verspreidingsgebied en habitat in de 
gemeente Purmerend kunnen voorkomen zijn gezocht in het veld. Het onderzoeksgebied is 
afdoende geïnventariseerd op vaatplanten. 

 

• Bij de vleermuis- en vogelonderzoeken is alleen geïnventariseerd vanaf de openbare weg. 
Gebieden waar geen toegang toe gekregen kon worden zijn in de applicatie 
FloraFaunaCheck aangegeven. 

• De inventarisaties zijn steekproeven gebaseerd op momentopnames. Hierdoor is niet 
uitgesloten dat soorten en functies die nu niet waargenomen zijn op een ander tijdstip wél 
aanwezig zijn. Deze momentopnames volstaan omdat de Wet natuurbescherming een 
initiatiefnemer vraagt te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 

Met de gekozen methode en inspanning is voldoende invulling gegeven aan artikel 2 
(Zorgplicht) van de Wet natuurbescherming. Wat betreft het vooronderzoek heeft de 
initiatiefnemer gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.  
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Een vliegroute van meervleermuizen loopt op meerdere plaatsen onder wegen door, zoals te zien is 

in Bijlage 1. Deze kruisingen bestaan uit lage bruggen waar tralies voor gemonteerd zijn om afval 

weg te kunnen vangen. Deze tralies verhinderen meervleermuizen, maar ook watervleermuizen om 

onder de bruggen door te kunnen vliegen. De vleermuizen kiezen er dan ook voor om de bruggen 

bovenlangs, op borsthoogte over te steken. Met alle gevaren voor een aanrijding van dien, als er 

(gemotoriseerd) verkeer langskomt. Om dit te voorkomen is het de overweging waard om de tralies 

onder de bruggen zodanig aan te passen dat vleermuizen onder de bruggen door kunnen vliegen. 

De vliegroute kan zo eenvoudig geoptimaliseerd worden, wat ook nog voor zowel mens als vleermuis 

veiliger is.  

 

Het pand aan de J.P. Grootstraat 1A wordt aan de oostzijde verlicht door Tl-verlichting. Deze 

verlichting straalt uit over de watergang. Water- en meervleermuizen zijn erg gevoelig voor verstoring 

door licht. We raden daarom aan om de Tl-verlichting uit te schakelen of te verminderen zodat de 

watergang minder verlicht wordt. Zo wordt de aanwezige vliegroute eenvoudig geoptimaliseerd 

zonder dat mensen er hinder van ondervinden. 

 

Het Noordhollandsch kanaal leent zich perfect als vliegroute voor water- en meervleermuizen. 

Vleermuizen vanuit het noorden van Purmerend, Kwadijk of zelfs Oosthuizen hebben via dit kanaal 

een perfecte vliegroute en foerageergebied richting Amsterdam. Over het Noordhollandsch kanaal 

staat echter de Melkwegbrug. Deze brug is enorm verlicht waardoor deze in potentie perfecte 

vliegroute onderbroken wordt. Met aanpassingen aan de verlichting van de Melkwegbrug zou deze 

vliegroute eenvoudig geoptimaliseerd kunnen worden. Te denken is dan aan: 

• minder verlichting; 

• andere kleur verlichting; 

• verlichting op aangepaste tijden; 

• schakelbare verlichting op basis van sensoren (wanneer een vleermuis voorbij een bepaald 
punt komt, gaat de verlichting tijdelijk uit, of verandert deze van kleur). 
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Wanneer een ingreep gaat plaatsvinden binnen de gemeente Purmerend en men een overtreding 

van de Wet natuurbescherming wil voorkomen, dan kan gebruikgemaakt worden van de website 

purmerend.florafaunacheck.nl. Deze website biedt de mogelijkheid om in enkele minuten te toetsen 

voor welke strikt beschermde soorten mogelijk negatieve effecten kunnen optreden ten gevolge van 

een geplande ingreep. In dit hoofdstuk geven wij de stappen weer die doorlopen moeten worden om 

te komen tot een juiste toetsing met behulp van Florafaunacheck.nl. 

1. Open op een computer met internetverbinding de webbrowser (bijvoorbeeld Internet 
Explorer of Firefox) en navigeer naar de website purmerend.florafaunacheck.nl. 

2. Zoek het plangebied op waar de ingreep gaat plaatsvinden. Rechtsboven in het zoekvenster 
kan gekozen worden voor weergave als kaart of luchtfoto door met de linkermuisknop te 
klikken op ‘Kaart’ of ‘Satelliet’. 

3. Teken een gesloten lijn (polygoon) door met de linkermuisknop op punten rondom het 
plangebied te klikken en te eindigen met te klikken op het startpunt.  

4. Klik na het intekenen van het plangebied op het tabblad ‘Ingrepen’. Vink vervolgens een of 
meerdere uit te voeren ingrepen aan door met de linkermuisknop op de lege vakjes voor de 
omschrijving van de ingrepen te klikken.  

5. Klik vervolgens op tabblad ‘Resultaat’. Na enige tijd worden alle strikt beschermde soorten 
weergegeven waarop de voorgenomen ingrepen een negatief effect kunnen hebben. Door 
op het +-teken voor een bepaalde soort te klikken wordt weergegeven welke functies voor 
de soort in het plangebied aanwezig kunnen zijn en welk effect de ingreep hierop kan 
hebben. 

Wanneer uit FloraFaunaCheck blijkt dat negatieve effecten op beschermde soorten uitgesloten zijn 

kan de ingreep plaatsvinden zonder overtreding van de Wet natuurbescherming. Wanneer blijkt dat 

bepaalde beschermde soorten mogelijk aangetast kunnen worden door de ingreep dient contact 

opgenomen te worden met een ecoloog om noodzakelijke vervolgstappen te bepalen.  
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Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse 

implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, aangevuld met nationale 

bepalingen. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet 

natuurbescherming en de Boswet. De Wet natuurbescherming kent drie pijlers, namelijk: 

• bescherming van Natura 2000-gebieden, 

• bescherming van soorten, 

• bescherming van houtopstanden. 

Daarnaast is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de zorgplicht (artikel 1.11). Vanuit deze 

zorgplicht moeten handelingen achterwege blijven waarvan men kan vermoeden zij nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor beschermde gebieden of soorten. 

In dit hoofdstuk volgt een eenvoudige weergave van de essentie van de Wet natuurbescherming, 

voor zover deze betrekking heeft op ruimtelijke ontwikkelingen en festiviteiten. Verbodsartikelen 

worden voor de leesbaarheid vereenvoudigd weergegeven. Raadpleeg voor de exacte formulering 

de wetstekst (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html). 

Vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn hebben de lidstaten de verplichting om speciale 

beschermingszones aan te wijzen. Deze speciale beschermingszones heten Natura 2000-gebieden. 

Elk Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van:  

• leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de Vogelrichtlijn, 
en/of, 

• natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de 
Habitatrichtlijn. 

Verboden (volgens artikel 2.7, lid 2) is elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als 

buiten een Natura 2000-gebied die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen: 

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan 
verslechteren of, 

• een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 
aangewezen. 

De activiteit kan alleen doorgang vinden als Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de 

activiteit plaatsvindt een vergunning verlenen. Voor diverse werkzaamheden in nationaal belang 

(zoals werkzaamheden rond de hoofdspoorwegen) is de minister van Economische Zaken bevoegd 

gezag. 
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De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes: 

• beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, 

• beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn, 

• beschermingsregime andere soorten. 

Onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende 

vogels. Op basis van artikel 3.1 is het verboden om: 

1. opzettelijk vogels te doden of te vangen; 

2. opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of 
vogelnesten weg te nemen; 

3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

4. opzettelijk vogels te storen. 

Het verbod om vogels opzettelijk te storen geldt niet wanneer dit niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de betreffende soort. Bij werkzaamheden in het broedseizoen kan het 

verlaten van nesten als gevolg van verstoring leiden tot het indirect doden van dieren of het 

aantasten van de functionaliteit van nesten en dus tot een overtreding van artikel 3.1, lid 1 en 2. 

De vogelsoorten die jaar op jaar gebruik maken van hetzelfde nest zijn verdeeld over vier 

categorieën waarvan de nesten een jaarronde bescherming genieten. Ook is er een vijfde categorie 

van vogels waarvan een inventarisatie van de nesten gewenst kan zijn (zie Fout! Verwijzingsbron n

iet gevonden.). 

Onder het beschermingsregime Habitatrichtlijn vallen alle dieren uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a, 

• het Verdrag van Bern, bijlage II, 

• het Verdrag van Bonn, bijlage I, 

en alle planten uit: 

• de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b, 

• het Verdrag van Bern, bijlage I. 

Volgens artikel 3.5 is het verboden om, voor zover het soorten betreft uit bovenstaande bijlagen: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. opzettelijk dieren te verstoren; 

3. opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 

4. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

5. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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In de genoemde bijlagen van de verdragen van Bern en Bonn staan ook diverse vogelsoorten 

genoemd. Dit betekent dat voor deze soorten het (ver)storen ook verboden is wanneer dit geen 

effect heeft op de instandhouding van de betreffende soort. 

Onder het ‘beschermingsregime andere soorten’ vallen een aantal soorten waarvoor er geen 

Europese verplichting ligt tot bescherming. Nederland geeft zo uitvoering aan de algemene 

verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en 

plantensoorten te beschermen. 

Volgens artikel 3.10. is het verboden om, voor zover het soorten uit deze lijst betreft: 

1. opzettelijk dieren te doden of te vangen; 

2. voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 

3. opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

Onder dit beschermingsregime vallen ook een groot aantal zeer algemene zoogdieren en amfibieën. 

Een groot deel van deze algemene soorten zijn door de provincies en het ministerie van EZ voor 

ruimtelijke ontwikkelingen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming (zie Fout! Verwijzingsbron n

iet gevonden.).  

Ontheffingen worden verleend door de Minister van Economische zaken of Gedeputeerde Staten, en 

geven een initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden. Vrijstellingen 

worden gegeven door de Minister van Economische zaken of Provinciale Staten en beschrijven 

handelingen en situaties waarin de wet niet van toepassing is. 

Ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen of het verkrijgen van een vrijstelling kan 

alleen wanneer er: 

• geen andere bevredigende oplossing bestaat; 

• geen negatief effect is op de staat van instandhouding van de soort; 

• en er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen (artikel 3.3, lid 4b, artikel 3.8, lid 5b 
en artikel 3.10, lid 2). 

Voor het beschermingsregime overige soorten is het voldoende als er voldaan wordt aan een in de 

wet genoemd belang. 

Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting van 

meer dan twintig bomen, gerekend over het totaalaantal rijen. 

Volgens artikel 4.2 vallen buiten de bescherming houtopstanden: 

• houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom 
houtopstanden; 

• houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
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• naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar en kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en 
eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de 
productie van houtige biomassa en die:  

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid 
bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door 
onbeplante stroken breder dan twee meter; 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder daar 

melding van te doen bij Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van griend- of 

hakhout. Binnen drie jaar moet het gevelde deel weer zijn herplant. 

Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt middels een goedgekeurde gedragscode of de 

werkzaamheden voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden of nodig 

zijn voor aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen.  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 

planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 

tussen belangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen 

samen een ecologisch netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door 

een ingreep worden aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten 

daarop dan ook worden getoetst. De provincie waarbinnen het plangebied valt geeft invulling aan het 

NNN en is daartoe het bevoegd gezag. Voor meer informatie over het NNN en het toetsingskader zie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland. 

De Wet natuurbescherming kent geen verbod op het verwonden van dieren. Dit is namelijk al 

verboden in de Wet dieren. Volgens artikel 2.1 van de Wet dieren, eerste lid, is het namelijk 

verboden om: 

• zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel 
toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn 
van het dier te benadelen. 

De Wet dieren kent een ontheffingsmogelijkheid, maar alleen als het belang van het welzijn van 

dieren zich er niet tegen verzet. Een ontheffing is niet nodig wanneer vaststaat dat het mogelijk 

verwonden van dieren een ‘redelijk doel’ dient, of ‘noodzakelijk’ is. In deze rapportage wordt niet 

getoetst aan de Wet dieren.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland
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Tabel 13. Inspanning en weerdata vleermuizen kraamseizoen. 

Waarnemer Datum Tijdstip Weerdata Deelgebi
ed 

Rond
e 

Ronald van Os  15-5-
2017 

Avond    16oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

27 1 

Ben van der 
Wijden 

15-5-
2017 

Avond   17oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

10 1 

Peter Twisk 15-5-
2017 

Avond   17 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

26 1 

Ronald van Os  16-5-
2017 

Ochtend 17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

27 2 

Ben van der 
Wijden 

16-5-
2017 

Ochtend   17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

10 2 

Ben van der 
Wijden 

16-5-
2017 

Avond   21 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

7 1 

Ben van der 
Wijden 

17-5-
2017 

Ochtend   18 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

7 2 

Ronald van Os 19-5-
2017 

Avond   11 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

28 1 

Ben van der 
Wijden 

19-5-
2017 

Avond   13 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

8 1 

Ronald van Os 20-5-
2017 

Ochtend   10 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

28 2 

Ben van der 
Wijden 

20-5-
2017 

Ochtend   11 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 8 2 

Ben van der 
Wijden 

20-5-
2017 

Avond   15 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 9 1 

Ronald van Os 20-5-
2017 

Avond   11 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

29 1 

Ronald van Os 21-5-
2017 

Ochtend   9 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 29 2 

Ben van der 
Wijden 

21-5-
2017 

Ochtend   11 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 9 2 

Vincent Elders 21-5-
2017 

Avond 17 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 14 1 

Arthur van 
Woersem 

21-5-
2017 

Avond   12 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 13 1 

Vincent Elders 22-5-
2017 

Ochtend 11 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 14 2 
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Arthur van 
Woersem 

22-5-
2017 

Ochtend 11 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 13 2 

Vincent Elders 22-5-
2017 

Avond 17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

36 1 

Arthur van 
Woersem 

22-5-
2017 

Avond 14oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 16 1 

Arthur van 
Woersem 

23-5-
2017 

Ochtend 12 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 16 2 

Vincent Elders 23-5-
2017 

Ochtend 12 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 36 2 

Ben van der 
Wijden 

23-5-
2017 

Avond   16 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

19 1 

Ronald van Os 24-5-
2017 

Ochtend   12 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 30 2 

Ben van der 
Wijden 

24-5-
2017 

Ochtend   12 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 19 2 

Ronald van Os 24-5-
2017 

Avond   12 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 30 1 

Ben van der 
Wijden 

24-5-
2017 

Avond   16 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 20 1 

Ronald van Os 25-5-
2017 

Ochtend   12 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 31 2 

Ben van der 
Wijden 

25-5-
2017 

Ochtend   12 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 20 2 

Ben van der 
Wijden 

25-5-
2017 

Avond   19 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 6 1 

Ronald van Os 25-5-
2017 

Avond 15 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 31 1 

Ben van der 
Wijden 

26-5-
2017 

Ochtend   15 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 6 2 

Ronald van Os 26-5-
2017 

Avond   24 oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 32 1 

Ben van der 
Wijden 

26-5-
2017 

Avond   24 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 4 1 

Ronald van Os 27-5-
2017 

Ochtend   18 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 32 2 

Ben van der 
Wijden 

27-5-
2017 

Ochtend   18 oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 4 2 

Ben van der 
Wijden 

27-5-
2017 

Avond   20 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

12 1 

Ben Van der 
Wijden 

28-5-
2017 

Ochtend   17 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

12 2 

Arthur van 
Woersem 

28-5-
2017 

Avond 14 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

11 1 

Vincent Elders 28-5-
2017 

Avond 15 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

37 1 
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Arthur van 
Woersem 

29-5-
2017 

Ochtend 13 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

11 2 

Vincent Elders 29-5-
2017 

Ochtend 13 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

37 2 

Arthur van 
Woersem 

29-5-
2017 

Avond 16 oC, droog, licht bewolkt, 1 
Bft 

5 1 

Peter Twisk 29-5-
2017 

Avond   24 oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

22 1 

Arthur van 
Woersem 

30-5-
2017 

Ochtend   14 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

5 2 

Peter Twisk 30-5-
2017 

Ochtend   14 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

22 2 

Peter Twisk 30-5-
2017 

Avond   16 oC, licht bewolkt, droog, 4 
Bft 

21 1 

Peter Twisk 31-5-
2017 

Ochtend   14 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

21 2 

Peter Twisk 31-5-
2017 

Avond   16 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

23 1 

Peter Twisk 1-6-
2017 

Ochtend   12 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

23 2 

Ben van der 
Wijden 

2-6-
2017 

Avond 22 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

17 1 

Ben van der 
Wijden 

3-6-
2017 

Ochtend   19 oC, zwaar bewolkt, droog, 0 
Bft 

17 2 

Vincent Elders 3-6-
2017 

Avond 14 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

38 1 

Vincent Elders 4-6-
2017 

Ochtend 12 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

38 2 

Ben van der 
Wijden 

9-6-
2017 

Avond   16 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 15 1 

Ben van der 
Wijden 

10-6-
2017 

Ochtend   14 oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 15 2 

Ben van der 
Wijden 

10-6-
2017 

Avond   19 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 18 1 

Ben van der 
Wijden 

11-6-
2017 

Ochtend   16 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 18 2 

Peter Twisk 12-6-
2017 

Avond   14 oC, zwaar bewolkt, droog, 6 
Bft 

24 1 

Mischa van der 
Hout 

12-6-
2017 

Avond   16 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

1 1 

Mischa van der 
Hout 

13-6-
2017 

Ochtend   13 oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

1 2 

Peter Twisk 13-6-
2017 

Ochtend   13 oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

24 2 

Peter Twisk 13-6-
2017 

Avond   16 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

25 1 
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Mischa van der 
Hout 

13-6-
2017 

Avond   14 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 2 1 

Mischa van der 
Hout 

14-6-
2017 

Ochtend   11 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 2 2 

Ronald van Os 14-6-
2017 

Ochtend   12 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

33 1 

Peter Twisk 14-6-
2017 

Ochtend   12 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

25 2 

Peter Twisk 14-6-
2017 

Avond 19 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

25 3 

Ronald van Os 14-6-
2017 

Avond   19 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

33 2 

Peter Twisk 15-6-
2017 

Ochtend   17 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

26 2 

Ronald van Os 15-6-
2017 

Avond   16 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

34 1 

Ronald van Os 16-6-
2017 

Ochtend   16 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

34 2 

Peter Twisk 16-6-
2017 

Ochtend   16 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

25 4 

Ronald van Os 16-6-
2017 

Avond   13 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

35 1 

Ronald van Os 17-6-
2017 

Ochtend   18 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

35 2 

Ben van der 
Wijden 

17-6-
2017 

Avond   22 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 10 3 

Ben van der 
Wijden 

18-6-
2017 

Ochtend   16 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 10 4 

Arthur van 
Woersem 

18-6-
2017 

Avond 18 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 11 3 

Ronald van Os 18-6-
2017 

Avond 18 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 27 3 

Ronald van Os 19-6-
2017 

Ochtend   19 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 27 4 

Ronald van Os 19-6-
2017 

Avond   23 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 28 3 

Mischa van der 
Hout 

19-6-
2017 

Avond   28 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 3 1 

Ronald van Os 20-6-
2017 

Ochtend   17 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 28 4 

Mischa van der 
Hout 

20-6-
2017 

Ochtend   25 oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 3 2 

Ben van der 
Wijden 

23-6-
2017 

Avond   19 oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

7 3 

Ben van der 
Wijden 

24-6-
2017 

Ochtend   18 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

7 4 
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Ben van der 
Wijden 

24-6-
2017 

Avond   18 oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

8 3 

Arthur van 
Woersem 

25-6-
2017 

Ochtend 18 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

13 3 

Ben van der 
Wijden 

25-6-
2017 

Ochtend   18 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

8 4 

Peter Twisk 27-6-
2017 

Avond   19 oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

22 3 

Peter Twisk 28-6-
2017 

Ochtend   16 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

22 4 

Peter Twisk 29-6-
2017 

Ochtend   16 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

21 4 

Peter Twisk 29-6-
2017 

Avond   16 oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

21 3 

Ben van der 
Wijden 

1-7-
2017 

 Avond   16 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 9 3 

Ben van der 
Wijden 

2-7-
2017 

Ochtend   14 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

9 4 

Ben Van der 
Wijden 

2-7-
2017 

Avond 15 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 19 3 

Ben van der 
Wijden 

3-7-
2017 

Ochtend   13 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

19 4 

Ben van der 
Wijden 

3-7-
2017 

Avond   18 oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

20 3 

Ben van der 
Wijden 

4-7-
2017 

Ochtend   16 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

20 4 

Ben van der 
Wijden 

4-7-
2017 

Avond   20 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

6 3 

Ben van der 
Wijden 

5-7-
2017 

Ochtend   17 oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

6 4 

Ben van der 
Wijden 

5-7-
2017 

Avond   19 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 4 3 

Ben van der 
Wijden 

6-7-
2017 

Ochtend 15 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 4 4 

Ben van der 
Wijden 

6-7-
2017 

Avond 19 oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 0 Bft 

12 3 

Ronald van Os 6-7-
2017 

Avond   21 oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 2 Bft 

29 3 

Ronald van Os 7-7-
2017 

Ochtend   18 oC, zwaar bewolkt, droog, 0 
Bft 

29 4 

Ben van der 
Wijden 

7-7-
2017 

Ochtend   18 oC, zwaar bewolkt, droog, 0 
Bft 

12 4 

Ben van der 
Wijden 

7-7-
2017 

Avond   19 oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 17 3 

Ronald van Os 7-7-
2017 

Avond 18 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

30 3 



 
 

Verspreidingsonderzoek beschermde flora en fauna Gemeente Purmerend | RA16151-01 49 
  

Ronald van Os 8-7-
2017 

Ochtend   18oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 30 4 

Ben van der 
Wijden 

8-7-
2017 

Ochtend   18oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 17 4 

Ben van der 
Wijden 

8-7-
2017 

Avond   18oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

15 3 

Vincent Elders 8-7-
2017 

Avond 17oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

13 4 

Ben van der 
Wijden 

9-7-
2017 

Ochtend   12oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 15 4 

Ronald van Os 9-7-
2017 

Avond   23oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

31 3 

Arthur van 
Woersem 

9-7-
2017 

Avond 20oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

16 3 

Ben van der 
Wijden 

9-7-
2017 

Avond   20oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

18 3 

Arthur van 
Woersem 

10-7-
2017 

Ochtend   22oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

11 4 

Ronald van Os 10-7-
2017 

Ochtend   22oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

31 4 

Peter Twisk 10-7-
2017 

Ochtend   22oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

26 3 

Ben van der 
Wijden 

10-7-
2017 

Ochtend   18oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

18 4 

Peter Twisk 10-7-
2017 

Avond 18oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

26 4 

Vincent Elders 10-7-
2017 

Avond 18oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

38 3 

Mischa van der 
Hout 

10-7-
2017 

Avond   18oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

1 3 

Mischa van der 
Hout 

11-7-
2017 

Ochtend 15oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

1 4 

Arthur van 
Woersem 

11-7-
2017 

Ochtend 17oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

5 4 

Vincent Elders 11-7-
2017 

Ochtend 15oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

38 4 

Mischa van der 
Hout 

11-7-
2017 

Avond 14oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

2 3 

Ronald van Os 11-7-
2017 

Avond 14oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

32 3 

Arthur van 
Woersem 

12-7-
2017 

Ochtend 14oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

16 4 

Ronald van Os 12-7-
2017 

Ochtend 14oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

32 4 

Mischa van der 
Hout 

12-7-
2017 

Ochtend 14oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

3 3 
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Vincent Elders 12-7-
2017 

Avond 14oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

14 3 

Mischa van der 
Hout 

12-7-
2017 

Avond   16oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

3 4 

Ronald van Os 12-7-
2017 

Avond 15oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

33 3 

Peter Twisk 12-7-
2017 

Avond   16oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

24 3 

Vincent Elders 13-7-
2017 

Ochtend 9oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 14 4 

Peter Twisk 13-7-
2017 

Ochtend   12oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 24 4 

Ronald van Os 13-7-
2017 

Ochtend   12oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 33 4 

Peter Twisk 13-7-
2017 

Ochtend   12oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

23 3 

Ronald van Os 13-7-
2017 

Avond   16oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

34 3 

Peter Twisk 13-7-
2017 

Avond   16oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

23 4 

Ronald van Os 14-7-
2017 

Ochtend 10oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 34 4 

Vincent Elders 14-7-
2017 

Ochtend 10oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 36 3 

Peter Twisk 14-7-
2017 

Ochtend   12oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 35 3 

Vincent Elders 14-7-
2017 

Avond 15oC, licht bewolkt, droog, 4 
Bft 

37 3 

Vincent Elders 15-7-
2017 

Ochtend 12oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

37 4 

Mischa van der 
Hout 

15-7-
2017 

Ochtend   13oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 2 4 

Vincent Elders 15-7-
2017 

Avond 12oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

36 4 

Peter Twisk 15-7-
2017 

Avond 12oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

35 4 
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Tabel 14. Inspanning en weerdata vleermuizen middennachtzwermen en paarseizoen. 

Waarnemer Datu
m 

Tijds
tip 

Weerdata Soortgr
oep 

Deelgebi
ed 

Ron
de 

Reneé van 
Toor  

18-8-
2017 

Nac
ht 

16oC, licht bewolkt, droog, 4 Bft Vleerm
uizen 

10,11,12 1 

Peter Twisk  22-8-
2017 

Nac
ht   

18oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

21,22,23 1 

Peter Twisk  23-8-
2017 

Nac
ht   

18oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

24,25,26 1 

Ben van der 
Wijden 

1-9-
2017 

Nac
ht   

15oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

19,20,27 1 

Wim 
Grootendors
t  

4-9-
2017 

Nac
ht   

12oC, licht bewolkt, motregen, 2 
Bft 

Vleerm
uizen 

14,15,16 1 

Mischa van 
der Hout  

4-9-
2017 

Nac
ht   

15oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

4,5,6 1 

Jeroen 
Craenmehr  

4-9-
2017 

Nac
ht 

12oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

1,2,3 1 

Jeroen 
Craenmehr  

4-9-
2017 

Nac
ht 

12oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

28,29,30 1 

Mischa van 
der Hout  

5-9-
2017 

Nac
ht   

15oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft Vleerm
uizen 

34,35,36,
37,38 

1 

Jeroen 
Craenmehr  

5-9-
2017 

Nac
ht 

11oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

1,2,3 2 

Ivo 
Lustenhouw
er 

5-9-
2017 

Nac
ht   

16oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

7,8,9 1 

Wim 
Grootendors
t  

6-9-
2017 

Nac
ht   

16oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

13,17,18 1 

Mischa van 
der Hout  

6-9-
2017 

Nac
ht   

15oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

31,32,33 1 

Wim 
Grootendors
t  

24-9-
2017 

Nac
ht 

15oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

14,15,16 2 

Wim 
Grootendors
t  

25-9-
2017 

Nac
ht 

15oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

13,17,18 2 

Peter Twisk  25-9-
2017 

Nac
ht 

14oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

7,8,9 2 

Peter Twisk  25-9-
2017 

Nac
ht 

15oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

21,22,23 2 

Peter Twisk  26-9-
2017 

Nac
ht 

14oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

10,11,12 2 

Ivo 
Lustenhouw
er 

26-9-
2017 

Nac
ht 

14oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft Vleerm
uizen 

24,25,26 2 
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Peter Twisk  27-9-
2017 

Nac
ht 

14oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

Vleerm
uizen 

19,20,27 2 

Jeroen 
Craenmehr  

27-9-
2017 

Nac
ht 

15oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

4,5,6 2 

Ivo 
Lustenhouw
er 

27-9-
2017 

Nac
ht 

15oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft Vleerm
uizen 

28,29,30 2 

Ivo 
Lustenhouw
er 

1-10-
2017 

Nac
ht 

14oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

Vleerm
uizen 

31,32,33 2 

Wim 
Grootendors
t  

2-10-
2017 

Nac
ht 

13oC, zwaar bewolkt, 
sporadisch zware regen, 5 Bft 

Vleerm
uizen 

34,35,36,
37,38 

2 
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Tabel 15. Inspanning en weerdata roofvogels. 

Waarnemer Datum Tijdstip Weerdata Deelgebie
d 

Rond
e 

Vincent 
Nederpel 

12-3-
2017 

9.30-
16:00. 

15oC, licht bewolkt, droog, 0 
Bft 

1,2 1 

Vincent 
Nederpel 

24-3-
2017 

9.45-
15.15. 

13oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 1,2 2 

Vincent 
Nederpel 

25-4-
2017 

9.30-
16:00. 

11oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

1,2 3 

Vincent 
Nederpel 

10-5-
2017 

9.45-
15.15. 

11oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

1,2 4 

Vincent 
Nederpel 

15-6-
2017 

9:00-
14:30. 

22oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 1,2 5 

Vincent 
Nederpel 

28-6-
2017 

9:00-
13:00. 

21oC, zwaar bewolkt, droog, 
1 Bft 

1,2 6 
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Tabel 16. Inspanning en weerdata uilen. 

Waarnemer Datum Tijdsti
p 

Weerdata Deelgebie
d 

Rond
e 

Arthur 
Hoffmann 

28-2-
2017 

Avond 4oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 1 1 

Arthur 
Hoffmann 

1-3-2017 Avond 6oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 2 1 

Joris Verhees 15-5-
2017 

Nacht 14oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

1 2 

Arthur 
Hoffmann  

16-5-
2017 

Avond 17oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

2 2 

Arthur 
Hoffmann  

9-6-2017 Avond 19oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

1 3 

Arthur 
Hoffmann  

11-6-
2017 

Avond 27oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

2 3 

Arthur 
Hoffmann 

27-6-
2017 

Avond  12oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 1 4 

Arthur 
Hoffmann 

29-6-
2017 

Avond 16oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

2 4 

Arthur 
Hoffmann 

10-7-
2017 

Avond 19oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

1 5 

Arthur 
Hoffmann 

12-7-
2017 

Avond 16oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

2 5 

 

Tabel 17. Inspanning en weerdata winterroest ransuilen. 

Waarnemer Datum Tijdsti
p 

Weerdata Deelgebie
d 

Rond
e 

Mischa van der 
Hout 

22-1-
2018 

Avond 2, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

1,2 1 

Mischa van der 
Hout 

30-1-
2018 

Avond 5, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

1,2 2 
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Tabel 18. Inspanning en weerdata huismussen. 

Waarnem
er 

Datum Tijdsti
p 

Samenvatting Deelgebied Ron
de 

Lucia 
Schat 

17-4-
2017 

Ochte
nd 

11oC, licht bewolkt, droog, 
3 Bft 

1,2 1 

Lucia 
Schat 

18-4-
2017 

Ochte
nd 

11oC, licht bewolkt, 
motregen, 4 Bft 

3,4 1 

Lucia 
Schat 

19-4-
2017 

Ochte
nd   

8oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

3,4 1 

Lucia 
Schat 

20-4-
2017 

Ochte
nd   

13oC, licht bewolkt, droog, 
3 Bft 

5,6,7,8 1 

Joris 
Verhees 

20-4-
2017 

Midda
g   

12oC, licht bewolkt, droog, 
1 Bft 

9,10,11,12 1 

Joris 
Verhees 

21-4-
2017 

Midda
g   

13oC, licht bewolkt, droog, 
3 Bft 

13,14,15,16 1 

Peter 
Twisk 

24-4-
2017 

Ochte
nd 

12oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 3 Bft 

29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38 

1 

Joris 
Verhees 

25-4-
2017 

Ochte
nd 

5oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

17,18,19,20 1 

Lucia 
Schat 

1-5-
2017 

Ochte
nd   

12oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 3 Bft 

1,2 2 

Joris 
Verhees 

1-5-
2017 

Midda
g   

14oC, zwaar bewolkt, 
droog, 2 Bft 

21,22,23,24 1 

Lucia 
Schat 

2-5-
2017 

Ochte
nd   

12oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 3 Bft 

5,6,7,8 2 

Joris 
Verhees 

2-5-
2017 

Midda
g   

14oC, zwaar bewolkt, 
droog, 2 Bft 

25,26,27,28 1 

Lucia 
Schat 

3-5-
2017 

Ochte
nd 

9oC, zwaar bewolkt, droog, 
4 Bft 

9,10,11,12 2 

Joris 
Verhees 

3-5-
2017 

Ochte
nd   

8oC, zwaar bewolkt, droog, 
3 Bft 

13,14,15,16 2 

Joris 
Verhees 

4-5-
2017 

Ochte
nd   

6oC, zwaar bewolkt, droog, 
3 Bft 

17,18,19,20 2 

Peter 
Twisk 

10-5-
2017 

Midda
g   

10oC, zwaar bewolkt, 
droog, 1 Bft 

29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38 

2 

Joris 
Verhees 

11-5-
2017 

Ochte
nd   

15oC, licht bewolkt, droog, 
2 Bft 

21,22,23,24 2 

Peter 
Twisk 

11-5-
2017 

Ochte
nd   

15oC, licht bewolkt, droog, 
2 Bft 

3,4 2 

Joris 
Verhees 

15-5-
2017 

Midda
g   

19oC, licht bewolkt, droog, 
2 Bft 

25,26,27,28 2 
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Tabel 19. Inspanning en weerdata gierzwaluwen. 

Waarnemer Datum Tijdsti
p 

Weerdata Deelgebi
ed 

Rond
e 

Joris Verhees 1-6-
2017 

Avon
d 

18oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft 32 1 

Bernd-Jan 
Bulsink 

1-6-
2017 

Avon
d 

18oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft 21 1 

Chris Driessen 1-6-
2017 

Avon
d   

18oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 26 1 

Wim 
Grootendorst 

7-6-
2017 

Avon
d 

18oC, licht bewolkt, droog, 4 Bft 16 1 

Bernd-Jan 
Bulsink 

8-6-
2017 

Avon
d 

15oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 6 1 

Naomi van der 
Pol 

9-6-
2017 

Avon
d   

15oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 13 1 

Joris Verhees 9-6-
2017 

Avon
d 

14oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 22 1 

Bas de Wit 9-6-
2017 

Avon
d 

14oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 28 1 

Annemieke 
Kolvoort 

9-6-
2017 

Avon
d 

15oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 15 1 

Mirthe Wiltink  9-6-
2017 

Avon
d  

14oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 7 1 

Wim 
Grootendorst  

10-6-
2017 

Avon
d   

18oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 38 1 

Naomi van der 
Pol 

10-6-
2017 

Avon
d   

18oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 14 1 

Mirthe Wiltink 10-6-
2017 

Avon
d   

18oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 4 1 

Joris Verhees 10-6-
2017 

Avon
d 

19oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 23 1 

Bas de wit 10-6-
2017 

Avon
d 

18oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 27 1 

Annemieke 
Kolvoort 

10-6-
2017 

Avon
d 

18oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 29 1 

Joris Verhees 11-6-
2017 

Avon
d 

18oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

24 1 

Bas de Wit 11-6-
2017 

Avon
d 

18oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

5 1 

Wim 
Grootendorst  

12-6-
2017 

Avon
d   

16oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

33 1 

Mischa van der 
Hout 

12-6-
2017 

Avon
d   

17oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

1 1 

Mischa van der 
Hout 

13-6-
2017 

Avon
d 

20oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 2 1 
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Mirthe Wiltink  13-6-
2017 

Avon
d 

20oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 9 1 

Bernd-Jan 
Bulsink 

13-6-
2017 

Avon
d 

20oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 10 1 

Wim 
Grootendorst  

14-6-
2017 

Avon
d   

18oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 34 1 

Mirthe Wiltink  14-6-
2017 

Avon
d    

20oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 12 1 

Joris Verhees 14-6-
2017 

Avon
d  

19oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 25 1 

Jeroen 
Craenmehr  

14-6-
2017 

Avon
d  

19oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 8 1 

Bernd-Jan 
Bulsink 

14-6-
2017 

Avon
d   

18oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 20 1 

Annemieke 
Kolvoort 

14-6-
2017 

Avon
d   

19oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 17 1 

Naomi van der 
Pol 

15-6-
2017 

Avon
d   

20oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 18 1 

Chris Driessen 15-6-
2017 

Avon
d   

18oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 19 1 

Jeroen 
Craenmehr  

15-6-
2017 

Avon
d   

18oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 11 1 

Bernd-Jan 
Bulsink 

15-6-
2017 

Avon
d   

18oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 35,36,37 1 

Bas de Wit 16-6-
2017 

Avon
d 

14oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 30 1 

Bas de Wit 17-6-
2017 

Avon
d 

14oC, onbewolkt, droog, 1 Bft 31 1 

Bas de Wit 18-6-
2017 

Avon
d 

16oC, onbewolkt, droog, 0 Bft 32 2 

Mischa van der 
Hout 

19-6-
2017 

Avon
d 

23oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 3 1 

Annemieke 
Kolvoort 

19-6-
2017 

Avon
d   

23oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 21 2 

Mirthe Wiltink 20-6-
2017 

Avon
d    

16oC, onbewolkt, droog, 4 Bft 15 2 

Jeroen 
Craenmehr  

20-6-
2017 

Avon
d   

16oC, onbewolkt, droog, 4 Bft 7 2 

Annemieke 
Kolvoort 

20-6-
2017 

Avon
d   

16oC, onbewolkt, droog, 4 Bft 13 2 

Mirthe Wiltink 21-6-
2017 

Avon
d    

19oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 16 2 

Bas de Wit 21-6-
2017 

Avon
d 

19oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 28 2 

Wim 
Grootendorst  

22-6-
2017 

Avon
d   

15oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 3 Bft 

38 2 
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Bas de Wit 22-6-
2017 

Avon
d 

16oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 4 Bft 

27 2 

Bas de Wit 23-6-
2017 

Avon
d  

19oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

29 2 

Wim 
Grootendorst  

26-6-
2017 

Avon
d   

16oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 34 2 

Ivo 
Lustenhouwer 

26-6-
2017 

Avon
d 

13oC, licht bewolkt, droog, 1 Bft 23 2 

Jeroen 
Craenmehr  

26-6-
2017 

Avon
d   

13oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 5 2 

Annemieke 
Kolvoort 

26-6-
2017 

Avon
d   

13oC, licht bewolkt, droog, 3 Bft 14 2 

Ivo 
Lustenhouwer 

27-6-
2017 

Avon
d 

18oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

1 2 

Jeroen 
Craenmehr  

27-6-
2017 

Avon
d 

19oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

8 2 

Bas de Wit 27-6-
2017 

Avon
d 

19oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

30 2 

Annemieke 
Kolvoort 

27-6-
2017 

Avon
d 

17oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 4 Bft 

33 2 

Peter Twisk 28-6-
2017 

Avon
d   

18oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

22 2 

Ivo 
Lustenhouwer 

28-6-
2017 

Avon
d 

16oC, licht bewolkt, droog, 2 Bft 2 2 

Jeroen 
Craenmehr  

28-6-
2017 

Avon
d   

16oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

11 2 

Chris Driessen 28-6-
2017 

Avon
d   

16 oC, zwaar bewolkt, droog, 1 
Bft 

6 2 

Annemieke 
Kolvoort 

28-6-
2017 

Avon
d   

18 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

24 2 

Annemieke 
Kolvoort 

29-6-
2017 

Avon
d    

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

10 2 

Ivo 
Lustenhouwer 

29-6-
2017 

Avon
d    

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

4,9 2 

Arthur Hoffmann 29-6-
2017 

Avon
d    

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

25 2 

Bas de Wit 30-6-
2017 

Avon
d   

17 oC, zwaar bewolkt, 
motregen, 3 Bft 

31 2 

Bas de Wit 2-7-
2017 

Avon
d 

16 oC, onbewolkt, droog, 2 Bft 20 2 

Reneé van Toor  3-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

17 2 

Ivo 
Lustenhouwer 

3-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

3 2 

Chris Driessen 3-7-
2017 

Avon
d 

14 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

18 2 
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Jeroen 
Craenmehr  

3-7-
2017 

Avon
d 

14 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

12 2 

Judith Slagt 3-7-
2017 

Avon
d 

14 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

19 2 

Annemieke 
Kolvoort 

3-7-
2017 

Avon
d   

18 oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

26 2 

Naomi van der 
Pol 

4-7-
2017 

Avon
d   

18 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

5 3 

Joris Verhees 4-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

28 3 

Ivo 
Lustenhouwer 

4-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

35,36,37 2 

Bas de Wit 4-7-
2017 

Avon
d 

18 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

16 3 

Naomi van der 
Pol 

5-7-
2017 

Avon
d   

23 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

21 3 

Mischa van der 
Hout 

6-7-
2017 

Avon
d 

17 oC, zwaar bewolkt, 2 Bft 27 3 

Maarten den 
Hartigh 

7-7-
2017 

Avon
d    

18 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

14 3 

Mirthe Wiltink 7-7-
2017 

Avon
d    

18 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

15 3 

Annemieke 
Kolvoort 

7-7-
2017 

Avon
d   

18 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

13 3 

Bas de Wit 8-7-
2017 

Avon
d 

18 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

7 3 

Mirthe Wiltink 8-7-
2017 

Avon
d    

16 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

8 3 

Naomi van der 
Pol 

9-7-
2017 

Avon
d   

19 oC, zwaar bewolkt, droog, 3 
Bft 

22 3 

Arthur van 
Woersem 

10-7-
2017 

Avon
d 

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

11 3 

Mischa van der 
Hout 

10-7-
2017 

Avon
d   

19 oC, licht bewolkt, droog, 4 
Bft 

1 3 

Lars Uphus 10-7-
2017 

Avon
d 

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

29 3 

Joris Verhees 10-7-
2017 

Avon
d 

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

6 3 

Reneé van Toor  10-7-
2017 

Avon
d 

19 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

12 3 

Chris Driessen 10-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

30 3 

Vincent Elders 10-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

38 3 

Annemieke 
Kolvoort 

10-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

33 3 
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Aard Simons 11-7-
2017 

Avon
d   

18 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

18 3 

Aard Simons 11-7-
2017 

Avon
d   

18 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

19 3 

Mischa van der 
Hout 

11-7-
2017 

Avon
d   

18 oC, zwaar bewolkt, droog, 4 
Bft 

2 3 

Mirthe Wiltink 11-7-
2017 

Avon
d    

17 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

24 3 

Joris Verhees 11-7-
2017 

Avon
d 

18 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

9 3 

Ronald van Os 12-7-
2017 

Avon
d   

15 oC, onbewolkt, droog, 3 Bft 34,35,36,
37 

3 

Naomi van der 
Pol 

12-7-
2017 

Avon
d   

15 oC, zwaar bewolkt, droog, 2 
Bft 

32 3 

Mischa van der 
Hout 

12-7-
2017 

Avon
d   

17 oC, licht bewolkt, droog, 3 
Bft 

3 3 

Reneé van Toor  13-7-
2017 

Avon
d   

16 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

20 3 

Naomi van der 
Pol 

13-7-
2017 

Avon
d   

16 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

4 3 

Joris Verhees 13-7-
2017 

Avon
d 

16 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

10 3 

Annemieke 
Kolvoort 

13-7-
2017 

Avon
d   

15 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

25,26 3 

Maarten den 
Hartigh 

13-7-
2017 

Avon
d   

15 oC, licht bewolkt, droog, 1 
Bft 

23 3 

Reneé van Toor  14-7-
2017 

Avon
d    

15 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

17 3 

Mirthe Wiltink 14-7-
2017 

Avon
d    

15 oC, licht bewolkt, droog, 2 
Bft 

31 3 

 


