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1. AANLEIDING EN DOEL 
 

StegehuisInfra is als partner van GreenBase betrokken bij de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein in het Stepelerveld in Haaksbergen. Het doel is het in te richten gebied 
te voorzien van een Breeam-certificering. Deze certificering omvat verschillende 
onderdelen. criteria met een ecologische component worden in deze rapportage nader 
uitgewerkt. Het betreft de volgende criteria: 
 

1. Huidige en te behouden biodiversiteit en ecologische waarden van het gebied. 
2. Maatregelen om de biodiversiteit en ecologische waarden en functies te 

vergroten. 
3. Beheermaatregelen voor langjarig behoud van de biodiversiteit en ecologische 

waarden. 
 
Deze criteria vormen het onderdeel RO7 – Ecologische waarden - van de Breeam-
certificering. 
 
In het gebied is een ecologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een quickscan 
aangevuld met jaarrond onderzoek naar vleermuizen {Voerman, 2019}. De bevindingen uit 
het ecologisch onderzoek vormen de basis voor het onderliggende rapport. 
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2. PLANGEBIED EN ONTWIKKELING 

In de rapportage van het Ecologisch onderzoek {Voerman, 2019}, worden beschrijvingen 
gegeven van de huidige landschappelijke opbouw, aanwezige ecotopen en voorgenomen 
ontwikkelingen. Dit vormt de basis voor onderstaande uit te voeren maatregelen. Voor de 
leesbaarheid van dit rapport zijn enkele passages hieronder overgenomen. Voor verdere 
verdieping wordt verwezen naar de rapportage van het ecologisch onderzoek. 

2.1 Plangebied  

Het onderzoeksgebied is gelegen aan de noordzijde van de bebouwde kom van 
Haaksbergen in de gelijknamige gemeente aan de Bouwstraat en Schaddenweg. De 
Schaddenweg langs de westzijde van het plangebied betreft een onverharde en, door de 
recente aanleg van de N18, doodlopende weg. 
 
De omgeving wordt gekenmerkt door verspreid liggende erven en agrarische percelen als 
weilanden en akkers en bospercelen. Langs kavelgrenzen en wegen staat beplanting 
voornamelijk bestaande uit zomereiken, Amerikaanse eiken en ruwe berk. 
De planlocatie betreft enkele agrarische percelen, geheel omringt door houtopstanden. 
Slechts op een viertal plekken is de singel onderbroken door een inrit of wegdoorgang. 
De houtsingel bestaat in hoofdzaak uit Amerikaanse eik en zomereik met doormenging van 
Populus spec., ruwe berk, lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, gewone vlier en dergelijke. 
Met name het zuidelijk gedeelte bestaat uit een vrij jonge opstand, gedeeltelijk hakhout, 
met hoofdzakelijk Amerikaanse eik en ruwe berk. Langs de west- en noordzijde is een 
geleidelijke overgang van Amerikaanse eik naar zomereik. Voornamelijk langs de 
noordelijke- en oostelijke grenzen is de singel beter ontwikkeld met meer inheemse 
soorten en hoofdboomsoort de zomereik. Deze delen hebben een duidelijk wallichaam. 
Centraal in het gebied, tussen het huidige maïsperceel en de weide (globaal genomen het 
noordelijke en zuidelijke perceel) ligt een sloot met opslag van zwarte els, grauwe wilg en 
groeiplaatsen van pitrus, rietgras en dergelijke. Deze sloot is het grootste deel van het 
jaar niet watervoerend. 
 
In 2013 is reeds het eerste bedrijfsgebouw in het plangebied gebouwd. Het overige deel is 
momenteel in gebuikt als weiland voor koeien en schapen en gedeeltelijk maïsakker. 
 
Hieronder worden de aanwezige ecotopen weergegeven binnen het te ontwikkelen 
gebied, zie ook figuur 1: 
 

 Agrarische percelen - de nog niet bebouwde percelen betreffen een  
  maïsakker en Engels raaigrasweide met begrazing 
  door koeien en schapen. 

 Kavelsloot - Scheiding tussen de graslandpercelen met opslag van 
  onder andere zwarte els, grauwe wilg en eenstijlige 
  meidoorn. 

 Noord/oostelijke houtwal - Slootbegeleidende, vrij oude houtwal met   
  wallichaam. Lengte van beide delen circa 585  
  meter. 

 Westelijke houtwal - houtwal met droge sloot en laag wallichaam. Lengte 
  circa 430 meter. Hoofdboomsoort is hakhout van 
  Amerikaanse eik. 

 Zuidelijke houtsingel - Vrij jonge houtsingel, grotendeels hakhout. 
 Zandpad Schaddenweg - Semiverharde, doodlopende weg met gescheiden 

  fietspad. Vrij schrale bermen en middenberm 
 Huidige bebouwing - Gebouw met sedum dak en uit gemetselde en  

  profielplaten bestaande buitenmuren. Buitenruimte 
  voornamelijk verhard en omringd door beukenhagen. 



 
 
Breaam RO7 - Ecologische waarden in het Bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen 

 

Ecochore Natuurtechniek 6 

2.2 Geplande ontwikkelingen 

Ontwikkeling van een bedrijventerrein met verschillende bedrijfsgebouwen en een groene  
en ecologisch kwalitatieve buitenruimte. Door bij de inrichting en het beheer van de 
buitenruimte en de gebouwen ecologie in de vorm van biodiversiteit en kwalitatieve 
waarden leidend te laten zijn, zal een ecologisch kwalitatieve impuls kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden geen bomen gerooid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied. 
Bron: Google Earth. 
 
 
1. Agrarische percelen 
2. Kavelsloot 
3. Noordelijke en oostelijke houtwal 
4. Westelijke houtwal 
5. Zuidelijke houtsingel 
6. Zandpad Schaddenweg 
7. Bebouwing met sedum dak 
 
 
 
 
Uitsnede: globale begrenzing van het 
Onderzoeksgebied. 
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3. UITWERKING CRITERIA-EISEN EN MAATREGELEN 

3.1 Criteria-eisen 

Het doel van deze credit is: “Het behouden en vergroten van de biodiversiteit en de 
ecologische waarde en functie op lokaal en regionaal niveau en duurzaam behoud 
hiervan”. Voor dit onderdeel kunnen maximaal 5 punten worden behaald. Twee punten 
kunnen worden behaald voor het in kaart brengen van de huidige biodiversiteit en 
ecologische waarden en het behoud hiervan. Eveneens kunnen twee punten worden 
behaald indien maatregelen worden uitgevoerd om de biodiversiteit en ecologische 
waarde en functie te vergroten op lokale en regionale schaal. Het laatste punt kan 
worden behaald indien de biodiversiteit en ecologische waarde en functie van het gebied 
onderdeel uitmaken van het langjarig beheer. 
 
In onderstaande paragrafen worden de te treffen maatregelen beschreven waarbij de 
volgende punten nader worden uitgewerkt: 
 

1. Huidige en te behouden biodiversiteit en ecologische waarden van het gebied. 
2. Maatregelen om de biodiversiteit en ecologische waarden en functies te 

vergroten. 
3. Beheermaatregelen voor langjarig behoud van de biodiversiteit en ecologische 

waarden. 

3.2 Huidige en te behouden biodiversiteit en ecologische waarden 

 
3.2.1 Natuurrapportage 
Voor het in kaart brengen van de huidige ecologische waarden, is in 2019 een ecologisch 
onderzoek uitgevoerd in de vorm van een quickscan aangevuld met onderzoek naar 
vleermuizen en vaste verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten en 
kleine marterachtigen {Voerman, 2019}. 
 
Middels dit ecologisch onderzoek zijn in het gebied verschillende beschermde soorten 
aangetroffen. Hoewel geen vaste verblijfplaatsen zijn vastgesteld, is wel aangetoond dat 
het plangebied voor verschillende soorten een belangrijk onderdeel vormt in het 
leefgebied. 
Met name de lijnvormige beplanting langs de Schaddenweg vormt voor laatvlieger en 
gewone dwergvleermuis een belangrijke vlieggeleiding en mogelijkheid tot foerageren. De 
overige houtwallen en houtsingels worden eveneens gebruikt als foerageergebied. 
In de directe omgeving zijn steenmarter en roodborsttapuit aangetroffen. 
Tijdens een veldbezoek voor de uitwerking van onderliggende Breeamrapportage, in 
december 2020, zijn een tweetal horsten van buizerd aangetroffen in de noordelijke en 
oostelijke houtwal. Deze horsten zijn in 2019 niet opgemerkt en betreffen daardoor 
vermoedelijk nieuwe horsten. Doordat de houtwallen behouden blijven zullen de hosten 
niet worden geschaad. 
Voor de overige bevindingen wordt verwezen naar de rapportage van het ecologische 
onderzoek 2019. 

3.3 Ecologisch werkprotocol 

Voor de ontwikkeling van het Stepelerveld zal het gebied binnen de houtsingels en 
houtwallen ingrijpend veranderen. Binnen de agrarische percelen zullen bedrijfsgebouwen 
worden gebouwd, infrastructuur worden aangelegd en zal het overige terrein ecologisch 
en functioneel worden ingericht. 
Ten aanzien van ecologie zullen hierdoor nieuwe functies ontstaan alsook functies worden 
aangetast. 
 
Het ecologisch werkprotocol beschrijft de mitigerende maatregelen ten aanzien van 
uitvoering van werkzaamheden naar aanleiding van de bevindingen tijdens het ecologisch 
onderzoek. 
 
Binnen het strikt te bebouwen en te ontwikkelen terrein zijn geen vaste verblijfplaatsen 
aangetroffen. Wel zijn in relatie tot het plangebied en de omliggende houtopstanden, 
agrarische percelen en overige landschappelijke elementen, territoriale vogels en 
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onderdelen van het potentiële leefgebied van vleermuizen vastgesteld en redelijkerwijs 
aanwezig. Voor deze soorten is nadere inspanning noodzakelijk om de locale populaties 
duurzaam te behouden en individuen te sparen. 
 
Het betreft in hoofdzaak de volgende beschermde soortgroepen: 
 

 Zoogdieren 
 Vleermuizen 

 
 Vogels 

 Algemeen 
 
3.3.1 Doel 
Dit werkprotocol heeft tot doel: 
 

 Beschrijven van maatregelen om schade aan locale populaties te voorkomen of te 
minimaliseren; 

 Invulling te geven aan de Zorgplicht zoals deze door de Wet Natuurbescherming 
wordt opgelegd aan de initiatiefnemer. 

 
Door het uitvoeren van de in dit werkprotocol beschreven maatregelen wordt op 
zorgvuldige wijze rekening gehouden met de aanwezige ecologische waarden binnen het 
plangebied die beschermd zijn in het kader van de Wet Natuurbescherming en de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De uitvoerende in het veld is verantwoordelijk voor 
een juiste uitvoering en het juiste handelen zoals beschreven in dit werkprotocol. Bij 
controle door het bevoegd gezag kan dit document worden overhandigd ter onderbouwing 
van de werkzaamheden. 
 
Dit werkprotocol is erop gericht de aanwezige populaties binnen het plangebied en de 
directe omgeving te behouden en schade aan individuen te voorkomen. Door het uitvoeren 
van de in dit protocol beschreven maatregelen en methoden wordt de aanwezigheid van 
deze soorten en individuen geborgd en blijft het gebied voor deze soorten functioneren en 
wordt voldaan aan de Zorgplicht zoals deze is verwoord in artikel 1.11 van de Wet 
Natuurbescherming. 
 
3.3.2 Status 
Het is noodzakelijk dat dit ecologisch werkprotocol voorafgaand aan de werkzaamheden 
wordt vastgesteld en dat tijdens de werkzaamheden aantoonbaar wordt gehandeld 
conform de in dit werkprotocol opgenomen methoden. Dit ‘aantoonbaar handelen’ kan 
worden gerealiseerd door het beschrijven van de werkzaamheden in een logboek. 
Tijdens de uitvoering dient dit werkprotocol op de werklocatie aanwezig te zijn en dient 
de inhoud ervan bekend te zijn bij de betrokken werknemers. Bij aanpassingen van de 
werkzaamheden is het afstemmen met een deskundig ecoloog noodzakelijk. 
 
3.3.3 Uitgangspunten werkzaamheden 
De ontwikkelingen zijn alle binnen de agrarische percelen gepland. De omliggende 
houtwallen en –singels blijven behouden en zullen (gedeeltelijk) worden versterkt. Ten 
behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen worden geen bomen gerooid. Wel zullen 
verspreid enkele struwelen worden gerooid. Dit betreft met name houtopslag langs de 
centraal gelegen sloot – nummer 2 in figuur 1. 
 
De werkzaamheden zullen globaal bestaan uit de volgende hoofdonderdelen: 
 

 Bouwrijp maken agrarische percelen 
 Aanleggen infrastructuur 
 Aanleggen ecologische, groene zones 
 Realisatie van gebouwen. 

 
 
3.3.4 Effecten op natuurwaarden en maatregelen voor flora en fauna  
Door de voorgenomen ontwikkelingen op de locatie zijn op korte termijn verschillende 
effecten te verwachten doordat er vogels in de directe omgeving broedlocaties bezetten 
en de randen door vleermuizen in gebruik zijn. Door het op de juiste wijze treffen van 
mitigerende maatregelen worden negatieve effecten op de individuen en populaties 
voorkomen. 
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Doordat geen vaste verblijfplaatsen worden aangetast, zijn geen compenserende 
maatregelen noodzakelijk. Wel dienen enkele mitigerende maatregelen te worden gevolgd 
om negatieve effecten op de beschermde soorten te voorkomen. Dit betreft maatregelen 
ten aanzien van: 
 

 Methode van uitvoering en inrichting versus vleermuizen 
 Periode van uitvoering en inrichting versus broedende vogels 

 
3.3.5 Vleermuizen 
Algemeen 
Vleermuizen leven binnen een netwerk van verschillende verblijfplaatsen in bomen en in 
gebouwen, maar zijn afhankelijk van de aanwezigheid van voedsel. De belangrijkste 
voedselbron voor vleermuizen wordt gevormd door insecten en andere geleedpotigen, die 
gedurende het jaar sterk onderhevig zijn aan schommelingen qua beschikbaarheid. In mei 
verzamelen de vrouwtjes zich in voortplantingskolonies voor het werpen van hun jong, de 
mannen verblijven solitair of in kleine mannengroepen vaak in de nabijheid van een 
kraamkolonie. Vervolgens trekken ze eind augustus en september naar hun 
paarverblijfplaatsen of ontmoeten elkaar in mogelijke winterverblijfplaatsen om te paren. 
De periode september - oktober is voor vleermuizen eveneens een belangrijke periode 
aangezien zij dan een vetreserve voor de winterslaap moeten opbouwen (Dietz., C et all, 
2011). Vanaf november tot en met maart verblijven vleermuizen over het algemeen in hun 
winterverblijf. Jaarlijks gebruiken ze afwisselend de verschillende verblijfplaatsen binnen 
hun netwerk. 
 
Aan de hand van het uitgevoerde vleermuisonderzoek in 2019, is vastgesteld dat 
verblijfplaatsen ontbreken. Wel zijn de opgaande houtstructuren als belangrijk aan te 
wijzen voor verschillende soorten. De agrarische te bebouwen percelen zijn voor deze 
soorten minder van belang. 
De ontwikkelingen, zowel tijdens de bouwfase als tijdens de gebruiksfase, kunnen van 
invloed zijn op foeragerende en op route zijnde vleermuizen langs de randen van het 
gebied. Hierom zijn enkele mitigerende (lees verzachtende) maatregelen opgenomen om 
negatieve effecten op vleermuizen te minimaliseren. 
 
Te treffen maatregelen: 
De maatregelen ten aanzien van vleermuizen zijn te splitsen in twee fasen: 
 

1. Bouwfase 
2. gebruikfase 

 
Ad 1: Bouwfase 
Doordat de houtopstanden langs de randen van het gebied in het zomerhalfjaar worden 
gebruikt door vleermuizen, is het noodzakelijk tijdens de bouwfase rekening te houden 
met foeragerende en op route zijnde vleermuizen. Veel soorten zijn sterk lichtgevoelig 
wat inhoud dat verlichting een negatieve invloed heeft op het functioneren en dus de 
kwaliteit van een gebied als vliegroute of foerageergebied. 
Om de functionaliteit van het gebied als vlieggeleiding en foerageergebied te behouden 
zijn maatregelen ten aanzien van verlichting belangrijk. Door het ontbreken van 
verblijfplaatsen zijn geen maatregelen noodzakelijk ten aanzien van trillingen, geluid en 
dergelijke. 
 
Verlichting op de bouwlocatie 
Doordat de werkzaamheden in beginsel bij daglicht worden uitgevoerd, kunnen deze ten 
aanzien van vleermuizen jaarrond worden uitgevoerd en is directe verstoring in beginsel 
uitgesloten. 
Indien werkzaamheden binnen het actieve seizoen van vleermuizen (maart-oktober) 
worden uitgevoerd gelden wel enkele restricties: 
In het actieve seizoen worden bij de groenstructuren geen werkzaamheden uitgevoerd 
tussen zonsondergang en zonsopkomst om overlast van licht op vliegroutes en 
foerageergebied te voorkomen (bijv. door bouwlampen). De afstand van de 
werkzaamheden tot de houtopstanden is afhankelijk van de te gebruiken verlichting. Deze 
verlichting mag geen toename van (strooi)licht op de boomkronen veroorzaken. Indien 
deze maatregelen kunnen worden geborgd zijn geen nadere maatregelen noodzakelijk. 
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Ad 2: Gebruikfase 
Na de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de aanleg van de groene ruimte, kunnen 
vleermuizen gebruik (blijven) maken van het plangebied. Zo kunnen er nieuwe 
verblijfplaatsen ontstaan, zoals wordt beschreven in hoofdstuk 4 en kan het gebied 
geschikt blijven als foerageergebied en vliegroute. Doordat verlichting zoals beschreven 
veelal en negatief effect heeft op het functioneren van een gebied als leefgebied van 
vleermuizen, is het op de juiste wijze toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting 
noodzakelijk. In hoofdstuk 4 wordt het verlichtingsaspect nader toegelicht voor de 
gebruikfase. 
 
Afweging – resultaat 
Het gebied zal als leefgebied voor vleermuizen veranderen. Door het toepassen van 
geschikte verlichting en de bovenstaande overige aandachtpunten, als mede de uitwerking 
van de voorgestelde maatregelen in hoofdstuk 4, blijft het gebied functioneren als 
foerageergebied en vlieggeleiding en is er geen sprake van overtreding met de Wet 
Natuurbescherming. 
Hierdoor kan worden gesteld dat er geen schade plaatsvindt aan individuen en behoud van 
de locale populaties vleermuizen is geborgd. 
 
3.3.6 Vogels  
Algemeen 
Alle te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Wet Natuurbescherming en 
de Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is in de meeste gevallen niet mogelijk. 
Dit betekent dat het verstoren, verontrusten, doden en anderszins van vogels en nesten 
niet is toegestaan. Deze overtredingen zijn niet uit te sluiten door het uitvoeren van de 
geplande werkzaamheden. 
Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor 
verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door 
de werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het sterk aan te 
bevelen buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden waardoor bij aanvang 
van het broedseizoen het verstoringeffect op vogels minimaal is. 
 
Uitvoering van werkzaamheden 
Globaal kan worden gezegd dat de broedperiode, voor de mogelijk aanwezige soorten, ligt 
tussen 15 maart en 15 juli. Hierbij dient wel te worden op gemerkt dat indien broedende 
vogels in een andere periode van het jaar worden aangetroffen, hierbij zorgvuldig dient te 
worden omgegaan zodat verstoring van de broedende vogels wordt voorkomen; immers 
het nest is beschermd, niet de periode. Zo kan een buizend in een van de horsten in 
februari reeds beginnen met broeden en kunnen houtduiven tot eind november een legsel 
hebben. 
De werkzaamheden mogen alleen doorlopen tot of beginnen in het broedseizoen wanneer 
vooraf zeker is gesteld dat broedvogels ontbreken binnen de invloedsfeer van de 
werkzaamheden. Dit kan middels een inspectie vooraf worden bepaald door een ter zake 
kundig ecoloog – zie kader op bladzijde 25. 
 
Afweging – resultaat 
Het gebied zal als leefgebied voor vogels veranderen. Wel kan worden gesteld dat het 
gebied en de wijde omgeving gedeeltelijk als foerageergebied en broedgebied kunnen 
blijven functioneren en door de in hoofdstuk 4 voorgestelde inrichtingsmaatregelen voor 
diverse vogelsoorten zal toenemen in kwaliteit. 
Indien tijdens de bouwfase geen broedende vogelsoorten worden verstoord, zullen de 
lokale populaties en individuen geen negatieve effecten ondervinden. 
 
Door toepassing van het bovenstaande komt door de ontwikkelingen de gunstige staat van 
instandhouding van aanwezige vogelpopulaties niet in het geding en zijn geen verdere 
maatregelen noodzakelijk. 
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4. MAATREGELEN TER BEHOUD EN BEVORDERING BIODIVERSITEIT 

In dit hoofdstuk worden maatregelen beschreven voor het behoud en bevordering van de 
biodiversiteit en ecologische waarden van het plangebied en het omringende landschap. 
Deze inrichtingsmaatregelen worden onderbouwd aan de hand van bestaande en te 
verwachten ecologische en abiotische waarden. In dit hoofdstuk komen de volgende 
onderdelen aan de orde: 
 

1. Verspreiding soorten 
2. Historische topografische kaart  
3. Algemene hoogtekaart Nederland 
4. Voorontwerp bedrijventerrein Stepelerveld 
5. Natuurinclusief ontwerp Ecochore Natuurtechniek 

4.1 Verspreiding soorten 

De huidige bekende en potentiële aanwezigheid van soorten (lokaal en regionaal), vormt 
een belangrijke onderbouwing voor inrichtingsvoorstellen. Zo kan het plangebied een 
versterking worden voor regionale aandachtsoorten en kan de juiste inrichting ook een 
borging vormen voor behoud en uitbreiding van lokaal aanwezige soorten. 
 
Voor het plangebied en het omringende landschap wordt per soortgroep een korte 
opsomming geven van enkele huidige en potentieel aanwezige soorten. De genoemde 
soorten betreffen enkele specifieke soorten (bijvoorbeeld regionale aandachtsoorten, 
rode lijstgenoteerde soorten of beschermde soorten) waarvan aanwezigheid binnen het 
plangebied bekend is (actueel) dan wel waarvan bekende populaties op dispersieafstand 
van het plangebied aanwezig zijn (potentieel) en waarvoor de inrichtingsvoorstellen een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de populaties. 
 
Flora 

 Actueel: wilde bertram 
 Noordelijke en oostelijke houtsingels: beter ontwikkelde houtop-

standen met soorten als wilde kamperfoelie, riet en zwarte els. 
 
Broedvogels 

 Actueel: gekraagde roodstaart, roodborsttapuit, kerkuil (broedlocatie 
boerderij oostzijde buiten plangebied) en buizerd (horst in noord- en 
zuidsingel); 

 Potentieel: huismus, gierzwaluw, sperwer, kerkuil en steenuil. 
 
Herpetofauna 

 Potentieel < 5 km: bruine kikker, bastaardkikker, kleine 
watersalamander, gewone pad en levendbarende hagedis (Schadden-
weg en houtwallen); 

 Potentieel > 5 km: boomkikker, kamsalamander, poelkikker en 
hazelworm. 

 
Grondgebonden zoogdieren 

 Actueel: steenmarter 
 Potentieel: bunzing, wezel, hermelijn en eekhoorn. 

 
Vleermuizen 

 Actueel: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger 
en rosse vleermuis 

 Potentieel: watervleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleer-
muis en franjestaart. 
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4.2. Historische topografische kaart 

In de vier onderstaande kaarten is de ontwikkeling van ‘woeste’ grond met heide en 
vennen in 1900 tot de huidige inrichting van het landschap in 2017 weergegeven. Tussen 
1900 en 1930 is een sterke toename van kavelgrensbeplantingen zichtbaar. Ook langs de 
grenzen van het plangebied verschijnen de eerste beplantingen die tot op heden 
grotendeels aanwezig zijn. 
De strakke blokverkaveling, kenmerkend voor jonge heideontginningen landschappen, is 
reeds vanaf 1900 zichtbaar. 
 
 
 
 
   

Figuur 2: Historische topografische kaart 1900. 

Figuur 3: Historische topografische kaart 1930. 
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Figuur 4: Historische topografische kaart 1950. 

Figuur 5: Historische topografische kaart 2017. 
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4.3 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

Voor de ecologische inrichting van een terrein kan een hoogtekaart van belang zijn om 
aanwezige koppen, essen of juist laagtes inzichtelijk te krijgen. Naast bodemtypen kan 
het reliëf in het plangebied goede aanknopingspunten vormen voor de juiste situering van 
specifieke inrichtingsmaatregelen.  
In onderstaande figuur is de hoogtekaart weergegeven zoals opgenomen in 2018. 
 

 

Figuur 6: Actueel Hoogtebestand Nederland. 
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4.4 Voorontwerp Stepelerveld 

Voor het plangebied is een voorontwerp gemaakt van de verkaveling en infrastructuur. 
Hier zijn eveneens reeds enkele ecologische structuren in verwerkt. Deze inrichtingsschets 
is als uitgangspunt gebruikt bij het natuurinclusief ontwerp zoals uitgewerkt in paragraaf 
4.5. De aangegeven nummering refereert naar de Natuurinclusief voorstellen uit paragraaf 
4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: Voorontwerp Stepelerveld. 
(bron: Stegehuis Infra, Strukton Civiel en gemeente Haaksbergen (9-11-2020)) 
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4.5 Natuurinclusief ontwerp 

In deze paragraaf worden de inrichtingsmaatregelen besproken ter versterking van 
ecologie en biodiversiteit in het plangebied en voor het omliggende landschap. 
 
In onderstaande kaart worden de te ontwikkelen ecotopen weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rondweg met berm 
2. Sloot - optioneel 
3. Loofbos 
4. Houtwal 
5. Vochtig-matig droog bloemrijk grasland met retentievijvers 
6. Hakhoutwal 
7. Droog bloemrijk grasland 
8. Steilrand 
9. Vochtig-matig droog bloemrijk grasland zonder retentievijvers 
10. Verbindingszone voor dagvlinders, flora, sprinkhanen en reptielen met het
 omliggende gebied 
11. Amfibieënpoel 
12. Vleermuiskelder 

 
Hieronder wordt per element het doel, het streefbeeld, de inrichting en het beheer 
beschreven. 
 
 

Figuur 7: Te ontwikkelen ecotopen. Het rode kader betreft de begrenzing van het bedrijventerrein. 
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1. Rondweg met berm 
Doel: 
Berm met een grote biodiversiteit. 
 
Streefbeeld: 
Gevarieerde, natuurinclusieve berm, bestaande uit 10% struiken, 15% ruigte en 75% 
bloemrijk grasland. 
 
Inrichting: 
Berm afwerken met een laag van 5-10 cm schone grond en deze licht vermengen met de 
ondergrond. 
Daar waar de bermen overeenkomen met de groene en blauwe delen van de Algemene 
hoogtekaart van Nederland (zie figuur 6), 50% inzaaien met een mengsel van vochtige 
graslanden (onder andere echte koekoeksbloem, echte valeriaan, reukgras, kale jonker, 
moerasrolklaver, watermunt en wilde bertram). 
Daar waar de bermen overeenkomen met de gele en oranje delen van de Algemene 
hoogtekaart van Nederland (zie figuur 6), 50% inzaaien met een mengsel van drogere 
graslanden (onder andere gele morgenster, gewone margriet, glad walstro, glanshaver en 
knoopkruid). 
5-10% van de berm afschermen met behulp van afrastering (gekloofde eikenhouten palen 
met 2 puntdraden) en daar spontane struikopslag tolereren. Per 50 meter 1 groepje 
struiken laten ontwikkelen. Verspreid kunnen enkele hoogstamfruitbomen worden geplant 
als aanzet voor locale voedselproductie zoals binnen de criteria van RO9 van de Breeam 
wordt voorgesteld. 
 
Beheer: 
Jaarlijks 1-2 keer maaien en maaisel afvoeren (verschralen) van 75% van de berm. Per 
maaibeurt 15% van de vegetatie laten staan (ontwikkeling ruigte); bij voorkeur die delen 
met veel bloemen. Eventueel nabegrazing door middel van een schaapskudde. 
Struikopslag eens per 5 jaar afzetten; om de 50 meter één groepje. Takafval ter plaatse 
van de struiken laten liggen als takkenhoop (schuilplaats fauna). De struiken lopen weer 
uit en groeien door de takkenhoop heen. 
Hoogstamfruitbomen alleen noodzakelijke begeleidingssnoei toepassen. 
 
2. Sloot - optioneel 
Doel: 
Sloot/talud met een grote biodiversiteit en behoud van de leesbaarheid van het landschap 
door handhaving van de sloot als onderdeel van het huidige verkavelingspatroon met 
gradiënt. Dit ecotoop is als optioneel aangegeven doordat veel van de grond reeds is 
uitgegeven. Hierdoor wordt nader bepaald of dit ecotoop kan worden gerealiseerd dan 
wel dat of ander slootvormig element in het plangebied kan worden toegewezen als te 
behouden verkavelingspatroon en gradiënt. 
 
Streefbeeld: 
Gevarieerde, natuurinclusieve sloot, bestaande uit 25% struiken en 75% bloemrijk 
grasland. 
 
Inrichting: 
Geen. 
 
Beheer: 
Jaarlijks 1 keer korfen en het slootmaaisel afvoeren (verschralen) van 75% van de sloot. 
Struikopslag eens per 5 jaar 100% afzetten. Takafval ter plaatse van de struiken laten 
liggen als takkenhoop (schuilplaats fauna). De struiken lopen weer uit en groeien door de 
takkenhoop heen. 
 
3. Loofbos 
Doel: 
Bos met een grote biodiversiteit. 
 
Streefbeeld: 
Gevarieerd bos met een goed ontwikkelde mos-, kruid-, struik- en boomlaag. 
 
Inrichting: 
Geen. 
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Beheer: 
Startbeheer: 
Door middel van groepsgewijze kap op 3 locaties met een diameter die gelijk is aan de 
boomhoogte. Gekapte bomen laten liggen zoals ze vallen. Niet afkorten of stammetjes 
opstapelen of iets dergelijks. 
In het midden van ieder ‘kapgat’ 1 laanboom planten. In het westelijke relatief vochtige 
deel 1 boswilg, in het midden 1 zoete kers en in het oosten 1 zomereik. Laanbomen 
afschermen om vraat van reeën te voorkomen. 
Vervolgbeheer: laanbomen gedurende 10 jaar vrijhouden van opslag (zagen en laten 
liggen). Eens per 5-10 jaar dunnen, waarbij 10-20% van de bomen (behalve de geplante 
laanbomen) worden gezaagd. Het vrijkomende hout laten liggen als schuilplaats voor 
fauna (onder andere reeën, kleine marterachtigen en amfibieën). 
 
4. Houtwal 
Doel: 
Houtwal met een grote biodiversiteit. 
Streefbeeld: 
Gevarieerde houtwal met een goed ontwikkelde mos-, kruid-, struik- en boomlaag. 
 
Inrichting: 
Eventueel aanwezige vaste afrastering aan beide zijden van de houtwal verwijderen 
(palen, prikkeldraad en bevestigingsmateriaal). 
Ophangen nestkasten in de oudste bomen: bosuil, torenvalk, gekraagde roodstaart, bonte 
en grauwe vliegenvanger. 
 
Startbeheer:  
De aan de houtwal grenzende greppels maaikorfen. Het daarbij vrijkomende materiaal 
afvoeren. 
Dunning, waarbij 10-20% van de bomen worden gezaagd. Daarbij minimaal de volgende 
bomen sparen als overstaander: bomen met horsten van roofvogels, bomen met holten en 
bomen met een weelderige begroeiing van hop en/of wilde kamperfoelie. Het 
vrijkomende hout- en takmateriaal afvoeren. Hierdoor ontstaat een soortenrijke en niet 
door brandnetels en bramen gedomineerde mos- en kruidlaag. 
 
Vervolgbeheer: 
Jaarlijks 75% van de greppels maaikorfen en materiaal afvoeren. 
Eens per 10-15 jaar 10-20% van de houtwal dunnen gelijk aan het startbeheer. 
 
5. Vochtig-matig droog bloemrijk grasland met retentievijvers/ ’s 
Doel: 
Soorten- en structuurrijk bloemrijk grasland met een grote biodiversiteit. 
 
Streefbeeld: 
Bloemrijk grasland met kleine groepjes ruigte en struwelen en retentievijvers – zie foto 1. 
 
Inrichting: 
Afvoeren van de fosfaat- en nitraatrijke bovengrond (plaggen) op een oppervlakte van 
maximaal 85%. De grond langs de houtwal dient over een breedte van 4 meter geheel 
geplagd te worden. Hierdoor is er ruimte om de greppels te kunnen maaikorfen. 
Aanleg retentievijvers/wadi’s rondom de amfibieënpoel. Deze laatste dient (hydrologisch) 
geïsoleerd te liggen t.o.v. de retentievijver om te voorkomen dat er zich in de poel een 
vissenpopulatie kan vestigen (veel vissen zijn predatoren van amfibieën). De op het 
zuiden gerichte oevers van de retentievijvers dienen zo glooiend mogelijk aangelegd te 
worden (‘steilheid’ maximaal 1:5). Door de zone kan een wandelpad worden aangelegd. 
 
Beheer: 
Wachten tot er zich een vegetatie op de plaggrond heeft ontwikkeld. Dit duurt naar 
verwachting 2-3 jaar. Vanaf dat moment jaarlijks 1 keer maaien en maaisel afvoeren 
(verschralen) van 85% van de berm. Per maaibeurt 15% van de vegetatie laten staan 
(ontwikkeling ruigte); bij voorkeur die delen met veel bloemen. Eventueel nabegrazing 
door middel van een schaapskudde. 
Op de niet geplagde grond spontaan kleine struwelen laten ontwikkelen. Deze struikopslag 
eens per 5 jaar afzetten. Takafval ter plaatse van de struiken laten liggen als takkenhoop 
(schuilplaats fauna). De struiken lopen weer uit en groeien door de takkenhoop heen. 
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6. Hakhoutwal 
Doel: 
Hakhoutwal met een grote biodiversiteit. 
 
Streefbeeld: 
Gevarieerde houtwal met een goed ontwikkelde mos-, kruid- en struiklaag inclusief 
knotbomen en opgaande bomen als overstaander. 
 
Inrichting: 
Eventueel aanwezige vaste afrastering aan beide zijden van de houtwal verwijderen 
(palen, prikkeldraad en bevestigingsmateriaal). 
Markeren toekomstbomen (= overstaanders); gemiddeld 1 overstaander per 50 meter. 
Ophangen nestkasten in de overstaanders: bosuil, torenvalk, gekraagde roodstaart, bonte 
en grauwe vliegenvanger. 
 
Startbeheer:  
De aan de houtwal grenzende greppels maaikorfen. Het daarbij vrijkomende materiaal 
afvoeren. 
Dunning waarbij 10-20% van de bomen worden gezaagd. Daarbij minimaal de volgende 
bomen sparen als overstaander: bomen met horsten van roofvogels, bomen met holten en 
bomen met een weelderige begroeiing van hop en/of wilde kamperfoelie. Het 
vrijkomende hout- en takmateriaal afvoeren. Hierdoor ontstaat een soortenrijke en niet 
door brandnetels en bramen gedomineerde mos- en kruidlaag. 
 
Vervolgbeheer: 
Jaarlijks 85% van de greppels maaikorfen en materiaal afvoeren (30-5-methode: 30 m wel, 
5 m niet, 30 wel etc.). 
Om de 5 jaar 20% van de houtwal afzetten; behalve de overstaanders. Hiervoor is de 
hakhoutwal ingedeeld in 5 compartimenten (zie onderstaande figuur). Hieronder is 

Foto 1: Voorbeeld ontwikkeling vochtig bloemrijk grasland. 
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eveneens een kapschema opgenomen waarbij de winter 2021/2022 als startjaar is 
beschouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Droog bloemrijk grasland 
Doel: 
Soorten- en structuurrijk bloemrijk grasland met een grote biodiversiteit. 
 
Streefbeeld: 
Bloemrijk grasland met kleine groepjes ruigte en struwelen. 
 
Inrichting: 
Afvoeren van de fosfaat- en nitraatrijke bovengrond (plaggen) op een oppervlakte van 
85%. De grond langs de houtwal dient over een breedte van 4 meter geheel geplagd te 
worden. Hierdoor is er ruimte om de greppels te kunnen maaikorfen. 
Door de zone kan een wandelpad worden aangelegd. 
 
Beheer: 
Wachten tot er zich een vegetatie op de plaggrond heeft ontwikkeld. Dit duurt naar 
verwachting 2-3 jaar. Vanaf dat moment jaarlijks 1 keer maaien en maaisel afvoeren 

Figuur 8: Indeling af te zetten hakhoutwal in compartimenten. 

1 

2 
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Tabel 1: Afzetcyclus per compartiment van de houtwal. 
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(verschralen) van 85% van de berm. Per maaibeurt 15% van de vegetatie laten staan 
(ontwikkeling ruigte); bij voorkeur de delen met veel bloemen. Eventueel nabegrazing 
door middel van een schaapskudde. 
Op de niet geplagde grond spontaan kleine struwelen laten ontwikkelen. Deze struikopslag 
eens per 5 jaar afzetten. Takafval ter plaatse van de struiken laten liggen als takkenhoop 
(schuilplaats fauna). De struiken lopen weer uit en groeien door de takkenhoop heen. 
 
8. Steilrand 
Doel: 
Steilrand voor graafbijen op de overgang van een zandrug (nummer 7) naar een laagte 
(nummer 5). 
 
Streefbeeld: 
Steilrand met open grond (maximaal 30% begroeid met korte grazige en bloemrijke 
vegetatie). 
 
Inrichting: 
Aanleg van een steilrand met een hoek van 90° t.o.v. het maaiveld. Dit kan door het 
verplaatsen van grond uit de laagte en deze op de zandrug deponeren. Hoogte van de 
steiland zal circa 1 meter bedragen over de volle breedte van de zone. 
 
Beheer: 
Eens per 5 jaar weer steil en open maken. Wachten tot er zich een vegetatie op de 
steilrand heeft ontwikkeld. Dit duurt naar verwachting 2-3 jaar. Vanaf dat moment 
jaarlijks 1 keer maaien en maaisel afvoeren (verschralen) van alle vegetatie. Eventueel 
nabegrazing door middel van een schaapskudde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Vochtig-matig droog bloemrijk grasland zonder retentievijvers 
Doel: 
Soorten- en structuurrijk bloemrijk grasland met een grote biodiversiteit. 
 
Streefbeeld: 
Bloemrijk grasland met kleine groepjes ruigte en struwelen. 
 
Inrichting: 
Afvoeren van de fosfaat- en nitraatrijke bovengrond (plaggen) op een oppervlakte van 
85%. De grond langs de houtwal dient over een breedte van 4 meter geheel geplagd te 
worden. Hierdoor is er ruimte om de greppels te kunnen maaikorfen. 
Door de zone kan een wandelpad worden aangelegd. 
 
Beheer: 
Wachten tot er zich een vegetatie op de plaggrond heeft ontwikkeld. Dit duurt naar 
verwachting 2-3 jaar. Vanaf dat moment jaarlijks 1 keer maaien en maaisel afvoeren 

Foto 2: Voorbeeld van een steilrand, biotoop voor graafwespen. 
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(verschralen) van 85% van de berm. Per maaibeurt 15% van de vegetatie laten staan 
(ontwikkeling ruigte); liefst die delen met veel bloemen. Eventueel nabegrazing door 
middel van een schaapskudde. 
Op de niet geplagde grond spontaan kleine struwelen laten ontwikkelen. Deze struikopslag 
eens per 5 jaar afzetten. Takafval ter plaatse van de struiken laten liggen als takkenhoop 
(schuilplaats fauna). De struiken lopen weer uit en groeien door de takkenhoop heen. 
 
10. Verbindingszone voor dagvlinders, flora, sprinkhanen en reptielen met omliggende 
gebied 
Doel: 
Verbindingszone tussen de populaties van dagvlinders, flora, sprinkhanen en reptielen van 
het plangebied en het omliggende gebied. 
 
Streefbeeld: 
Bloemrijk grasland. 
 
Inrichting: 
Geen. 
 
Beheer: 
Jaarlijks 1 keer maaien en maaisel afvoeren (verschralen) van 100% van de vegetatie. 
 
11. Amfibieënpoel  
Doel: 
Poel met een duurzame populatie amfibieën en watergebonden fauna. 
 
Streefbeeld: 
Poel met een rijk gestructureerde vegetatie (submerse en drijvende vegetatie en 
helofyten). 
 
Inrichting: 
Aanleg poel met een zo glooiend mogelijk op het zuiden gerichte oever (‘steilheid’ 
maximaal 1:5). De diepte dient dusdanig te zijn, dat de poel in zeer droger zomers kan 
opdrogen. 
 
Beheer: 
Indien de poel voor 75% is dichtgegroeid, dient deze te worden opgeschoond. Daarbij 
dient 15% van de vegetatie gepaard te blijven. 
De oevers dienen jaarlijks voor 50% gemaaid te worden, waarbij het maaisel dient te 
worden afgevoerd. Ieder jaar een ander deel maaien. 
 
12. Vleermuiskelder als winterverblijf 
Op het terrein wordt een vleermuiswinterverblijf gerealiseerd. Het winterverblijf zal een 
door grond afgedekte, verdiepte kelder zijn waarvan een toegangsdeur zichtbaar is – zie 
foto 3. Door de kelder enigszins verdiept aan te leggen zal de afdekkende grond een 
glooiing op het terrein vormen. Het gronddek op de kelder zal minimaal 0,8 meter dik zijn 
om zo een vorstvrije kelder te realiseren. De vleermuiskelder op deze locatie zal een 
winterverblijf vormen voor soorten als gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en 
mogelijk aanwezige soorten als franjestaart en watervleermuis. 
Het ontwerp en situering van het winterverblijf wordt in nauwe samenwerking met een 
erkend ecoloog uitgevoerd waardoor de functie en effectiviteit geborgd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Voorbeeld van een vleermuiskelder (Bron: Bosgroep) 
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13. Bedrijfspanden (niet aangegeven op kaart) 
Daken: 
Daken van bedrijfspanden inzaaien met een in Haaksbergen inheems assortiment. Deze 
vegetatiedaken dienen voor insecten als dagvlinders en wilde bijen bereikbaar te zijn. Dat 
kan door (dele van) deze daken tot op het maaiveld door te laten lopen. Daarnaast dienen 
de daken (direct of indirect) met elkaar te zijn verbonden, bijvoorbeeld door de aan te 
leggen bermen ecologisch in te richten zoals beschreven onder 1 met als 
aandachtspunten: gedeeltelijk bouwvoor verwijderen (plaggen), de helft van de bermen 
vervolgens in te zaaien met een in Haaksbergen inheems assortiment en andere helft 
dient zich spontaan te ontwikkelen. Daar kunnen soorten als struikhei kiemen uit de 
zaadbank. Plaggen op de goede diepte is daarbij essentieel. Hierdoor is ecologische 
begeleiding bij de uitvoering van groot belang. 
 
Broedgelegenheid voor vogels en vleermuizen op bedrijfspanden:  
Plaatsen van nestkasten voor huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, torenvalk en bij 
eventuele hoge gebouwen voor slechtvalk. Op enkele windrichtingen eveneens mogelijk-
heden creëren voor vleermuizen door het ophangen van kasten en bij muren met schoon 
metselwerk enkele stootvoegen open te laten en niet dichten met bijvoorbeeld 
bijenbekjes. 
 
Erfafscheiding bedrijfspanden:  
Natuurlijke ‘erfafsscheiding’ rondom ieder bedrijfspand. Bijvoorbeeld in de vorm van 
hagen bestaande uit sleedoorn en eenstijlige meidoorn op de vochtige locaties 
(groen/blauw op AHN-kaart in figuur 6) en gewone lijsterbes en vuilboom op de droge 
locaties (geel/oranje op AHN-kaart in figuur 6) of smalle houtsingels bestaande uit soorten 
als boswilg en grauwe wilg op de vochtige locaties en gewone lijsterbes en vuilboom op de 
droge locaties. Op smalle delen kan ook gekozen worden voor hederaschermen. 
 
14. Verlichting (niet aangegeven op kaart) 
Doordat verlichting een negatief effect kan hebben op vleermuizen, wordt de keuze van 
de verlichting afgestemd op de functie van het plangebied als foerageergebied en de 
mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Veel soorten zullen gebieden met 
verlichting, om te foerageren, als vlieggeleiding of potentiële verblijfplaatsen, mijden. 
Slechts van enkele vleermuissoorten zullen individuen verlichting gebruiken als foerageer-
plek doordat verschillende insectensoorten worden aangetrokken door lampen. De meeste 
vleermuissoorten ervaren verlichting echter als een negatief effect in het leefgebied – zie 
ook 3.3.5. 
Kunstmatige lichtbronnen zenden licht uit met specifieke frequenties, ofwel kleuren. 
Vleermuizen hebben zeer lichtgevoelige ogen maar zijn niet even gevoelig voor alle 
kleuren. Vleermuizen zijn met name gevoelig voor de kleuren blauw-ultraviolet en minder 
voor oranje en rode kleuren. In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door de 
Zoogdiervereniging en consultancybedrijf LEDexpert, lampen ontwikkeld die een zo min 
mogelijk storend effect hebben op vleermuizen. Na uitvoerig testen bleken vleermuizen 
nauwelijks hinder te ondervinden van amberkleurige, UV-vrije ledlampen. 
 
Om strooilicht op de boomkronen te minimaliseren zullen de lichtmachten langs de 
buitenranden van het bedrijventerrein naast de houtopstanden worden geplaatst, zodanig 
dat de lichtbundels van de houtopstand af schijnen.  
 
Door als uitgangspunt alleen hoog noodzakelijk verlichting te plaatsen en te kiezen voor 
vleermuisvriendelijke verlichting, zal het negatieve effect op vleermuizen minimaal zijn. 
Het verlichtingsplan wordt met een vleermuisdeskundige doorgesproken. 
Randvoorwaarden voor vleermuisvriendelijke verlichting: 
 

 Gebruik lage masten - < 4 meter of bij voorkeur geleideverlichting van 1 meter 
hoogte; 

 Gebruik afgeschermde lichtbundels – lichthinderkappen 
o geen uitstraling van licht naar boven of in boomkronen  
o naar beneden gerichte lichtbundels 
o plaats lichtmasten met een afgeschermde kant naar houtopstanden 
o niet aanschijnen van locaties met open stootvoegen aan gebouwen of 

vleermuiskasten 
 Geen toename van verlichting/strooilicht in de houtsingels; 
 Gebruik amberkleurige ledverlichting – Bat-lamp; dan wel ledverlichting 

<2700K. 
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Amberkleurige led-verlichting 
op lage armaturen. 
 

Voorbeelden van 
afgeschermde armaturen 
en lichthinderkap. 
 

Bron: lantaarnpaalgek.nl 
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Kader: Ter zake kundige / deskundig ecoloog 
 
Met een ter zake kundige / deskundig ecoloog wordt bedoeld een deskundige die voor de situatie en 
soorten waarvoor hij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis 
heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan 
doordat de deskundige: 
  

 op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt 
(Nederlandse) ecologie, en/of   

 als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, en/of   
 zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten 

bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging 
VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, 
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, Staatsbosbeheer of een terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisatie) en/of 

 zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en/of -bescherming.  

 


