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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2013.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 916315

Aanvraagnaam Leeuwarden, nieuwbouw 81 woningen

Uw referentiecode 5576

Ingediend op 16-07-2013

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving De bestaande grond gebonden woningen van Elkien, in
de Westindische buurt te Leeuwarden, worden gesloopt.
Waarna er 81 nieuwe woningen zullen worden gebouwd.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 926593

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Het V&G plan zal worden 4 weken voor de start van de
bouw worden ingediend.
De constructieberekeningen zullen later worden ingediend.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Formulierversie
2013.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 010854160000

Statutaire naam LontPlan B.V.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters W.

Voorvoegsels -

Achternaam Anema

Functie Project Coordinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9076pt

Huisnummer 19

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam De Wissel

Woonplaats St.-Annaparochie

4 Correspondentieadres

Postbus 12

Postcode 9076ZN

Plaats St.-Annaparochie

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0518 409393

Faxnummer 0518 409399

E-mailadres w.anema@lont.nl
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Formulierversie
2013.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 010646290000

Statutaire naam Alynia Architecten

Handelsnaam Alynia Architecten

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters J.

Voorvoegsels -

Achternaam de Haan

Functie Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 8861AK

Huisnummer 47

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Noorderhaven

Woonplaats HARLINGEN

4 Correspondentieadres

Postbus 187

Postcode 8860AD

Plaats Harlingen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0517413333

Faxnummer -

E-mailadres jan.dehaan@alynia-architecten.nl
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Formulierversie
2013.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Leeuwarden

Kadastrale gemeente Huizum

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 2445

Bouwplannaam Leeuwarden, nieuwbouw 81 woningen

Bouwnummer 1 t/m 81

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Kadastrale perceelnummers:
2445, 2448, 2451 en 2459

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag De projectonwikkelaar die het plan ontwikkelt t.b.v. Elkien.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Grondgebonden woningen in de Westindische buurt
in Leeuwarden. Het betreft de Sabastraat (één zijde),
Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat,
Arubastraat (één zijde).
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Formulierversie
2013.01 Bouwen

Woning bouwen
1 Zorgwoning

Gaat het om de bouw van één of
meerdere zorgwoning(en)?

Zorgwoning(en)
Geen zorgwoning(en)

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting De bouw van 81 rijwoningen

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

4 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

9216

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

13055

5 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

22284

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

37860
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6 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

3973

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

5152

7 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

8 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte
van de woning in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

10000

Wat wordt de vloeroppervlakte
van het verblijfsgebied van de
woning in m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

5573

9 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

81

Wat is het aantal
huurwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

10 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen
waarvoor een vergunning wordt
aangevraagd?

0

Wat is het aantal
koopwooneenheden waarvoor een
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Algemeen

Bent u na voltooiing van de
werkzaamheden bewoner van het
bouwwerk?

Ja
Nee

12 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie de kleuren- en materialenstaat

13 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2013.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

212159n01_Bouwbeslu-
it2012_080713_pdf

212159n01_Bouw-
besluit2012_080-
713.pdf

Energiezuinigheid en
milieu
Gelijkwaardigheid
Kwaliteitsverklaringen

16-07-2013 In
behandeling

5576to-ventilatie_pdf 5576to-ventilatie.pdf Gezondheid 16-07-2013 In
behandeling

5576to_daglicht_pdf 5576to_daglicht.pdf Gezondheid 16-07-2013 In
behandeling

5576to-401_pdf 5576to-401.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

16-07-2013 In
behandeling

5576to-bouwbesluitA-
_C_F_pdf

5576to-bouwbesluitA-
_C_F.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

16-07-2013 In
behandeling

5576to-bouwbesluitB_pdf 5576to-bouwbes-
luitB-.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

16-07-2013 In
behandeling

5576to-bouwbesluitD-
_E_G_H_pdf

5576to-bouwbesluitD-
_E_G_H.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

16-07-2013 In
behandeling

5576to-s01_pdf 5576to-s01.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand

16-07-2013 In
behandeling

5576to-s02_pdf 5576to-s02.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

16-07-2013 In
behandeling

SO-01_Blad_SO--
01_19--12-2012_pdf

SO-01_Blad_SO--
01_19--12-2012.pdf

Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

16-07-2013 In
behandeling

5576to-101A_pdf 5576to-101A.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

5576to-101B_pdf 5576to-101B.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling

5576to-101C_pdf 5576to-101C.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling

5576to-101D_pdf 5576to-101D.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling

5576to-101E_pdf 5576to-101E.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling

5576to-101F_pdf 5576to-101F.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling

5576to-101G_pdf 5576to-101G.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en

16-07-2013 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

5576to-101H_pdf 5576to-101H.pdf Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling

5576to-102_pdf 5576to-102.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

16-07-2013 In
behandeling

5576to-103_pdf 5576to-103.pdf Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand

16-07-2013 In
behandeling

5576to_kleurenmat_s-
t_20130711_pdf

5576to_kleuren-
mat_st_201-
30711-.pdf

Welstand 16-07-2013 In
behandeling

5576_fotos_20130711-
_pdf

5576_fotos_201-
30711-.pdf

Welstand 16-07-2013 In
behandeling

5576to-101R_pdf 5576to-101R.pdf Gezondheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

16-07-2013 In
behandeling

5576to-Uitgangspunt-
enEPC_pdf

5576to-Uitgangspunt-
enEPC-.pdf

Energiezuinigheid en
milieu

16-07-2013 In
behandeling



Datum aanvraag: 16 juli 2013 Aanvraagnummer: 916315 Pagina 1 van 1

Formulierversie
2013.01 Kosten

Bouwen
Woning bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

7200000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

7500000
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Alynia Architecten Harlingen bv BNA
Postbus 187 8860 AD Harlingen
T 0517-413333

E-mail: info@alynia-architecten.nl
Website: www.alynia-architecten.nl

 F 0517-419766
Deze tekening blijft eigendom van Alynia Architecten en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden  gekopieerd, noch aan derden worden verstrekt,of ter inzage worden gegeven.

OPDRACHTGEVER EN TITEL :

ONDERDEEL :

SCHAAL:

FORMAAT:

BLADNO.:

PROJECTNO.:

S.B.
S.B.

S.B.

17-01-2013
A1

1:100

11-07-2013
29-08-2013

5576
TO-101-A

Bouwbedrijf Lont Projectontwikkeling
81 Woningen West-Indische buurt te Leeuwarden
Technisch Ontwerp
Woning type A

Woning type A

Begane grond 1e Verdieping Doorsnede A-A Doorsnede B-B

voorgevel linkergevel achtergevel

baksteen metselwerk
Isolatie
100 mm. kalkzandsteen
Prefab beton
70 / 100 mm. gipsblokken

Vloertegels

Wandopbouw Diversen

niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die
voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

Gevelvullende elementen Houtskeletbouw
Ventilatieroosters Buva FitstreamV

Brandveiligheid
De hoofddraagconstructie volgens art.2.10, lid 2 van het bouwbesluit bezit een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 60 minuten
De geeiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, enzovoort is aan te tonen door middel van een geldig rapport
(TNO, Bouwcentrum of een door de raad van accreditatie aangewezen instituut).
De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.
Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1
(art. 2.67 Bouwbesluit):

brandklasse B en rookklasse s2

brandklasse C
De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 BB):

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig
buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

brandklasse D en rookklasse s2
brandklasse D en rookklasse s2

brandklasse D
brandklasse D
brandklasse D

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69BB):
bovenzijde vloer / trap in overige ruimten: brandklasse Dfl en rookklasse sl fl

Diversen
Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mmDe vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of
het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m
Hang- en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis- en ratdichte roosters uitvoeren.
Toiletten en badkamers voorzien van waterwerende afwerking (wandtegels) met min. hoogte van 1200mm.
Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.
De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.
Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.
Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht- en waterdicht is, conform NEN 3215
De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De gasinstallatie wordt nader uitgewerkt conform de NEN 1078
Uitvalzonwering toepassen bij alle kozijnen m.u.v.  kopgevels op het noorden/noordoosten en de voordeurskozijnen

Trappen
Gegevens trap 1: dichte houten trap; Gegevens trap 2: open houten trap;

Optrede= 185 mm; aantrede =220 mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Optrede= 185 mm; aantrede =220mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+
Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN 6702
(Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen.

3D Impressie

2e Verdieping

Eindwoning type A
Als getekend: 4

PV-panelen voorzijde: 4
PV-panelen achterzijde: 0

Gespiegeld: 4
PV-panelen voorzijde: 0
PV-panelen achterzijde: 4

aantallen



RM

RM

A-
A

A-
A

B-BB-B

A

A

1 1

2 2

B

B

opstelplaats
kooktoestel

opp: 35,9 m²
verblijfsruimte
0.5

opp: 2,1 m²
bergruimte
0.4

op
p:

6,
3 

m
²

ve
rk

ee
rs

ru
im

te
0.

1

toiletr.
0.3

mk
0.2

36
0

72
00

36
0

290 7000
7290

45
0

88
5

10
0

10
35

70
12

80
70

84
0

90
26

50
45

0
45

0
70

20
45

0

415 4130 70 1140 70 1340 125

415 4130 70 2550 250
415 6750 125

opstelplaats
aanrecht

A-
A

A-
A

B-BB-B

A

A

1 1

2 2

B

B

45
0

31
25

10
0

37
95

45
0

36
0

72
00

36
0

290 7000
415 3450 100 3200 125

op
p:

7,
0 

m
²

ve
rk

ee
rs

ru
im

te
1.

1

opp: 8,4 m²
bedruimte
1.2

opp: 13,1 m²
bedruimte
1.3

opp: 10,8 m²
bedruimte
1.4

opp: 6,2 m²
badruimte
1.5

45
0

19
90

10
0

21
90

10
0

26
40

45
0

+0 Begane grond

+2900 1e Verdieping

+5800 2e Verdieping

1 2

26
30

26
30

+10035 bk. dak

3607200360

+0 Begane grond

+2900 1e Verdieping

+5800 2e Verdieping

A B

+10035 bk. dak

26
30

26
30

V

V

V V

A-
A

A-
A

B-B

A

A

1 1

2 2

B

B

415 6750 125

1500mm

2600mm

1500mm

2600mm

25
75

20
50

25
75

14
75

42
50

14
75

72
00

7000

w.d.w.m.

0

1

2

3

4

5

6

7

Alynia Architecten Harlingen bv BNA
Postbus 187 8860 AD Harlingen
T 0517-413333

E-mail: info@alynia-architecten.nl
Website: www.alynia-architecten.nl

 F 0517-419766
Deze tekening blijft eigendom van Alynia Architecten en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden  gekopieerd, noch aan derden worden verstrekt,of ter inzage worden gegeven.
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TO-101-G

Bouwbedrijf Lont Projectontwikkeling
81 Woningen West-Indische buurt te Leeuwarden
Technisch Ontwerp
Woning type G

Woning type G

Begane grond 1e Verdieping Doorsnede A-A Doorsnede B-B

voorgevel linkergevel achtergevel

baksteen metselwerk
Isolatie
100 mm. kalkzandsteen
Prefab beton
70 / 100 mm. gipsblokken

Vloertegels

Wandopbouw Diversen

niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die
voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

Gevelvullende elementen Houtskeletbouw
Ventilatieroosters Buva FitstreamV

Brandveiligheid
De hoofddraagconstructie volgens art.2.10, lid 2 van het bouwbesluit bezit een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 60 minuten
De geeiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, enzovoort is aan te tonen door middel van een geldig rapport
(TNO, Bouwcentrum of een door de raad van accreditatie aangewezen instituut).
De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.
Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1
(art. 2.67 Bouwbesluit):

brandklasse B en rookklasse s2

brandklasse C
De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 BB):

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig
buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

brandklasse D en rookklasse s2
brandklasse D en rookklasse s2

brandklasse D
brandklasse D
brandklasse D

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69BB):
bovenzijde vloer / trap in overige ruimten: brandklasse Dfl en rookklasse sl fl

Diversen
Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mmDe vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of
het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m
Hang- en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis- en ratdichte roosters uitvoeren.
Toiletten en badkamers voorzien van waterwerende afwerking (wandtegels) met min. hoogte van 1200mm.
Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.
De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.
Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.
Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht- en waterdicht is, conform NEN 3215
De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De gasinstallatie wordt nader uitgewerkt conform de NEN 1078
Uitvalzonwering toepassen bij alle kozijnen m.u.v.  kopgevels op het noorden/noordoosten en de voordeurskozijnen

Trappen
Gegevens trap 1: dichte houten trap; Gegevens trap 2: open houten trap;

Optrede= 185 mm; aantrede =220 mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Optrede= 185 mm; aantrede =220mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+
Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN 6702
(Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen.

3D Impressie

2e Verdieping

Schakelwoning type G
Als getekend: 0

Gespiegeld: 2
PV-panelen voorzijde: 1
PV-panelen achterzijde: 1
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Postbus 187 8860 AD Harlingen
T 0517-413333

E-mail: info@alynia-architecten.nl
Website: www.alynia-architecten.nl

 F 0517-419766
Deze tekening blijft eigendom van Alynia Architecten en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden  gekopieerd, noch aan derden worden verstrekt,of ter inzage worden gegeven.
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TO-101-H

Bouwbedrijf Lont Projectontwikkeling
81 Woningen West-Indische buurt te Leeuwarden
Technisch Ontwerp
Woning type H

Woning type H

Begane grond 1e Verdieping Doorsnede A-A Doorsnede B-B

voorgevel linkergevel achtergevel

baksteen metselwerk
Isolatie
100 mm. kalkzandsteen
Prefab beton
70 / 100 mm. gipsblokken

Vloertegels

Wandopbouw Diversen

niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die
voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

Gevelvullende elementen Houtskeletbouw
Ventilatieroosters Buva FitstreamV

Brandveiligheid
De hoofddraagconstructie volgens art.2.10, lid 2 van het bouwbesluit bezit een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 60 minuten
De geeiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, enzovoort is aan te tonen door middel van een geldig rapport
(TNO, Bouwcentrum of een door de raad van accreditatie aangewezen instituut).
De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.
Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1
(art. 2.67 Bouwbesluit):

brandklasse B en rookklasse s2

brandklasse C
De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 BB):

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig
buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

brandklasse D en rookklasse s2
brandklasse D en rookklasse s2

brandklasse D
brandklasse D
brandklasse D

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69BB):
bovenzijde vloer / trap in overige ruimten: brandklasse Dfl en rookklasse sl fl

Diversen
Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mmDe vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of
het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m
Hang- en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis- en ratdichte roosters uitvoeren.
Toiletten en badkamers voorzien van waterwerende afwerking (wandtegels) met min. hoogte van 1200mm.
Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.
De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.
Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.
Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht- en waterdicht is, conform NEN 3215
De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De gasinstallatie wordt nader uitgewerkt conform de NEN 1078
Uitvalzonwering toepassen bij alle kozijnen m.u.v.  kopgevels op het noorden/noordoosten en de voordeurskozijnen

Trappen
Gegevens trap 1: dichte houten trap; Gegevens trap 2: open houten trap;

Optrede= 185 mm; aantrede =220 mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Optrede= 185 mm; aantrede =220mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+
Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN 6702
(Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen.

3D Impressie

2e Verdieping

Woning type H
Als getekend: 2

PV-panelen voorzijde: 1
PV-panelen achterzijde: 1

Gespiegeld: 0
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Principe Riolering (type A t/m H)
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Deze tekening blijft eigendom van Alynia Architecten en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden  gekopieerd, noch aan derden worden verstrekt,of ter inzage worden gegeven.
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TO-101-C

Bouwbedrijf Lont Projectontwikkeling
81 Woningen West-Indische buurt te Leeuwarden
Technisch Ontwerp
Woning type C

Woning type C

Begane grond 1e Verdieping Doorsnede A-A Doorsnede B-B

voorgevel linkergevel achtergevel

baksteen metselwerk
Isolatie
100 mm. kalkzandsteen
Prefab beton
70 / 100 mm. gipsblokken

Vloertegels

Wandopbouw Diversen

niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die
voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

Gevelvullende elementen Houtskeletbouw
Ventilatieroosters Buva FitstreamV

Brandveiligheid
De hoofddraagconstructie volgens art.2.10, lid 2 van het bouwbesluit bezit een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 60 minuten
De geeiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, enzovoort is aan te tonen door middel van een geldig rapport
(TNO, Bouwcentrum of een door de raad van accreditatie aangewezen instituut).
De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.
Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1
(art. 2.67 Bouwbesluit):

brandklasse B en rookklasse s2

brandklasse C
De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 BB):

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig
buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

brandklasse D en rookklasse s2
brandklasse D en rookklasse s2

brandklasse D
brandklasse D
brandklasse D

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69BB):
bovenzijde vloer / trap in overige ruimten: brandklasse Dfl en rookklasse sl fl

Diversen
Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mmDe vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of
het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m
Hang- en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis- en ratdichte roosters uitvoeren.
Toiletten en badkamers voorzien van waterwerende afwerking (wandtegels) met min. hoogte van 1200mm.
Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.
De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.
Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.
Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht- en waterdicht is, conform NEN 3215
De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De gasinstallatie wordt nader uitgewerkt conform de NEN 1078
Uitvalzonwering toepassen bij alle kozijnen m.u.v.  kopgevels op het noorden/noordoosten en de voordeurskozijnen

Trappen
Gegevens trap 1: dichte houten trap; Gegevens trap 2: open houten trap;

Optrede= 185 mm; aantrede =220 mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Optrede= 185 mm; aantrede =220mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+
Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN 6702
(Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen.

3D Impressie

2e Verdieping

Eindwoning type C
Als getekend: 8

PV-panelen voorzijde: 2
PV-panelen achterzijde: 6

Gespiegeld: 8
PV-panelen voorzijde: 7
PV-panelen achterzijde: 1

aantallen

Let Op:
In de zijgevels van bouwnummers 56 (Cs) en 57 (C)
geen kozijnen opnemen, zie blad TO-102C
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TO-101-F

Bouwbedrijf Lont Projectontwikkeling
81 Woningen West-Indische buurt te Leeuwarden
Technisch Ontwerp
Woning type F

Woning type F

Begane grond 1e Verdieping Doorsnede A-A Doorsnede B-B

voorgevel achtergevel

baksteen metselwerk
Isolatie
100 mm. kalkzandsteen
Prefab beton
70 / 100 mm. gipsblokken

Vloertegels

Wandopbouw Diversen

niet-ioniserende rookmelder die is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit en die
voldoet aan de primaire inrichtingseisen en de primaire producteisen volgens NEN 2555.

Gevelvullende elementen Houtskeletbouw
Ventilatieroosters Buva FitstreamV

Brandveiligheid
De hoofddraagconstructie volgens art.2.10, lid 2 van het bouwbesluit bezit een brandwerendheid m.b.t. bezwijken van 60 minuten
De geeiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, enzovoort is aan te tonen door middel van een geldig rapport
(TNO, Bouwcentrum of een door de raad van accreditatie aangewezen instituut).
De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie.
Het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
De toegepaste materialen aan de binnenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1
(art. 2.67 Bouwbesluit):

brandklasse B en rookklasse s2

brandklasse C
De toegepaste materialen aan de buitenzijde van het gebouw voldoen aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.68 BB):

binnenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute
binnenzijde grenzend aan overig

buitenzijde grenzend aan extra beschermde vluchtroute

buitenzijde grenzend aan overig
buitenzijde grenzend aan beschermde vluchtroute

een deur, een raam, een kozijn of daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

brandklasse D en rookklasse s2
brandklasse D en rookklasse s2

brandklasse D
brandklasse D
brandklasse D

De bovenzijde van vloeren en trappen voldoet aan de hieronder vermelde brand- en rookklassen volgens NEN-EN 13501-1 (art. 2.69BB):
bovenzijde vloer / trap in overige ruimten: brandklasse Dfl en rookklasse sl fl

Diversen
Kozijn/toegang, minimale vrije doorgang 850x2300mmDe vloer ter plaatse van ten minste één  toegang (de voordeur) van een woonfunctie heeft een hoogteverschil met, de vloer van een gemeenschappelijke verkeersruimte of
het aansluitende terrein, dat niet groter is dan 0,02m
Hang- en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096
Open stootvoegen en ventilatie openingen t.b.v. kruipruimte en gevels met muis- en ratdichte roosters uitvoeren.
Toiletten en badkamers voorzien van waterwerende afwerking (wandtegels) met min. hoogte van 1200mm.
Badkamers, t.p.v. een bad of douche over een lengte van 3000mm een waterwerende laag (wandtegels) met een min. hoogte van 2100mm.
De meterkasten voldoen aan de NEN 2768 en overige eisen van de nutsbedrijven.
Elektrische installatie geheel conform NEN 1010.
Afvoervoorzieningen voor het afvoeren van afvalwater, fecaliën en hemelwater dienen te worden uitgevoerd d.m.v. een systeem dat lucht- en waterdicht is, conform NEN 3215
De warmwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De drinkwatervoorziening dient wat omvang en inrichting betreft, krachtens art. 5, eerste lid, onderdeel 2, van de Model-aansluitvoorwaarden voor water van de Vereniging
van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland te voldoen aan NEN 1006
De gasinstallatie wordt nader uitgewerkt conform de NEN 1078
Uitvalzonwering toepassen bij alle kozijnen m.u.v.  kopgevels op het noorden/noordoosten en de voordeurskozijnen

Trappen
Gegevens trap 1: dichte houten trap; Gegevens trap 2: open houten trap;

Optrede= 185 mm; aantrede =220 mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+

Optrede= 185 mm; aantrede =220mm (tpv de klimlijn)

Breedte trap= 925mm

Trapafscheiding min hoogte 800mm+

Vloerafscheiding min hoogte 1000mm+
Alle Vloerafscheidingen (gevels, hekwerken binnen en buiten het gebouw, etc) zullen voldoen aan de geldende sterkte-eisen conform NEN 6702
(Puntlasten, lijnlasten en stootbelasting). Er zal worden voldaan aan de eisen inzake maximale openingen.

3D Impressie

2e Verdieping

rechtergevel

Eindwoning type F
Als getekend: 3

PV-panelen voorzijde: 1
PV-panelen achterzijde: 2

Gespiegeld: 4
PV-panelen voorzijde: 2
PV-panelen achterzijde: 2

aantallen

Let Op:
In de zijgevels van bouwnummers 49 (F) en 50 (Fs)
geen draaiende delen in het kozijnen, zie blad TO-
102F. WBDBO 30min.
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Leeuwarden, nieuwbouw 81 wonigen
West-Indische buurt

Technisch Ontwerp

Situatie

ADRES EN KADASTRALE GEGEVENS:

West-Indische buurt te Leeuwarden
Betreft de straten:
Arubastraat
Bonairestraat
Sint Eustatiusstraat
Sint Maartenstraat
Sabastraat

Gemeente: Leeuwarden
Sectie: A
Nr.: 2445, 2448, 2451 en 2459

Renvooi
= Groene haag

=

=

=

Gras

Beton tegels

Staafhekwerk met hedera 1800mm hoog

= Tuinmuren

= Schutting t.p.v. brandgang (politie keurmerk)
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Activiteitenplan 
Ontheffingsaanvraag ivm herinrichting West-Indische buurt te Leeuwarden (Fr.) 
 
8 mei 2014 

 
Dit Activiteitenplan maakt deel uit van de ontheffingsaanvraag m.b.t. het verstoren, beschadigen, 
vernielen van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in woonhuizen.  
 
 
   
 
 
Inleiding 
 
LontPlan B.V. (Sint Annaparochie) bereidt in opdracht van de woningcorporatie Elkien (Heerenveen) 
de herinrichting voor van een deel van de West-Indische buurt in Leeuwarden, een wijk tussen de 
Sabastraat en Arubastraat. De huidige huizen worden afgebroken om plaats te maken voor 
nieuwbouwwoningen. Dit voornemen is in 2013 door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek 
(A&W) getoetst volgens de vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van natuur (Greve 2013, A&W-
notitie 2153, 9 september 2013). Daaruit is gebleken dan in de huizen binnen het plangebied 
verscheidene verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig kunnen zijn, die door de uitvoering van de 
plannen kunnen worden verstoord. Om die reden is in het najaar van 2013 een vleermuisonderzoek 
gestart, dat zal worden voortgezet in 2014. Het vleermuisonderzoek verloopt volgens de 
kwaliteitseisen in het Vleermuisprotocol. Het vleermuisonderzoek biedt de basisgegevens om te 
bepalen of voorafgaand aan de sloop van de huidige woningen een ontheffing Flora- en faunawet 
dient te zijn verkregen.  
 
De resultaten van het najaarsonderzoek in 2013 wijzen op de aanwezigheid van verscheidene 
verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, waaronder balts-/paarplaatsen en waarschijnlijk 
winterverblijfplaatsen. Het is mede naar aanleiding van die resultaten reëel om te verwachten dat het 
vervolg van het vleermuisonderzoek in 2014 tevens de aanwezigheid zal aantonen van kraam- en/of 
zomerverblijfplaatsen in de af te breken woningen. Het kan dan gaan om dergelijke verblijfplaatsen 
van Gewone dwergvleermuis, maar ook om mogelijke verblijfplaatsen van andere soorten, zoals 
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis. 
 
Op basis van de resultaten van het vleermuisonderzoek in 2013 en de verwachte resultaten van het 
vleermuisonderzoek in 2014 kan worden geconcludeerd dat een ontheffingsaanvraag ten aanzien van 
verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk is. Hieronder is beschreven waarom nu al een 
ontheffingsaanvraag wordt ingediend, terwijl het vleermuisonderzoek nog niet is afgerond. 
 
Aangepaste procedure betreffende deze ontheffingsaanvraag  
Zoals hierboven is beschreven, is er dus sprake van een conflict met de Flora- en faunawet en de 
noodzaak van een ontheffingsaanvraag ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen. Het is 
tevens noodzakelijk om op tijd plannen gereed te hebben voor mitigerende en compenserende 
maatregelen. Er is echter nog geen compleet beeld van het aantal verblijfplaatsen dat door de 
sloopwerkzaamheden worden beïnvloed en van de soorten die van deze verblijfplaatsen 
gebruikmaken. De benodigde vervolgstappen zijn hieronder beschreven. 
 
Reguliere procedure 
Het onderzoek volgens het Vleermuisprotocol duurt minimaal tot half september 2014. Reeds in 2014 
kan worden gestart met de toepassing van compenserende maatregelen. Deze bestaan vooral uit het 
realiseren van alternatieve verblijfplaatsen binnen het plangebied en in de omgeving daarvan, die een 
vervanging vormen voor de verblijfplaatsen die verloren zullen gaan. Het aantal te plaatsen 
alternatieve verblijfplaatsen wordt bepaald naar aanleiding van de resultaten van het 
vleermuisonderzoek. De ontheffing in verband met de verblijfplaatsen die verloren zullen gaan kan 
pas worden aangevraagd na afronding van het vleermuisonderzoek, dus in september 2014. Met een 
aanvraagprocedure van 4 maanden zou deze ontheffing op zijn vroegst rond half januari 2015 
beschikbaar kunnen zijn. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met de kwetsbare 
perioden van vleermuizen, namelijk de winterrust 2014-2015 en de kraamperiode 2015. Om deze 
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redenen zou de eerste fase van de sloop- en bouwwerkzaamheden in het plangebied in de tweede 
helft van 2015 kunnen starten.  
 
Aangepaste procedure 
Op grond van zwaarwegende argumenten is het noodzakelijk dat reeds in het najaar van 2014 wordt 
begonnen met die eerste fase van het herinrichtingsproject. In bijgevoegde brieven van de gemeente 
Leeuwarden, woningcorporatie Elkien en bouwbedrijf Lont is nader gemotiveerd waarom deze start in 
2014 moet plaatsvinden. Het gaat onder andere om bewoners die nu reeds uit de te slopen woningen 
tijdelijk zijn verhuisd om na realisering van de nieuwbouw terug te kunnen keren. 
 
A&W heeft gezien deze bijzondere omstandigheden overleg gevoerd met dhr. M. van Opijnen (Dienst 
Regelingen / RvO) of de ontheffingsaanvraag vervroegd kan worden ingediend, ondanks dat de 
basisgegevens ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied nog niet 
volledig zijn. Er heeft hierover tevens overleg plaatsgevonden met Dienst Landelijk Gebied. Beide 
partijen staan niet afwijzend tegenover deze aangepaste procedure, zoals ook bleek uit het 
telefoongesprek dat dhr. Roel Strijkstra (A&W) en Jaap van de Sneppe (RvO) voerden op 24 april 
2014. RvO gaf daarbij aan dat een ontheffingsaanvraag kan worden beoordeeld op basis van een 
goed onderbouwde verwachting ten aanzien van de soort(en) in het plangebied waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd. In dat geval zijn recente rapportages van veldonderzoek niet vereist.  
 
Een belangrijk uitgangspunt bij deze aangepaste procedure is een zorgvuldige aanpak ten aanzien 
van compenserende maatregelen, zoals een vroegtijdige een overmaatse compensatie van 
verblijfplaatsen die door het project verloren zullen gaan. Dit gebeurt door al in 2014 een groter aantal 
verblijfplaatsen binnen en nabij het plangebied te realiseren dan het aantal dat waarschijnlijk nodig zal 
blijken te zijn op grond van de resultaten van het vleermuisonderzoek in 2014. In samenwerking van 
Lontplan, Elkien, de Gemeente Leeuwarden en A&W is een alternatief Plan van Aanpak opgesteld 
(Strijkstra 2014) om hieraan uitvoering te geven. Deze aanpak heeft de volgende voordelen: 
 
 De ontheffingsaanvraag kan nu reeds worden ingediend en niet pas na afronding van het 

vleermuisonderzoek in september 2014. Daardoor kan na het verlenen van de ontheffing de 
eerste fase van het herinrichtingsproject reeds in het najaar van 2014 worden gestart. 

 Door de vroegtijdige realisatie van alternatieve verblijfplaatsen van vleermuizen ontstaat een 
relatief lange gewenningsperiode voor deze soortgroep, waardoor de kans wordt vergroot dat 
vleermuizen de alternatieve verblijfplaatsen zullen gaan gebruiken.  

 Door de afbraak van de huizen in het najaar en voorafgaand aan de winterrustperiode van 
vleermuizen, treedt geen verstoring op van vleermuizen tijdens de winterrustperiode en de daarop 
volgende kraamperiode.  

 Het belang dat het plangebied heeft voor (verblijfplaatsen van) vleermuizen is ingeschat door 
expert judgement. Door het toepassen van een overmaatse vorm van compensatie wordt zeker 
voldaan aan de compensatie die naar verwachting nodig zal zijn op basis van het 
vleermuisonderzoek dat in 2014 wordt uitgevoerd.  

 Het proces van sloop en nieuwbouw verloopt gefaseerd. Tot september 2014 gaan geen 
verblijfplaatsen verloren en de mogelijke verblijfplaatsen in fase 2 blijven intact tot september 
2015. Er is daarom in 2014 en 2015 voldoende tijd om de aard en omvang van de 
compensatiemaatregelen eventueel bij te stellen naar aanleiding van bevindingen van het 
vleermuisonderzoek dat in 2014 wordt uitgevoerd. 

   
Door deze aanpak wordt ecologisch gezien een vergelijkbare en zorgvuldige omgang met vleermuizen 
gerealiseerd als wanneer de aanvraag de reguliere procedure zou volgen (dus pas ontheffing 
aanvragen wanneer het onderzoek gereed is). Het enige verschil betreft de procedurele aanpak ten 
aanzien van de ontheffingsaanvraag. 
   
Deze ontheffingsaanvraag 
Er wordt uitgegaan van de aangepaste procedure die hierboven is beschreven. Deze aanvraag wordt 
dus ingediend voordat de resultaten van het vleermuisonderzoek beschikbaar zijn. Er is gebruik 
gemaakt van een inschatting van de aanwezigheid van vleermuizen en verblijfplaatsen daarvan. De 
eerste fase van het herinrichtingsplan start in het najaar van 2014.  
 
Dit Activiteitenplan maakt deel uit van de ontheffingsaanvraag m.b.t. het verstoren, beschadigen, 
vernielen van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in woonhuizen. Het Activiteitenplan is opgesteld 
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volgens de aanwijzingen in de toelichting die bij het aanvraagformulier hoort. Het (digitale) 
aanvraagformulier is bijgesloten. De rapporten die verband houden met deze ontheffingsaanvraag zijn 
vermeld in de literatuurlijst van dit Activiteitenplan en zijn als bijlagen meegestuurd. 
 
De betreffende soorten 
In het najaar van 2013 is vleermuisonderzoek uitgevoerd, waarbij is geconstateerd dat binnen het 
plangebied balts-/paarverblijfplaatsen en waarschijnlijk winterverblijfplaatsen van Gewone 
dwergvleermuis aanwezig zijn. Deze zullen door de beoogde werkzaamheden permanent verloren 
gaan, hoewel dit verlies wordt gecompenseerd. De ontheffingsaanvraag is opgesteld in verband met 
deze soort en overige vleermuissoorten die binnen het plangebied verblijfplaatsen zouden kunnen 
innemen. 
 
In 2014 wordt het vleermuisonderzoek voortgezet. Het is mogelijk dat daarbij wordt geconstateerd dat 
binnen het plangebied ook andere verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding zijn. Het kan daarbij 
gaan om kraam-/zomerverblijfplaatsen en/of balts-/paarverblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis. Omdat het vleermuisonderzoek pas in 
september is afgerond, is het op dit moment niet mogelijk om te bepalen of de ontheffingsaanvraag 
moet zijn gericht op al deze vier soorten. Het is evenmin bekend welke functie(s) die verblijfplaatsen 
voor deze vier soorten vervullen. In deze ontheffingsaanvraag wordt uitgegaan van verblijfplaatsen 
van deze vier soorten binnen het plangebied. Voor Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis 
en Laatvlieger kunnen die verblijfplaatsen zijn die het gehele jaar voor die soorten van belang zijn. 
Voor Meervleermuis gaat het alleen om mogelijke kraam-/zomerverblijfplaatsen, omdat deze soort 
rond half augustus uit Noord-Nederland wegtrekt.  
   
De betreffende verbodsbepalingen 
Tijdens de sloop van de panden treedt verstoring op van de aanwezige verblijfplaatsen. Er is daardoor 
sprake van een overtreding van Artikel 11 van de Flora- en faunawet door het verstoren, beschadigen, 
vernielen van verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen. Het gaat om Gewone dwergvleermuis en 
tevens om eventueel aanwezige verblijfplaatsen van Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en 
Meervleermuis. 
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Activiteitenplan 
 
Dit Activiteitenplan is opgesteld volgens de onderwerpen A t/m U in het formulier van de 
ontheffingsaanvraag. 
 
 
 
A. Locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd 
Het plangebied dat bij deze ontheffingsaanvraag centraal staat, ligt in het zuidwestelijke deel van de 
bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden. Het plangebied bestaat uit de woonblokken tussen de 
Sabastraat en de Arubastraat.  
 
De kilometerhokken waarbinnen het plangebied ligt, zijn:  
 
X = 181 / Y = 577 
X = 181 / Y = 578 
 
De beoogde activiteiten binnen het plangebied bestaan uit de afbraak van de huidige woningen en de 
bouw van nieuwe. 
 
 
B. Omschrijving activiteiten en werkzaamheden 
De activiteiten houden verband met een herinrichtingsplan in de genoemde wijk. Het gaat om ca. 87 
woningen die worden afgebroken en het proces verloopt in 2 fasen. Er is beoogd te starten in het 
najaar van 2014.  
 
De werkzaamheden voor het herinrichtingsproject worden uitgevoerd met de reguliere methoden, 
materieel en materialen voor sloop en nieuwbouw. De werkzaamheden veroorzaken nauwelijks of 
geen ecologische verstoring in de omgeving van het plangebied.  
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C. Ingetekende topografische kaart 
Het plangebied is ingetekend in de figuren 1 en 2. 
 
   

 
 
Figuur 1. Het plangebied (rood omkaderd) in het zuidwestelijke deel van de bebouwde kom van 
Leeuwarden. 
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Figuur 2. Het plangebied (binnen de gele omkadering) dat tussen de Sabastraat (W) en de 
Arubastraat (O) ligt. 
 
 
 
D. Manier van uitvoering en zorgplicht  
 
Manier van uitvoering 
De afbraak van de gebouwen zal plaatsvinden met gebruik van regulier materieel.  
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn alternatieve verblijfplaatsen van vleermuizen gerealiseerd 
binnen en nabij het plangebied. Alle gebouwen worden vooraf aan de sloop zodanig bewerkt, dat 
eventueel aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen minder geschikt worden. Dit gebeurt door 
dakpannen (gedeeltelijk) te verwijderen, spouwmuren gedeeltelijk te openen en enkele ruiten te 
verwijderen. Daardoor zullen de eventuele verblijfplaatsen meer invloed ondervinden van tocht, 
waardoor vleermuizen zullen vluchten. Pas na enkele weken vindt de sloop plaats. 
 
Zorgplicht 
De zorgplicht gebiedt een zorgvuldige omgang met alle soorten, ook soorten die niet zijn opgenomen 
in tabel 1, 2 en 3 van de Flora- en faunawet. In 2013 is het gehele plangebied onderzocht om te 
bepalen welke (beschermde) natuurwaarden aanwezig zijn en eventueel door de projectuitvoering in 
gevaar kunnen komen (Greve 2013). Die quickscan wees uit dat het herinrichtingsplan een conflict 
veroorzaakt met de wet- en regelgeving ten aanzien van vleermuizen, maar niet ten aanzien van 
overige beschermde soorten en beschermde gebieden.  
 



7 

 

De uitvoering van het herinrichtingsproject staat onder begeleiding van ecologisch deskundigen, 
waarbij niet alleen wordt gelet op beschermde soorten, maar ook op soorten die niet op de 
soortenlijsten van de Flora- en faunawet staan. 
 
 
E. Doel en belang van de activiteiten 
De activiteiten maken deel uit van een herstructureringsproject in de wijk Nijlân / West-Indische buurt. 
Dit is een van de aandachtswijken in de stad Leeuwarden, waar gemeente, woningcorporaties en 
bewoners nauw samenwerken om de wijk op een hoger plan te tillen, waardoor het weer aantrekkelijk 
wordt om hier te gaan wonen. Het project is van belang voor de huurders, de wooncorporatie, het 
bouwbedrijf en de gemeente. Er wordt gestreefd om leegstand op te heffen en de tijdelijke leegstand 
zo veel mogelijk te beperken in verband met de openbare veiligheid. In de Inleiding is onder 
‘Aangepaste procedure’ beschreven dat het voor alle partijen van groot belang is dat de 
werkzaamheden in 2014 worden gestart.   
 
In Leeuwarden zijn in het kader van de wijkenaanpak voor drie wijken relatief grote ingrepen voorzien 
in de woningvoorraad van de woningcorporatie Elkien (Heerenveen). In samenwerking met 
WoonFriesland en de gemeente Leeuwarden heeft Elkien voor deze wijken een ‘Wijk Actie Plan’ 
opgesteld, waarin deze ingrepen zijn beschreven. De wijk Nijlân (West-Indische buurt) is één van die 
wijken. Hier heeft Elkien 86 grondgebonden woningen in haar bezit die niet meer voldoen aan het 
gewenste niveau. De woningen zijn qua indeling te klein voor de huidige doelgroep (kleine gezinnen) 
en voldoen energetisch gezien niet aan de huidige normen. Door de grote energielasten is de totale 
woonlast te groot voor de doelgroep die juist gebaat is bij een relatief lage woonlast. De bouwkundige 
staat van de woningen is sterk verouderd en een renovatie zal qua investering buitenproportioneel 
zijn. Ook na een dergelijke upgrading van de woning zal de woning niet voldoen aan de huidige 
wensen en eisen ten aanzien van (onder andere) brandveiligheid, geluidsoverlast, toegankelijkheid en 
indeling. Er is daardoor een kwaliteitsslag nodig die zal bestaan uit de afbraak van de huidige 
woningen en het realiseren van vervangende nieuwbouw. 
 
De  belangen van de Flora- en faunawet die hier gelden, zijn ruimtelijke ontwikkeling, 
Volksgezondheid of openbare veiligheid en Dwingende redenen van groot openbaar belang. .Het 
belang volgens de Habitatrichtlijn zijn Volksgezondheid of openbare veiligheid en Dwingende redenen 
van groot openbaar belang. Zie ook paragraaf S (alternatievenafweging) paragraaf U (dwingende 
reden)  vangroot openbaar belang)voor een onderbouwing hiervan. 
 
 
F. Planning en onderbouwing van activiteiten 
De herinrichtingswerkzaamheden vinden in twee fasen plaats. In oktober 2014 wordt gestart met de 1e 
fase, die betrekking heeft op de westelijke helft van het plangebied. In september 2015 wordt de sloop 
gestart van de 2e fase. In figuur 3 is deze fasering in kleurcode zichtbaar.  
 
De afbraak van gebouwen in de eerste fase van het project start zodra de aangevraagde ontheffing is 
verleend. De uitvoering van de werkzaamheden tijdens beide fasen vinden plaats volgens de 
voorwaarden die aan deze ontheffing zullen worden gekoppeld. Ten aanzien van de planning van de 
activiteiten wordt rekening gehouden met de voorwaarden in de ontheffing waarin de kwetsbare 
perioden van vleermuizen worden genoemd, namelijk de balts-/ paarperiode in het najaar, de 
winterrustperiode, de kraamperiode in het voorjaar en het gebruik van zomerverblijfplaatsen. De 
perioden daarvoor staan in de Soortenstandaards van de betreffende soorten (onder andere 
Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis, Dienst Regelingen 2011). 
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Figuur 3. De fasering van de werkzaamheden in twee fasen. Groen = fase 1, start in oktober 2014. 
Blauw = fase 2, start in oktober 2015. Rood gearceerd = woningen aan de noordzijde, die zo lang 
mogelijk blijven staan. Sloop fase 1 (4 woningen) in oktober 2015. Sloop fase 2 (4 woningen) in 
oktober 2016. E.e.a. als is besproken met Altenburg & Wymenga / Roel Strijkstra). 
 
 
 
G. Deskundigheid t.a.v. de ecologie 
 
Quickscan en ecologische beoordeling 
De mogelijke ecologische effecten die door de uitvoering van het herinrichtingsproject kunnen 
ontstaan, zijn middels een quickscan onderzocht door Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, 
Feanwâlden (Greve 2013). A&W is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van 
ecologie en verwante thema’s als water, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting. Dit bureau is 
gecertificeerd (NEN-EN-ISO 9001: 2008) en aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (Odijk). De 
veldonderzoeken door A&W worden uitgevoerd volgens de gangbare methoden voor 
inventarisatieonderzoek (inclusief het Vleermuisprotocol), zoals dat is afgesproken binnen het Netwerk 
van Groene Bureaus. A&W heeft veel ervaring met vleermuisonderzoek en met projecten waarbij 
alternatieve verblijfplaatsen van vleermuizen zijn ingezet. 
 
 



9 

 

Vleermuisonderzoek in oktober 2013 
Het vleermuisonderzoek in het najaar van 2013 is uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Buro 
Bakker, Assen. Dit bureau is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus (Odijk). Het onderzoek is 
uitgevoerd ondanks dat Buro Bakker de opdrachtgever erop attent heeft gemaakt dat dit 
vleermuisonderzoek niet voldoet aan de kwaliteitscriteria in het Vleermuisprotocol. De resultaten van 
het onderzoek geven op indicatieve wijze een beeld van de aanwezigheid van balts-/paarplaatsen 
binnen het plangebied. 
 
Vleermuisonderzoek in 2014  
Het vleermuisonderzoek start in het voorjaar van 2014 en is gericht op de mogelijke aanwezigheid van 
kraam-/zomerverblijfplaatsen en van balts-/paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de af te breken 
woningen. Er is daarbij aandacht voor de mogelijk aanwezige soorten Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis. Dat onderzoek wordt in september 2014 afgesloten 
met een rapportage, waarin tevens de resultaten van het onderzoek in oktober 2013 worden 
opgenomen. Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform de kwaliteitscriteria in het 
Vleermuisprotocol.  
 
 
H. Kortetermijneffecten op beschermde soorten  
De kortetermijneffecten komen voort uit verjaging van vleermuizen uit verblijfplaatsen. Deze verstoring 
vindt plaats in september 2014 (fase 1) en in september 2015 (fase 2). Het gaat ten aanzien van 
kortetermijneffecten daardoor alleen om balts- en/of paarplaatsen die in die maanden door Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger kunnen worden gebruikt. Meervleermuis is 
reeds rond half augustus grotendeels uit Noord-Nederland verdwenen en ondervindt daardoor geen 
beïnvloeding tijdens de sloopfase. In maart 2014 is een relatief groot aantal alternatieve tijdelijke 
verblijfplaatsen gerealiseerd in de omgeving van de panden die in het najaar van 2014 en 2015 
worden afgebroken (paragraaf Q). In de omgeving van de woningen die in 2014 worden gesloopt, 
blijven alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar in de woningen die pas in 2015 worden afgebroken. 
Bovendien worden in 2015 permanente verblijfplaatsen gerealiseerd in de nieuwbouwwoningen. Het 
relatief grote aantal alternatieve verblijfplaatsen overstijgt naar verwachting ruimschoots de behoefte 
ten aanzien van de vleermuizen die door de sloop hun huidige balts-/paarplaatsen binnen het 
plangebied zullen verliezen. 
 
Vooraf aan de beoogde sloopactiviteiten in het najaar van 2014 (fase 1) en 2015 (fase 2) worden de 
verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord die in 2013 zijn aangetoond en in 2014 nog zullen worden 
aangetoond. In paragraaf P zijn maatregelen opgenomen die het mogelijk maken dat verjaging 
optreedt, waarbij gedurende de maand september eventueel aanwezige verblijfplaatsen ongeschikt 
worden gemaakt. Bovendien worden die maatregelen zodanig uitgevoerd dat er geen overige schade 
optreedt ten aanzien van vleermuizen. Pas daarna vindt de sloop plaats. 
 
Vleermuizen gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen, waarbij deze wisselend worden gebruikt. In 
de omgeving van het plangebied staan andere gebouwen die geschikte locaties vormen voor balts-
/paarverblijfplaatsen, namelijk in de omringende woonwijken in Leeuwarden. De balts-
/paarverblijfplaatsen die in de te slopen woningen aanwezig zijn, maken naar verwachting deel uit van 
dergelijke netwerken. In maart 2014, dus ruim vooraf aan de verstoring van vleermuizen in de te 
slopen woningen in september 2014, zijn in de omgeving van het plangebied extra verblijfplaatsen 
gerealiseerd die een goed alternatief bieden voor de balts-/paarverblijfplaatsen die in september 2014 
en 2015 verloren gaan. De gehele periode tussen maart en september 2014 hebben vleermuizen 
daardoor gelegenheid om deze alternatieve verblijfplaatsen te vinden en eventueel te gebruiken. Het 
aantal gerealiseerde extra verblijfplaatsen is groter dan het aantal dat waarschijnlijk nodig is op basis 
van de onderzoeksgegevens die in de loop van 2014 worden verkregen. 
 
Om deze redenen kan worden aangenomen dat ondanks de sloop van woningen waarin balts-
/paarverblijfplaatsen aanwezig zijn, de betreffende vleermuizen over ruim voldoende alternatieve 
verblijfplaatsen in de nabije omgeving kunnen beschikken. Daardoor is het niet te verwachten dat de 
sloopactiviteiten een belangrijk negatief effect veroorzaken ten aanzien (mogelijk aanwezige) balts-
/paarverblijfplaatsen van de vier vleermuissoorten in het plangebied.   
 
Bovengenoemde werkwijze veroorzaakt geen kortetermijneffecten ten aanzien van foerageergebieden 
en/of vliegroutes van vleermuizen.  
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I. Langetermijneffecten 
Het gaat hier om langetermijneffecten ten aanzien van mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van de vier 
vleermuissoorten die (mogelijk) binnen het plangebied voorkomen, namelijk Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis. Deze langetermijneffecten kunnen ontstaan 
door het permanente verlies van de huidige verblijfplaatsen door de sloop van woningen in september 
2014 (fase 1) en 2015 (fase 2). Het gaat om verblijfplaatsen die geschikt kunnen zijn als kraam-
/zomerverblijfplaats, balts-/paarverblijfplaats en/of winterverblijfplaats (afhankelijk van de soort). In 
verband daarmee wordt ontheffing aangevraagd van artikel 11 Flora- en faunawet.  
 
In maart 2014 is een relatief groot aantal tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd in de 
omgeving van de panden die in het najaar van 2014 en 2015 worden afgebroken (paragraaf Q). Dit 
aantal overstijgt naar verwachting ruimschoots de behoefte ten aanzien van de vleermuizen die door 
de sloop hun huidige verblijfplaatsen binnen het plangebied zullen verliezen. 
 
Gewone dwergvleermuis en andere vleermuissoorten maken gebruik van een netwerk van 
verblijfplaatsen. In paragraaf Q is beschreven wanneer, waar en hoeveel alternatieve verblijfplaatsen 
vooraf aan de sloopwerkzaamheden zijn gerealiseerd in de omgeving van de af te breken woningen. 
In de omgeving van het plangebied zijn bovendien relatief veel potentieel geschikte verblijfplaatsen 
voor vleermuizen beschikbaar, namelijk in woonhuizen in Leeuwarden. De gehele periode tussen 
maart en september 2014 hebben vleermuizen daardoor gelegenheid om deze alternatieve 
verblijfplaatsen te vinden en eventueel te gebruiken. Behalve deze alternatieve verblijfplaatsen 
worden in de nieuwbouwwoningen van 2015 ook permanente verblijfplaatsen gerealiseerd.  
 
Het aantal gerealiseerde extra verblijfplaatsen is groter dan het aantal dat waarschijnlijk nodig is op 
basis van de onderzoeksgegevens die in de loop van 2014 worden verkregen. Om deze redenen kan 
worden verwacht dat de in 2014 aan te treffen verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis en Laatvlieger geen dominante positie inneemt in de wijdere omgeving van het 
plangebied. Van Meervleermuis zijn geen grote kolonies in dit deel van Leeuwarden bekend. 
Zekerheid over mogelijke verblijfplaatsen van deze soort zal worden verkregen door het onderzoek dat 
in de loop van 2014 wordt uitgevoerd.  
 
Om de volgende redenen is het niet te verwachten dat de afbraak van woningen, dus het permanente 
verlies van huidige verblijfplaatsen binnen het plangebied, de gunstige staat van instandhouding van 
de betreffende soorten in gevaar zal brengen: 
 
 Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger zijn algemeen voorkomende 

soorten, ook in Leeuwarden. Voor zover het vleermuisonderzoek dat in oktober 2013 
concludeerde, is binnen het plangebied van deze drie soorten alleen Gewone dwergvleermuis 
aangetoond. Het is niet bekend of Meervleermuis binnen het plangebied kraam-
/zomerverblijfplaatsen inneemt, maar de kans daarop wordt niet groot geacht. De aanwezigheid 
van winterverblijfplaatsen van deze soort binnen het plangebied kan worden uitgesloten. 

 Het veldonderzoek in 2013 geeft aanwijzingen van het bestaan van enkele balts-/paarplaatsen 
van Gewone dwergvleermuis, maar niet van andere soorten. Deze verblijfplaatsen nemen naar 
verwachting geen dominante positie in binnen het netwerk van potentiële balts-/paarplaatsen van 
Gewone dwergvleermuis in de omgeving.  

 Er worden mitigerende (paragraaf P) en compenserende maatregelen (paragraaf Q) uitgevoerd 
ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen. Een belangrijke compenserende maatregel is 
de realisatie van ruim voldoende alternatieve verblijfplaatsen. Deze zijn geschikt om voor de vier 
mogelijk aanwezige soorten de functie te vervullen van balts-/paarplaatsen, winterverblijfplaatsen 
en kraam-/zomerverblijfplaatsen.   

 Er treden geen korte- en langetermijneffecten op ten aanzien van foerageergebieden en/of 
vliegroutes van de vier mogelijk in het plangebied voorkomende vleermuissoorten. 
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J. Verantwoording van de effectstudie 
De effectstudie is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga. De rapportages die zijn opgesteld in 
verband met effecten op de ecologie van het plangebied, zijn genoemd in paragraaf G en de 
literatuurlijst van dit Activiteitenplan.  
 
De veldgegevens betreffende vleermuizen worden in 2014 verzameld volgens de daarvoor geldende 
kwaliteitscriteria (Vleermuisprotocol, zie paragraaf G en N).  
 
De inschatting ten aanzien van de kansen op aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is 
gebaseerd op expert judgement door A&W. Dit bureau heeft in de loop van tientallen jaren veel 
(vleermuis)onderzoek binnen Leeuwarden uitgevoerd, waardoor de potenties binnen Leeuwarden ten 
aanzien van vleermuizen goed bekend zijn. Het vleermuisonderzoek in oktober 2013 geeft indicaties 
voor het betrekkelijk kleine belang dat het plangebied voor vleermuizen heeft, voor zover dit balts-
paarverblijfplaatsen betreft van Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Om 
deze redenen heeft A&W goed kunnen bepalen hoeveel en op welke locaties tijdelijke en permanente 
alternatieve verblijfplaatsen moeten worden geplaatst (paragraaf Q). De plaatsing van tijdelijke 
verblijfplaatsen is in maart 2014 uitgevoerd  
 
 
K. Overheidsinstantie die al toestemming heeft verleend 
Er is geen sprake van een eerder verleende natuurgerelateerde toestemming door een 
overheidsinstantie. 
 
 
L. Huidige situatie plangebied 
Het plangebied maakt deel uit van de West-Indische buurt in Leeuwarden. Het plangebied bestaat uit 
87 woningen en ligt tussen de Sabastraat en Arubastraat (zie figuur 1). In de huidige situatie bestaat 
het gebied uit een woonwijk. De huizen zijn gebouwd rond 1950 en hebben een voor- en een 
achtertuin. Van een deel van de huizen is de zolderruimte niet toegankelijk voor de bewoners. Tussen 
de huizenrijen en de achtertuinen ligt een pad. Ook tussen de bebouwing aan de Julianalaan en de 
noordzijde van het huizenblok ligt een pad. Langs dit pad en binnen het plangebied staan enkele 
opgaande begroeiingen, waarvan de bomen (met name Beuk) een maximale stamdiameter hebben 
van circa 60 cm. Een aantal voor- en achtertuinen bevat eveneens opgaande begroeiing en kleine 
vijvers.  
 
 
M. Positie van de uitvoeringslocaties ten opzichte van natuurgebieden 
De af te breken gebouwen staan niet dicht bij Natura 2000-gebieden en gebieden met andere vormen 
van natuurbescherming (zoals gebieden van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en 
aangewezen gebieden voor foeragerende ganzen tijdens de winter en weidevogels en/of gebieden 
met een gemeentelijke natuurbestemming).  
 
Uit de quickscan die voor het herinrichtingsproject is opgesteld (Greve 2013), is echter gebleken dat 
de aanwezigheid van verblijfplaatsen van Meervleermuis niet kan worden uitgesloten. Deze soort is 
aangewezen voor de Natura 2000-gebieden ‘Groote Wielen’ en ‘Alde Feanen’ die nabij Leeuwarden 
liggen. Exemplaren van deze soort foerageren binnen beide genoemde natuurgebieden en kunnen 
verblijfplaatsen gebruiken in woningen en andere gebouwen in de omgeving daarvan, dus ook binnen 
Leeuwarden. Negatieve effecten op dergelijke verblijfplaatsen zouden niet alleen in conflict zijn met de 
Flora- en faunawet, maar ook met de Natuurbeschermingswet.  
 
Vooralsnog wordt er niet van uitgegaan dat binnen het plangebied verblijfplaatsen van Meervleermuis 
aanwezig zijn. Mocht dit wel het geval zijn (volgens het onderzoek in 2014), dan zullen de 
vervolgstappen worden genomen die van toepassing zijn volgens de Natuurbeschermingswet.   
 
 
N. Verspreiding van beschermde soorten 
 
Quickscan: vleermuizen 
Volgens de rapportage van de quickscan (Greve 2013) staan binnen het plangebied woningen die 
geschikt zouden kunnen zijn voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Op basis daarvan is 



12 

 

vervolgonderzoek geadviseerd. Uit een ‘losse waarneming’ (indicatief resultaat, dus niet vastgesteld 
volgens het Vleermuisprotocol) is de aanwezigheid gebleken van 1 zomerverblijfplaats van Gewone 
dwergvleermuis.  
 
Vleermuisonderzoek in oktober 2013 
Het vleermuisonderzoek in het najaar van 2013 (door ecologisch adviesbureau Buro Bakker, Assen), 
is uitgevoerd ondanks dat dit bureau de opdrachtgever erop attent heeft gemaakt dat dit 
vleermuisonderzoek niet voldoet aan de kwaliteitscriteria in het Vleermuisprotocol. 
 
Het onderzoek bestond uit twee veldbezoeken, namelijk op 7 en 30 oktober 2013. De resultaten 
daarvan zijn vastgelegd in twee memo’s, die als bijlagen bij dit Activiteitenplan zijn gevoegd. De twee 
veldbezoeken zijn ten aanzien van Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Meervleermuis 
niet uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2013, doordat het plaatsvond buiten de perioden die 
ten aanzien van deze drie soorten in het Vleermuisprotocol zijn vermeld. Voor Laatvlieger lag het 
eerste veldbezoek binnen de aangegeven periode, maar het tweede niet.  
 
In het najaar van 2013 waren de weersomstandigheden geschikt om ook in oktober nog enig inzicht te 
verkrijgen betreffende balts-/paarverblijfplaatsen van soorten als Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis en Laatvlieger. Meervleermuis is echter vanaf half augustus grotendeels uit Noord-
Nederland vertrokken, waardoor er ten aanzien van deze soort geen uitspraak mogelijk was over 
eventuele verblijfplaatsen in het plangebied. 
 
De resultaten van dat onderzoek wezen uit, dat binnen het plangebied 6 balts-/paarverblijfplaatsen 
van Gewone dwergvleermuis aanwezig waren, die alle ook dienst zouden kunnen doen als 
winterverblijfplaats. Overige waargenomen soorten waren Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en 
Rosse vleermuis, maar hun gedrag wees niet op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van deze 
soorten binnen het plangebied. 
 
Vleermuisonderzoek in november 2013 
Ondanks het late moment in het jaar, is in het plangebied relatief veel activiteit van vleermuizen 
waargenomen. De resultaten van dat onderzoek komen overeen met die van het onderzoek in oktober 
2013.   
 
Het aantal verblijfplaatsen en de compensatie  
Op basis van expert judgement door A&W (zie paragraaf J) en bovengenoemd veldonderzoek in 
2013, heeft A&W bepaald hoeveel verblijfplaatsen binnen het plangebied aanwezig zouden kunnen 
zijn. Dit is weergegeven in tabel 1. Dit zal worden geverifieerd met het veldonderzoek dat in 2014 
wordt uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol.  
 
Op basis van deze aanname is bepaald hoeveel alternatieve nestplaatsen zullen worden geplaatst, 
met inbegrip van de tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen die reeds in maart 2014 zijn gerealiseerd. Er 
is daarbij uitgegaan van een overmaat aan compensatie, dus een groter aantal alternatieve 
verblijfplaatsen dan waarschijnlijk nodig zal zijn. Die aantallen zijn eveneens in tabel 1 opgenomen. 
Met de resultaten van het onderzoek in 2014 zal het aantal benodigde alternatieve verblijfplaatsen 
preciezer kunnen worden bepaald.  
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Gewone 
dwergvleermuis 

1* 8** 8** 3*+3** Geen Geen licht 

Ruige 
dwergvleermuis 

0 0 10** 0 Geen Geen licht 

Laatvlieger 3* 2** 2** 2** Geen Geen licht 
Meervleermuis 1* 5** 0 0 Geen Geen licht 
       
Totaal 5* 15** 20** 3*+5** Geen Geen licht 
Compensatie 20* 60** 80** 12*+20** nvt nvt 
* Grote verblijfplaatsen 
** Kleine verblijfplaatsen  
 
Tabel 1: Opgave voor de mitigerende en compenserende maatregelen, uitgaand van een maximaal 
scenario voor de gehele wijk.  
 De met groen gemerkte velden geven de zekere opgaven weer.  

 Geel zijn de velden die deels uit waarneming, deels uit ecologisch inzicht zijn ingeschat.  

 Oranje zijn de opgaven die op basis van  ecologisch inzicht zijn ingeschat. 
 
 
Quickscan: overige soorten 
Overige beschermde soorten die binnen en nabij het plangebied (kunnen) voorkomen, zijn niet 
relevant voor deze ontheffingsaanvraag. Deze soorten zijn: 
 
 Steenmarter: Voorafgaand aan de (gefaseerde) sloop, dienen de panden en schuurtjes te worden 

onderzocht op de aanwezigheid van Steenmarter. Indien de soort aanwezig is, kan een conflict 
met de Flora- en faunawet worden voorkomen door te werken volgens een door het Ministerie van 
EZ goedgekeurde Gedragscode. 

 Broedvogels: de sloopwerkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd, waardoor 
verstoring van broedende vogels en hun nesten niet optreedt. Binnen en nabij het plangebied zijn 
geen jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels aangetroffen.  

 Overige soorten: De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet 
ten aanzien van overige gebiedfuncties en soorten. 

 
 
 
O. Verantwoording verspreidingsinformatie 
Zie de paragrafen G, J en N. 
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P Maatregelen om schade te voorkomen of beperken (mitigatie) 
De verstoring van vleermuizen vooraf aan de sloopwerkzaamheden gebeurt door maatregelen uit te 
voeren die de tocht en de temperatuurwisselingen doen toenemen in de spouwmuren en in andere 
ruimtes die voor vleermuizen geschikt (kunnen) zijn. Daartoe worden de spouwmuren en het dak 
gedeeltelijk geopend en wordt een aantal ruiten verwijderd. Deze maatregel is onder andere 
beschreven in de Soortenstandaard van Gewone dwergvleermuis (Dienst Regelingen 2011, paragraaf 
3.4.3, pagina 28). Deze vorm van verstoring veroorzaakt kortetermijneffecten op vleermuizen, 
waardoor deze naar verwachting geen gebruik meer zullen maken van deze gebouwen (paragraaf H). 
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen leidt bij afbraak van de betreffende woningen 
tot de noodzaak tot deze ontheffingsaanvraag met de daaraan gekoppelde mitigerende (paragraaf P) 
en compenserende maatregelen (paragraaf Q). De mitigerende maatregelen ten aanzien van 
vleermuizen zijn de volgende: 
 
 De afbraak van de betreffende woningen wordt beoogd uit te voeren zodra ontheffing is verleend. 

Bovendien is het werk gepland na de kraam-/zomerperiode en vooraf aan de winterperiode.  Er 
wordt uitgegaan van sloopwerkzaamheden gedurende de maanden oktober/november. Deze 
afbraak duurt hooguit enkele dagen. Daardoor vindt geen verstoring plaats van verblijfplaatsen 
van deze soort tijdens de perioden van voortplanting en winterrust van vleermuizen.  

 Enige tijd (minimaal twee weken) voorafgaand aan de sloop van de woningen worden de 
(eventueel) aanwezige verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt, namelijk door het plaatselijk 
verwijderen van dakbedekkingen, het plaatselijk openen van (de bovenzijden van) spouwmuren 
en het openzetten van ramen. Deze maatregel is erop gericht om de tocht in het woonhuis te 
vergroten, vooral in de ruimtes waar verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig kunnen zijn. 
Doordat reeds vanaf maart 2014 alternatieve verblijfplaatsen van vleermuizen zijn gerealiseerd, 
hebben eventueel aanwezige vleermuizen binnen de weken voorafgaand aan de sloop voldoende 
gelegenheid om de betreffende woningen te verlaten en andere verblijfplaatsen in de omgeving op 
te zoeken (zie paragraaf Q).  

 Na deze voorbereidende werkzaamheden voor de sloop wordt een controle uitgevoerd op 
aanwezigheid van vleermuizen. Dit vindt plaats met nachtelijk veldonderzoek met behulp van 
batdetectors. Indien vleermuizen zouden worden aangetroffen, worden vooraf aan de sloop 
aanvullende maatregelen uitgevoerd. Door deze maatregelen wordt voorkomen dat op het 
moment van de sloopwerkzaamheden vleermuizen binnen het gebouw aanwezig zijn. 

 Daarna vinden de sloopwerkzaamheden plaats. 
 De werkzaamheden worden opgenomen in het ecologisch werkprotocol en staan onder 

ecologische begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen. 
 De planning van deze maatregelen is opgenomen in tabel 2. 
 
 
Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade te herstellen (compensatie) 
De compensatie van de verblijfplaatsen die door de sloopwerkzaamheden verloren zullen gaan, 
bestaat uit de realisatie van alternatieve verblijfplaatsen. Het gaat om de aantallen die in tabel 1 zijn 
vermeld. Samengevat zijn deze aantallen: 
 
20 verblijfplaatsen als kraamplaats 
60 verblijfplaatsen als zomerverblijfplaats 
80 verblijfplaatsen als balts-/paarverblijfplaats 
32 verblijfplaatsen als winterverblijfplaats. 
 
De locaties waar deze alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd, zijn aangegeven in figuur 4 
en 5. De planning van deze maatregelen is opgenomen in tabel 2. In A&W-notitie 2153.2 (Strijkstra 
2014) is in hoofdstuk 3 (v.a. pagina 8) het compensatieplan uitgewerkt.  
 
Op basis van de verwachtingen (het plangebied bevat weinig verblijfplaatsen van vleermuizen, zie de 
paragrafen G, J en N), is deze compensatie (zeer) omvangrijk. Daardoor kan worden aangenomen dat 
het aantal gerealiseerde alternatieve verblijfplaatsen (veel) groter is dan het aantal dat waarschijnlijk 
nodig is volgens de resultaten van het nog uit te voeren vleermuisonderzoek in 2014. Om deze reden 
kan worden aangenomen dat door deze maatregelen geen sprake zal zijn van belangrijke 
langetermijneffecten ten aanzien van de betreffende vleermuissoorten. 
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Figuur 5. De locaties waar tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd. Deze zijn 
geschikt als verblijfplaatsen van vleermuizen tijdens de kraam-/zomerperiode en de balts-
/paarperiode. 
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Figuur 6. De locaties waar permanente alternatieve verblijfplaatsen worden gerealiseerd. Deze zijn 
geschikt als verblijfplaatsen van vleermuizen tijdens alle perioden van het jaar (inclusief de 
winterperiode). 
 
 
 
Tabel 2. De planning van de mitigerende en compenserende maatregelen. 
 
1. 15 Februari-1 maart 2014: Ophangen van tijdelijke compensatie in de vorm van kasten. 
2. Maart- September 2014: Gewenningstijd en eventuele aanpassingen. 
3. 15 Februari-15 maart 2014: Verbeteren en inrichten tijdelijke compensatie in de te handhaven 

woningen. 
4. 15 Februari-15 maart 2014: Ontwerp van de permanente compensatie. 
5. Mei-juni 2014: Onderzoek naar zomerverblijven en andere gebiedsfuncties. 
6. Mei-juni 2014: Bijstellen mitigerende en compenserende maatregelen. 
7. 15 juni 2014: Ontheffingsaanvraag op basis van het uitgevoerde onderzoek. 
8. September 2014: Ongeschikt maken voor winterverblijf van de in 2014 te slopen woningen. 
9. Oktober 2014: sloop van de eerste fase woningen. Deze beslaan ongeveer de helft (ca. 43%) van 

de wijk. 
10. 15 Februari-1 maart 2015: Realiseren van extra compensatie in de vorm van voorzieningen in de 

nieuwbouwwoningen 1e fase, onder andere door open stootvoegen in de kopgevels van de 
nieuwe woningen, zodanig dat ze geschikt zijn voor de vleermuizen. Bovendien blijven de huidige 
woningen ten noorden van de nieuw te bouwen woningen zo lang mogelijk staan als huisvesting 
voor de vleermuizen.  

11. Maart- September 2015: Gewenningstijd en eventuele aanpassingen. 
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12. September 2015: Ongeschikt maken voor winterverblijf van de in 2015 te slopen woningen. 
13. September 2015: Oplevering eerste fase van de nieuwe woningen, inclusief de eerste helft van de 

ingebouwde vleermuisverblijven. 
14. Sloop van 4 woningen aan de noordzijde, die in fase 1 nog zijn behouden (figuur 3). 
15. Maart- September 2016: Gewenningstijd aan nieuwbouw fase 1. 
16. September 2016: Oplevering tweede fase van de nieuwe woningen, inclusief de tweede helft van 

de ingebouwde vleermuisverblijven. 
17. September 2016: Ongeschikt maken van de compensatiewoningen, en sloop ervan. 
18. Sloop van 4 woningen die in fase 2 nog zijn behouden (figuur 3). 
19. Maart- September 2017: Gewenningstijd aan nieuwbouw fase 2. 
20. Eventueel opheffing tijdelijke compensatie 
 
 
R. Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen 
Zie hiervoor onder P en Q de betreffende mitigerende en compenserende maatregelen.  
 
 
S. Beschrijving alternatieven  
Het herinrichtingsplan is locatiespecifiek en heeft een spoedeisend karakter (zie Inleiding). Bovendien 
is in paragraaf E beschreven dat de beoogde activiteiten gebaseerd zijn op vervangende nieuwbouw, 
omdat renovatie geen realistisch alternatief vormt. Er zijn daarnaast geen mogelijkheden om de 
herinrichting uit te voeren zonder werkzaamheden die eventueel aanwezige verblijfplaatsen van 
vleermuizen verstoren. Om deze redenen zijn er ten aanzien van de aard en de planning van het 
herinrichtingsproject geen alternatieven beschikbaar. 
 
Door het uitvoeren van de mitigerende en compenserende maatregelen (de paragrafen P en Q) wordt 
in optimale zin voorkomen dat ten aanzien van vleermuizen ernstig negatieve effecten optreden. Het 
verminderen van de aard en omvang van deze maatregelen kan leiden tot minder gunstige resultaten. 
Het uitbreiden van de aard en omvang van deze maatregelen zullen naar verwachting niet leiden tot 
gunstiger resultaten. Om deze redenen zijn er geen alternatieven beschikbaar ten aanzien van de 
mitigerende en compenserende maatregelen die betrekking hebben op vleermuizen.  
 
 
T. Beschrijving zorgvuldig handelen 
Zoals in de paragrafen D en E is beschreven, zijn het plangebied en de omgeving daarvan ecologisch 
onderzocht op de aanwezigheid van beschermde soorten. Er is een inschatting gemaakt van het 
belang van het plangebied voor (verblijfplaatsen van) vleermuizen. Vervolgens zijn mitigerende en 
compenserende maatregelen vastgesteld, die zullen worden opgenomen in het herinrichtingsplan. In 
2014 vindt veldonderzoek plaats, waarbij wordt vastgesteld op welke locaties verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn. Er wordt ontheffing ten aanzien van vleermuizen aangevraagd volgens de 
Flora- en faunawet.  
 
In de paragrafen P en Q is beschreven op welke wijze negatieve effecten op vleermuizen zo goed 
mogelijk worden beperkt. De activiteiten ten aanzien van het project, en zeker de mitigerende en 
compenserende maatregelen ten aanzien van vleermuizen, staan onder ecologische begeleiding van 
ter zake kundige medewerkers van Altenburg & Wymenga. Er worden ecologische werkprotocollen 
opgesteld die een centrale rol zullen spelen tijdens de beoogde afbraak van de gebouwen.  
 
 
U. Dwingende reden van groot openbaar belang 
Het herinrichtingsproject is gericht op een spoedige verbetering van de woonomgeving in de wijk 
Nylân, waarbij een relatief groot aantal woningen is betrokken (zie Inleiding en paragraaf E). Dit betreft 
een algemeen en breedmaatschappelijk langetermijnbelang. Om die reden is hier sprake van ‘een 
dwingende reden van groot openbaar belang’. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de 
brieven die als bijlagen bij deze aanvraag zijn meegestuurd.  
 
Ten aanzien van de woningen die reeds zijn ontruimd, geldt een grotere kans op vandalisme en 
brandstichting, waardoor uitstel van de uitvoering van het herinrichtingsproject ongewenst is. Het 
belang dat in verband hiermee geldt, is ‘de volksgezondheid of openbare veiligheid’. 
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1 Inleiding 

LontPlan/bouwbedrijf Lont  bereidt in opdracht van woningbouwcorporatie Elkien de herinrichting voor 
van een deel van de West-Indische buurt in Leeuwarden, gelegen tussen de Sabastraat en 
Arubastraat (zie figuur 1). In de huidige situatie bestaat het gebied uit een woonwijk. De huizen zijn 
gebouwd rond 1950 en hebben een voor- en een achtertuin. Van een deel van de huizen is de 
zolderruimte niet toegankelijk voor de bewoners. Tussen de huizenrijen en de achtertuinen loopt een 
pad. Daarnaast bevindt zich een pad tussen de bebouwing aan de Julianalaan en de noordzijde van 
het huizenblok. Langs dit pad en binnen het plangebied staat opgaande begroeiing (met name beuk) 
met een maximale diameter van circa 60 cm. Ook enkele voor- en achtertuinen bevatten opgaande 
begroeiing en kleine vijvers.  
 
 

 
Figuur 1: Geel kader: Ligging van het plangebied 
 
Bij de herinrichting is het slopen van de huidige woonhuizen en schuren voorzien en het realiseren 
van nieuwbouw in de vorm van appartementen. De sloop vindt gefaseerd plaats, waarbij gestart wordt 
met de huizen aan de Sabastraat. De werkzaamheden zijn gepland in de periode najaar 2014 tot en 
met het najaar van 2016. 
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1.1 Ecologisch onderzoek 

In het kader van deze plannen is begin oktober 2013 door Altenburg en Wymenga een ecologische 
quickscan opgesteld om te bepalen hoe de plannen zich verhouden tot de ecologische wet- en 
regelgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in de A&W-notitie 2153: Ecologische 

beoordeling herinrichting West-Indische buurt Leeuwarden, deel Sabastraat-Arubastraat  (Greve, 
M.S.E.  2013). Deze notitie is als bijlage bijgevoegd. De aan de Flora- en faunawet gerelateerde 
conclusies van deze ecologische beoordeling zijn als volgt: 
 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van vogels, mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt 
voorkomen. Er zijn geen mogelijkheden aangetroffen voor jaarrond beschermde soorten als 
Huismus en Gierzwaluw. Andere jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels zijn hier niet 
aan de orde door het ontbreken van gelegenheid. 

 Het is waarschijnlijk dat het plangebied minimaal één zomerverblijfplaats bevat van de 
Gewone dwergvleermuis. Er zijn in het plangebied vanwege de bouw en toegankelijkheid van 
spouwmuren veel mogelijkheden voor vleermuisverblijven. Daardoor veroorzaken de plannen 
een conflict met de Flora- en faunawet. Opmerking: Ten tijde van de quickscan is de 

genoemde verblijfplaats niet door Altenburg en Wymenga vastgesteld. De vaststelling is 

gebeurd op basis van waarneming van bewoners over zwermgedrag in de zomer. Andere 

vleermuisverblijven kunnen Laatvlieger, Meervleermuis en Ruige Dwergvleermuis betreffen.  
 Het is mogelijk dat de Steenmarter aanwezig is in het gebied. Indien de soort aanwezig is, kan 

een conflict met de Flora- en faunawet worden voorkomen door te werken volgens een door 
het Ministerie van EZ goedgekeurde Gedragscode. Dit moet vlak voor de sloop worden 
uitgevoerd, buiten voortplantingstijd. 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van gebiedsfuncties voor andere beschermde middelzwaar en zwaar beschermde soorten. 

1.2 De ontstane problematiek 

In het gebied verdwijnt met een grote mate van waarschijnlijkheid minimaal 1 zomerverblijfplaats van 
de Gewone dwergvleermuis. Dit, en mogelijk het verdwijnen van andere, niet bij onderzoek 
aangetroffen verblijfplaatsen, ook van mogelijk andere soorten vormden op basis van de conclusies uit 
de quickscan het belangrijkste conflict met de Flora- en faunawet.  
Op grond van zwaarwegende argumenten, is het noodzakelijk dat  in het najaar van 2014 wordt 
begonnen met de werkzaamheden. Hierdoor ontstaat een knelpunt. Deze zomer is zoals gezegd niet 
volgens het vleermuisprotocol een onderzoek naar vleermuisverblijfplaatsen en gebiedsfuncties 
uitgevoerd. Een onderzoek volledig volgens het protocol zou minimaal duren tot half september 2014, 
waarna een ontheffing zou moeten worden aangevraagd. Met een doorlooptijd van 4 maanden zou 
deze ontheffing op zijn vroegst half januari 2015 beschikbaar kunnen zijn, waarna 
compensatiemaatregelen zouden moeten worden uitgevoerd in de loop van 2015.  
 
Met in achtneming van de gewenningsperiodes zoals deze in de soortenstandaarden van 
verschillende vleermuissoorten zijn verwoord zou het project daardoor een vertraging van een jaar 
oplopen.  
 
In samenwerking tussen Lontplan bv, Elkien, de Gemeente Leeuwarden en Altenburg en Wymenga is 
daarom het nu volgende Plan van Aanpak opgesteld voor het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met 
vleermuizen, waarbij is uitgegaan van een methode om in ecologisch opzicht gelijkwaardige mitigatie 
en compensatie te realiseren als mogelijk was geweest wanneer het vleermuisprotocol wel was 
gevolgd. Het plan van aanpak wordt hieronder toegelicht. 
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2 Plan van aanpak 

 

2.1 Insteek van het plan 

Het plan is gebaseerd op onderzoek, het gebruik van inzicht in het functioneren van het gebied voor 
diverse soorten vleermuizen en het op tijd aanbieden van voldoende mitigerende en compenserende 
mogelijkheden voor de gebiedsfuncties in 2014.  
 

2.2 Vleermuissoorten en functies 

Op basis van de quickscan kan worden aangenomen dat een aantal vleermuissoorten gebruik kan 
maken van het beschreven plangebied. Deze soorten worden in onderstaande tabel aangegeven. Er 
is tevens in de tabel aangegeven welke functie het gebied voor deze soorten kan hebben Met de 
kleuren is aangegeven wanneer onderzoek moet worden gedaan naar deze functies. Groen staat voor 
zomeronderzoek, blauw voor najaarsonderzoek. 
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Gewone 
dwergvleermuis 

Vrijwel 
zeker 

Vrijwel 
zeker 

Mogelijk Mogelijk Marginaal Mogelijk 

Meervleermuis Mogelijk Mogelijk Geen Geen Geen Mogelijk 
Ruige 
dwergvleermuis 

Mogelijk Geen Mogelijk Mogelijk Marginaal Mogelijk 

Laatvlieger Mogelijk Mogelijk Mogelijk Mogelijk Marginaal Mogelijk 
 

Tabel 1: Vleermuissoorten en het mogelijk gebruik van het plangebied 
 
Het zomeronderzoek dient volgens vleermuisprotocol plaats te vinden in de periode 15 mei tot 15 juli. 
Het onderzoek naar paar- en winterverblijven dient volgens protocol in de periode 15 augustus t/m 1 
oktober plaats te vinden. Beide typen onderzoek hebben in 2013 niet in deze perioden 
plaatsgevonden. Om in 2014 te kunnen starten met de werkzaamheden is het wat betreft de 
gewenning aan mogelijke mitigatie/compensatiemaatregelen van zomer-, paar- en winterverblijven en 
eventuele ander gebiedsfuncties niet mogelijk om hiermee pas na het onderzoek te starten.  
 
Samenvattend constateerden wij op basis van de quick scan dus de volgende problemen waarvoor 
een passende oplossing moest komen: 
 

1. Er moest duidelijkheid komen over hert voorkomen van balts-, paar- en winterverblijven. 
Hiertoe is onderzoek uitgevoerd in oktober en november 2013. 

2. Er moest duidelijkheid komen over het voorkomen van kraamverblijven, zomerverblijven, 
foerageergebied en vliegroutes. Hiertoe zal onderzoek worden uitgevoerd in 2014. 

3. Er moest op basis van ecologisch inzicht in de situatie een goede mitigatie- en 
compensatieopgave worden vastgesteld waarmee in het voorjaar van 2014 kan worden 
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gestart om de gewenningsperiode te benutten. Deze moet zodanig worden vormgegeven dat 
na uitvoering van het onderzoek in 2014 geen problemen ontstaan met de hoeveelheid 
aangebrachte nieuwe verblijven en de gewenning daaraan. Hiertoe wordt in dit document op 
basis van ecologisch inzicht in de situatie ter plekke en de aanwijzingen die er zijn een 
inschatting worden gemaakt. 

 

2.3 Onderzoek naar balts-, paar- en winterverblijven 

Het onderzoek naar balts-, paar- en winterverblijven is uitgevoerd in de maanden oktober en 
november 2013. Dit onderzoek is gebiedsdekkend uitgevoerd door Bureau Bakker. De beknopte 
resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3. Figuur 2 geeft de resultaten op 
luchtfoto nogmaals weer. Er zijn twee veldbezoeken uitgevoerd op 3 oktober en op 24 oktober, bij 
gunstige weersomstandigheden en met voldoende mensen. Er werd op beide dagen relatief veel 
vleermuisactiviteit waargenomen ondanks dat het onderzoek laat in het seizoen plaatsvond. 
De twee bezoeken lieten een consistent beeld zien van het gehele plangebied. In het gebied werden 
op beide data uitvliegende en baltsende Gewone dwergvleermuizen gevonden aan de Sabastraat en 
de directe omgeving daarvan. Er is op dan ook met zekerheid vastgesteld dat van deze soort een 
aantal verblijven aanwezig is. Hiervan waren er 3, in de Sabastraat, die als mogelijk winterverblijf 
konden worden aangemerkt. Er werden eveneens 2 tot 3 balts/paarverblijven waargenomen die 
gezien de tijd van het jaar ook als winterverblijf kunnen worden aangemerkt. Enkele individuen van de 
Laatvlieger en Ruige dwergvleermuis zijn op 3 oktober in het gebied waargenomen, waarmee de 
activiteit van deze soorten op dat moment werd aangetoond. Bij deze soorten werd geen binding met 
het gebied geconstateerd, die op balts- ,paar- of winterverblijven wees.  
Ter aanvulling van de gegevens is in de maand november bij de eerder geconstateerde verblijven in 
de Sabastraat met behulp van batcorders de activiteit gemeten om zekerheid te verkrijgen over de 
status als winterverblijfplaats. Op deze locaties is tot laat in november veel activiteit waargenomen van 
de Gewone dwergvleermuis. Grafieken met deze vleermuisactiviteit zijn opgenomen in de bijlagen. In 
de meetperiode werd tevens 1 maal een Laatvlieger, 1 maal een rosse vleermuis en 3 maal een Ruige 
dwergvleermuis waargenomen. De waarnemingen met batcorders in november wijzen er op dat de 
Gewone dwergvleermuis winterverblijven heeft in huizen in de Sabastraat. De waarnemingen zijn 
tevens consistent met de waarneming van 3 oktober wat betreft een sporadisch gebruik van het 
gebied in deze periode door andere soorten, die geen binding met het gebied zelf lijken te hebben, 
maar voegen hieraan ook geen informatie toe. De Rosse vleermuis kan vanwege het ontbreken van 
mogelijkheden in het plangebied geen verblijfplaatsen hebben.  

2.4 Onderzoek naar kraam- en zomerverblijven en andere gebiedsfuncties 

In het gebied is zoals beschreven in ieder geval 1 zomerverblijf aanwezig, mogelijk een kraamverblijf, 
van de Gewone dwergvleermuis. Onderzoek naar andere zomerverblijven en andere gebiedsfuncties 
kan pas in de zomer van 2014 worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen worden gebruikt bij de 
in de zomer van 2014 in te dienen ontheffingsaanvraag en zullen dienen als eventuele basis voor 
bijstelling van de voorziene mitigerende en compenserende maatregelen. Kraamkasten kunnen 

2.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Het belangrijkste bij de werkzaamheden in de onderhavige wijk is het compenseren van 
verblijfplaatsen. Bij verlies van verblijfplaatsen van vleermuizen moet volgens de soortenstandaard het 
aantal viervoudig worden gecompenseerd, waarbij een voldoende lange gewenningsperiode 
gewaarborgd is (Par. 4.1.3 van de soortenstandaarden voor diverse vleermuissoorten). In dit geval is 
het nog niet mogelijk met zekerheid vast te stellen hoeveel zomer- en/of kraamverblijven er dienen te 
worden gecompenseerd. Wel kan op voorhand op basis van ecologisch inzicht in de situatie worden 
vastgesteld wat een goede compensatie zou zijn. 
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Figuur 2 Locatie van verblijfplaatsen. Rood: uitvlieglocaties, geel: baltsplaatsen. 

Boven: 3 oktober, onder 24 oktober 
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2.6 Het maximaal scenario 

Balts-, paar en winterverblijven 

Als basis voor de inschatting van de hoeveelheid verblijfplaatsen van het type balts-,paar-of 
winterverblijf is het uitgevoerde najaarsonderzoek niet geheel dekkend. De aanwezigheid van 
winterverblijven van de Gewone dwergvleermuis is in onze opinie wel voldoende vastgesteld op 3 voor 
naar schatting een kleine groep dieren en 3 voor een of enkele dieren. Er is zeker geen sprake van 
een massale overwinterlocatie. Het onderzoek vond plaats in een suboptimale periode in het 
baltsseizoen zodat de baltsactiviteit niet maximaal is geweest. Om deze reden moet rekening worden 
gehouden met een onderschatting van de hoeveelheid balts- en paarverblijven van deze soort. 
Afgaande op de hoeveelheid dieren die rond de winterverblijven zijn waargenomen zal dit aantal 
echter niet groot zijn. Wij schatten het gemiste aantal balts/paarverblijven op 5.  
Hoewel de weersomstandigheden ook voor de Ruige dwergvleermuis en de Laatvlieger bij het 
najaarsonderzoek nog gunstig waren en ook daadwerkelijk activiteit gemeten werd kunnen 
balts/paarverblijven gemist zijn door het late tijdstip van het onderzoek.  
Van de Laatvlieger is nog veel onbekend omtrent balts en overwinteringsgedrag. Gezien de lage 
activiteit die in oktober is waargenomen zouden een of enkele exemplaren in de wijk kunnen 
overwinteren. Wij schatten dit aantal op twee.  
De Ruige dwergvleermuis kan in september baltsend aanwezig zijn geweest en eind september zijn 
doorgetrokken. Overwinteren doet deze soort vrijwel zeker niet omdat in oktober en november zeer 
weinig activiteit is gemeten. Gezien de neiging van deze soort om te clusteren kunnen in een wijk van 
deze afmetingen en mogelijkheden wel een tiental balts/paarverblijfplaatsen aanwezig zijn. Wij 
schatten gezien de concurrentie met de ook aanwezige Gewone dwergvleermuizen in het westelijk 
deel van de wijk en onze ervaring dat beide soorten elkaar wat betreft territorium vermijden, dat dit 
aantal zeker niet zal worden overschreden. 
 

Kraam- en zomerverblijven 

De geconstateerde winter- en balts/paarverblijven van de Gewone dwergvleermuis zijn vanuit 
ecologisch overwegingen geen directe aanleiding om te veronderstellen dat zich in de wijk eveneens 
een kraamkolonie bevindt. Er is echter wel bekend dat bewoners in de Sabastraat 's zomers 
zwermgedrag waarnemen. Dit zou kunnen wijzen op een kraamverblijf. De kans is erg klein dat zich in 
dezelfde wijk van deze soort meerdere kraamverblijven van deze soort zouden bevinden. 
Uitgangspunt voor de compensatie is daarom de aanwezigheid van 1 kraamverblijf van de Gewone 
dwergvleermuis. Het is mogelijk dat van deze soort naast een kraamkolonie meerdere verblijven van 
een of enkele mannetjes aanwezig zijn. De drie waargenomen balts/paarverblijven doen mogelijk 
dienst als zomerverblijf. Een extra aantal van 5 kleinere zomerverblijfplaatsen lijkt ons gezien de in 
oktober gevonden aantallen reëel. Dit consistent met het aantal extra balts/paarverblijven. 
Van de overige mogelijk in de zomer aanwezige soorten is er een kleine kans dat de Meervleermuis in 
de wijk een kraamkolonie heeft. Wanneer dit het geval is, is de kans weer erg klein dat zich dan in 
dezelfde wijk van deze soort nog een kraamkolonie zou bevinden. Uitgangspunt is daarom de 
aanwezigheid van 1 kraamkolonie van de Meervleermuis. Uit onderzoek is bekend dat de 
zomerverblijven van mannetjes van de Meervleermuis zich niet in de directe omgeving van de 
Kraamverblijven bevinden. Het is echter wel mogelijk dat van deze soort in plaats van een 
kraamkolonie meerdere mannetjes aanwezig zijn. De dichtheid is daarbij laag. Wij schatten dit aantal 
maximaal op 5. 
Van de Laatvlieger is de aanwezigheid van een kraamkolonie/groep mogelijk, die daarbij gebruik kan 
maken van meerdere locaties. Ook hier is het onwaarschijnlijk dat meer dan één kolonie in de wijk 
aanwezig is. Uitgegaan wordt daarom van maximaal 1 kraamkolonie met naar schatting 3 
kraamverblijven. De Laatvlieger kan als solitair dier in een kleine dichtheid aanwezig zijn in de wijk. Wij 
schatten daarbij dat er ruimte is voor 2 kleinere zomerverblijven voor één of enkele mannetjes, dit 
consistent met de winterverblijven.  
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De Ruige dwergvleermuis kan in de nazomer en vroege herfst in de wijk aanwezig zijn als solitair 
levende dieren, die later in het jaar baltsen vanuit dezelfde verblijven. Zoals hierboven beschreven 
wordt uitgegaan van 10 kleinere verblijven. 
 
Overige gebiedsfuncties voor vleermuizen 

Als foerageergebied kan de woonwijk vanwege de structuur als marginaal worden aangemerkt. In de 
omgeving van de wijk bevinden zich een aantal parkachtige situaties die veel geschikter zijn als 
foerageergebied. Wij verwachten dat met de huidige structuur van de woonwijk geen essentieel  
foerageergebied verloren zal gaan. Er is in de omgeving bovendien voldoende alternatief 
foerageergebied aanwezig. 
Behalve de uitgaande vliegroute van de gevonden kolonie zijn er in de wijk zelf geen uitgesproken 
structuren aanwezig die als beschutte vliegroute dienst zullen doen. Alleen het wegenpatroon zelf en 
de huizen zouden hiervoor eventueel dienst kunnen doen. Om het gebied heen bevinden zich wel 
dergelijke structuren. De tuinen van de huizen aan de noordzijde langs de Julianalaan kunnen als 
zodanig dienst doen, net als de bomen langs deze weg. Ook aan de zuidkant, langs de Curacaostraat 
staat een geschikte lijnvormige structuur in de vorm van een bomenrij. Zowel de tuinen als de 
bomenrijen zullen door de werkzaamheden niet worden aangetast. Indien nodig kunnen kunstmatige 
lijnvormige elementen worden aangebracht om open ruimtes te overbruggen. 
Naar verwachting zullen de overige gebiedsfuncties geen schade ondervinden van de uitvoering van 
de plannen, mits daarbij rekening wordt gehouden met lichtuitstraling in de richting van de mogelijke 
vliegroutes rondom het gebied. 
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3 Uitvoering van de maatregelen 

3.1 De opgave 

In onderstaande tabel wordt de opgave voor maatregelen samengevat uit het maximaal scenario. De 
met groen gemerkte velden geven de zekere opgaven weer. Geel zijn de velden die deels uit 
waarneming, deels uit ecologisch inzicht zijn ingeschat. Oranje zijn de opgaven die op basis van  
ecologisch inzicht zijn ingeschat. 
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Gewone 
dwergvleermuis 

1* 8** 8** 3*+3** Geen Geen licht 

Ruige 
dwergvleermuis 

0 0 10** 0 Geen Geen licht 

Laatvlieger 3* 2** 2** 2** Geen Geen licht 
Meervleermuis 1* 5** 0 0 Geen Geen licht 
       
Totaal 5* 15** 20** 3*+5** Geen Geen licht 
Compensatie 20* 60** 80** 12*+20** nvt nvt 
* Grote verblijfplaatsen 
** Kleine verblijfplaatsen  
 
Tabel 2: Opgave voor de mitigerende en compenserende maatregelen, uitgaand van een maximaal 

scenario voor de gehele wijk. 

 

3.2 Uitgangspunten 

In het voorstel wordt rekening gehouden met de volgende zaken: 
 In de omgeving van het plangebied zijn veel woningen aanwezig die geschikt zijn voor 

vleermuizen. Volgens het onderzoek in oktober 2013 zijn er ook verblijfplaatsen aanwezig in 
de appartementen naast het plangebied. Ook in de ruimere omgeving zijn woonwijken 
waarvan bekend is dat ze geschikt zijn als leefgebied voor vleermuizen. De verblijfplaatsen in 
de wijk dienen daarom vrijwel zeker als onderdeel van een netwerk van verblijfplaatsen, 
waardoor naar de omgeving kan worden uitgeweken.  

 Verblijven in gebouwen kunnen een andere functie vervullen dan die in de vorm van kasten. 
Deels zal de compensatie daarom bestaan uit behouden en aanpassen van enkele  
bestaande woningen en deels uit aanbrengen van kasten.  

 De sloop en nieuwbouw verloopt gefaseerd, waardoor tot september 2014 geen 
verblijfplaatsen verloren gaan en de mogelijke verblijfplaatsen in fase 2 intact blijven tot 
september 2015. Er is daarom voldoende tijd om de hoeveelheid en de vorm van de tijdelijke 
compensatie eventueel bij te stellen naar aanleiding van bevindingen uit onderzoek in 2014. 

 Er wordt een zekere mate van overlap in functie verondersteld tussen winter en 
zomerverblijven. 



9 
 

3.3 Voorstel voor tijdelijke en permanente compensatie 

Er ligt een aanzienlijke compensatieopgave wanneer alle ingeschatte functies in één keer worden 
gecompenseerd. Dit is natuurlijk het gevolg van de grote geconstateerde geschiktheid van de wijk 
voor vleermuizen. Uitgaande van bovengenoemde punten en aantallen kan worden uitgegaan van 
een compensatieopgave van 20 potentiële kraamverblijven, waarvan 12 als winterverblijf kunnen 
dienen, 80 kleinere verblijven waarvan 20 als kleine winterverblijfplaats kunnen dienen. Wij achten dit 
maximale scenario niet erg waarschijnlijk. Uitgaande van dit feit en het feit dat alle mogelijke 
verblijfplaatsen tot september 2014 blijven bestaan en naar schatting de helft hiervan tot september 
2015, kan naar onze opinie in 2014 worden volstaan met het inrichten van de helft van deze aantallen, 
met waar nodig in 2014 een aanpassing op basis van het nog uit te voeren zomeronderzoek, dat 
tevens het definitief aantal te compenseren locaties aan zal geven. Pas in zomer 2016, wanneer fase 
1 weliswaar gereed is, maar nog geen gewenning aan de nieuwe situatie heeft plaatsgevonden, en 
fase 2 reeds gesloopt is, is er behoefte aan een tijdelijke compensatie van alle functies.  
 
Het voorstel is daarom om de compensatie uit de volgende componenten te laten bestaan: 
 

1. Als permanente compenserende maatregel wordt voorzien in voldoende in spouwmuren 
aanwezige ruimten, voor zomer, kraam, balts/paar- en winterverblijven in de nieuwbouw. Deze 
kunnen worden gerealiseerd dmv het aanbrengen van geschikte kasten of het bouwen van 
toegankelijke spouwen op geschikte locaties in de nieuwe woningen, bijvoorbeeld in de kopse 
gevels. Er zijn hiervoor voldoende mogelijkheden (figuur 3). De woningen zijn in twee fasen 
gereed: de helft van de woningen in het najaar van 2015 en de andere helft in het najaar van 
2016. De hoeveelheid en de aard van de geschikte maatregelen in de nieuwbouw wordt in de 
zomer van 2014 vastgesteld op basis van het najaarsonderzoek 2013 en het zomeronderzoek 
van 2014. Uitgangspunt is echter dat alle kopse einden van de woningrijen geschikt zullen 
worden gemaakt. 

2. Om er zeker van te zijn dat voldoende plaats blijft voor eventuele grotere (kraam en winter-) 
verblijven, in het bijzonder voor de Gewone dwergvleermuis, de Meervleermuis en de 
Laatvlieger, wordt tijdens de werkzaamheden een zestal woningen aan de rand van de wijk 
intact gelaten (Zie figuur 3) en door middel van aanpassingen zo goed mogelijk geschikt 
gemaakt als vleermuisverblijfplaats. De aanpassingen zullen bestaan uit het zorgdragen voor 
toegankelijke en geschikte spouwmuren en/of betimmeringen, en het handhaven van 
verwarming in de winter, zodat de spouwen vorstvrij blijven. De woningen zullen als kantoor of 
als schaftruimte worden benut, of tijdelijk bewoond. De woningen blijven tot eind 2016 staan, 
tot het moment dat hun tijdelijke functie niet meer hoeft te worden gehandhaafd omdat de 
permanente compensatie geheel is gerealiseerd en de dieren aan de nieuwbouw kunnen zijn 
gewend. Wij gaan ervan uit dat hiermee voldoende mogelijkheden kunnen worden 
gerealiseerd voor 12 mogelijke grotere kraam- en winterverblijven. ook is hier mogelijkheid tot 
realiseren van mogelijke balts/paarverblijven  

3. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt begin 2014 in de vorm van kasten in de omgeving 
een surplus aan tijdelijke mogelijkheden aangelegd. Hierbij worden twee verschillende typen 
kasten aangeboden. Het gaat hier om 8 kraamkasten en 40 kleinere kasten, die aan 
woonhuizen rondom het gebied zullen worden opgehangen. De plaatsing van de kraamkasten 
zal worden aangepast aan de werkelijk waargenomen kraamkolonies van de Gewone 
dwergvleermuis in 2014. De plaatsing van de kasten zal plaats vinden aan geschikte 
gebouwen binnen een afstand van 100 a 200 m vanaf het midden van de wijk. 

4. Indien dit nodig blijkt uit zomeronderzoek in 2014 zullen mitigerende maatregelen in de vorm 
van tijdelijke lijnvormige elementen worden aangelegd. 

5. Bij de installering en uitvoering van de mitigatie- en compensatiemaatregelen zal een ter zake 
kundige de kwaliteit ervan bewaken. 

6. Tijdens de werkzaamheden zal de functionaliteit van de mitigerende en compenserende 
maatregelen permanent worden bewaakt door een ter zake kundige. 
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7. In het gebied zal door een ecoloog een monitoring uitgevoerd worden tijdens de 
werkzaamheden en na gereedkomen van de nieuwbouw. 

 

3.4 Planning 

De planning voor de mitigatie/compensatie is als volgt (zie ook figuur 3) en meegeleverde 
planningstabel: 

1. 15 Februari-1 maart 2014: Ophangen van tijdelijke compensatie in de vorm van kasten. 
2. Maart- September 2014: Gewenningstijd en eventuele aanpassingen. 
3. 15 Februari-15 maart 2014: Verbeteren en inrichten tijdelijke compensatie in de te handhaven 

woningen. 
4. 15 Februari-15 maart 2014: Ontwerp van de permanente compensatie. 
5. Mei-juni 2014: Onderzoek naar zomerverblijven en andere gebiedsfuncties. 
6. Mei-juni 2014: Bijstellen mitigerende en compenserende maatregelen. 
7. 15 juni 2014: Ontheffingsaanvraag op basis van het uitgevoerde onderzoek. 
8. September 2014: Ongeschikt maken voor winterverblijf van de in 2014 te slopen woningen. 
9. Oktober 2014: sloop van de eerste fase woningen. Deze beslaan ongeveer de helft van de 

wijk. 
10. 15 Februari-1 maart 2015: Ophangen van extra tijdelijke compensatie in de vorm van kasten. 
11. Maart- September 2015: Gewenningstijd en eventuele aanpassingen. 
12. September 2015: Ongeschikt maken voor winterverblijf van de in 2015 te slopen woningen. 
13. September 2015: Oplevering eerste fase van de nieuwe woningen, inclusief de eerste helft 

van de ingebouwde vleermuisverblijven. 
14. Maart- September 2016: Gewenningstijd aan nieuwbouw fase 1. 
15. September 2016: Oplevering tweede fase van de nieuwe woningen, inclusief de tweede helft 

van de ingebouwde vleermuisverblijven. 
16. September 2016: Ongeschikt maken van de compensatiewoningen, en sloop ervan. 
17. Maart- September 2017: Gewenningstijd aan nieuwbouw fase 2. 
18. Eventueel opheffing tijdelijke compensatie 

 

  
Figuur 3. Locatie van de te behouden woningen :grijs, Fase 1: geel, Fase 2: paars en blauw. 

Geschikte gevels voor vleermuisverblijfplaatsen zijn met rode lijnen weergegeven.
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Foto's 1&2. Impressie van het plangebied (foto's A&W oktober 2013). Boven: voorzijde van huizen aan de 
Sabastraat, onder: achterzijde huizen aan Sabastraat. 
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1. Inleiding 

LontPlan B.V. bereidt de herinrichting voor van een deel van de West-Indische buurt in Leeuwarden, 
gelegen tussen de Sabastraat en Arubastraat. In dit kader is ecologisch onderzoek vereist om te 
bepalen hoe de plannen zich verhouden tot de ecologische wet- en regelgeving. LontPlan B.V. heeft 
Altenburg & Wymenga opdracht gegeven om dit ecologisch onderzoek uit te voeren.  
 
Het doel van het onderzoek is een ecologische quickscan, waarin de effecten van de plannen worden 
beoordeeld in het kader van de vigerende natuurwetgeving. Dit betreft de Natuurbeschermingswet, de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ecologische Hoofdstructuur) en de Flora- en faunawet. Indien 
van toepassing, worden aanbevelingen gedaan voor mitigatie en eventueel aanvullend onderzoek.  
 
In onderhavige notitie zijn de resultaten van het ecologisch onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek 
naar de aanwezigheid van relevante natuurwaarden is gebaseerd op twee benaderingswijzen. Ten 
eerste zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, overzichtswerken, 
onderzoeksrapporten en websites) over de aanwezigheid van beschermde gebieden en soorten in en 
nabij het plangebied, onder andere de Ecologische Basiskaart van de gemeente Leeuwarden 
(Biezenaar & Miedema 2011). Ten tweede is op 3 oktober 2013 een oriënterend veldbezoek 
uitgevoerd, waarbij, gezien het seizoen, vooral is gelet op de kans op aanwezigheid van beschermde 
en/of kritische soorten.  
 
Altenburg & Wymenga presenteert in deze notitie de resultaten van een onafhankelijk ecologisch 
onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het onderhavige plan of een 
bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden komen niet 
aan de orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. 
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2. Situatieschets en plannen 

Het plangebied ligt in de West-Indische buurt in de woonwijk Nijlân. Het betreft het gebied tussen de 
oostzijde van de Sabastraat en de westzijde van de Arubastraat. De foto’s 1 en 2 geven een impressie 
van het plangebied. In de huidige situatie bestaat het gebied uit een woonwijk. De huizen zijn 
gebouwd rond 1950 en bevatten een voor- en achtertuin. Van een deel van de huizen is de 
zolderruimte niet toegankelijk voor de bewoners. Tussen de huizenrijen en de achtertuinen loopt een 
pad. Daarnaast bevindt zich een pad tussen de bebouwing aan de Julianalaan en de noordzijde van 
het huizenblok. Langs dit pad en binnen het plangebied staat opgaande begroeiing (met name beuk) 
met een maximale diameter van circa 60 cm. Ook enkele voor- en achtertuinen bevatten opgaande 
begroeiing. Het plangebied bevat enkele kleine vijvers die zich bevinden in de achtertuinen. 
 
De herinrichting bestaat uit het verwijderen van de huidige bebouwing en het realiseren van 
appartementen. De sloop vindt gefaseerd plaats, waarbij gestart wordt met de huizen aan de 
Sabastraat. De werkzaamheden zijn gepland in de periode 2014-2016. 
 

3. Gebiedsbescherming en beoordeling 

3.1 Voortoets: Natuurbeschermingswet 

De eerste stap in de beoordeling over een ingreep volgens de Natuurbeschermingswet is de 
Voortoets. Daarin wordt bepaald of er een kans is dat (significant) negatieve effecten optreden ten 
aanzien van de aangewezen natuurwaarden. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan 
vervolgonderzoek nodig zijn. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden zijn ‘Groote Wielen’ en 'Alde Feanen' op respectievelijk 5,7 en 9,4 km afstand van het 
plangebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere en zijn niet relevant voor onderhavige 
beoordeling. Het Natura 2000-gebied 'Groote Wielen' is aangewezen voor een aantal vogelsoorten en 
de Habitatrichtlijnsoorten Bittervoorn, Noordse woelmuis en Meervleermuis. Het Natura 2000-gebied 
'Alde Feanen' is aangewezen voor een aantal habitattypen, vier vissoorten, Meervleermuis, Noordse 
woelmuis en een aantal vogelsoorten. Ten aanzien van de habitattypen, vogelsoorten, de vissoorten 
en Noordse woelmuis kan op voorhand worden gesteld dat geen ecologische relatie tussen het 
plangebied en het Natura 2000-gebied aan de orde is. Redenen hiervoor zijn de relatief grote afstand 
tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied en het ontbreken van geschikt leefgebied binnen 
het plangebied. Hierdoor kunnen effecten op de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van deze 
aangewezen natuurwaarden op voorhand worden uitgesloten.  
 
Meervleermuis vormt hierin een uitzondering. Van Meervleermuizen is bekend dat ze lange afstanden 
tot wel 20 km kunnen afleggen tussen hun verblijfplaats en het foerageergebied, in dit geval 
voornamelijk het Natura 2000-gebied 'Groote Wielen', maar mogelijk ook de 'Alde Feanen'. De 
Meervleermuizen die tevens gebruik maken van de Natura 2000-gebieden zijn middels de externe 
werking van de Natuurbeschermingswet ook beschermd buiten de Natura 2000-begrenzing.  
 
Meervleermuis heeft verblijfplaatsen in gebouwen. Dit betreft bijvoorbeeld kerkzolders en spouwmuren 
van woningen. De woonhuizen binnen het plangebied bevatten spouwmuren. Middels een aantal open 
gaten wordt deze spouw geventileerd. Gezien de relatief grote omvang van Meervleermuizen is een 
deel van deze ventilatiegaten niet geschikt als invliegopening voor deze soort. Enkele openingen zijn 
echter breder en daarmee wel geschikt als invliegopening voor Meervleermuis. Ook op enkele hoeken 
van de panden zijn daardoor potentiële verblijfplaatsen van Meervleermuis aanwezig (zie foto 3). Aan 
de Sabastraat zijn tenminste twee locaties geschikt als verblijfplaats van Meervleermuis. Ook de 
andere straten bevatten geschikte holten die kunnen dienen als verblijfplaats van Meervleermuis. 
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Foto 3. Eén van de locaties binnen het plangebied die toegang biedt tot de spouwmuur en geschikt is als toegang tot een 
verblijfplaats van (o.a.) Meervleermuis (foto: A&W oktober 2013). 
 
Gezien de geschiktheid van de gebouwen als verblijfplaats van Meervleermuis en de ligging van het 
plangebied ten opzichte van geschikt foerageergebied in de omgeving, kan de aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van Meervleermuis niet op voorhand worden uitgesloten. Gezien de ligging van de 
potentiële verblijfplaatsen ten opzichte van de Natura 2000-gebieden 'Groote Wielen' en 'Alde Feanen' 
en de nabijheid van een verbinding via open water (Harinxmakanaal) veroorzaken de plannen 
mogelijk een conflict met de Natuurbeschermingswet 1998. Nader onderzoek moet uitwijzen of de 
gebouwen verblijfplaatsen bevatten van Meervleermuis. Indien uit het onderzoek blijkt dat sprake is 
van verblijfplaatsen van Meervleermuis binnen het plangebied, dient mogelijk een vergunning te 
worden aangevraagd volgens de Natuurbeschermingswet 1998. Indien uit het onderzoek blijkt dat het 
plangebied geen verblijfplaatsen van deze soort bevat, veroorzaken de plannen geen conflict met de 
Natuurbeschermingswet 1998 en hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.  
 
Conclusie 

Een conflict met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van Meervleermuis is momenteel niet uit te 
sluiten. Nader onderzoek moet uitwijzen of het plangebied verblijfplaatsen bevat van de voor de 
Natura 2000-gebied Groote Wielen aangewezen Meervleermuis. Om voorgenoemde redenen 
veroorzaakt de beoogde herinrichting geen kans op (significant) negatieve effecten ten aanzien van 
overige aangewezen natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden ‘Grote Wielen’ en 'Alde Feanen' en 
overige Natura 2000-gebieden.  
 
3.2 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook rust op het gebied geen 
bescherming op grond van overige wet- en regelgeving ten aanzien van natuurwaarden 
(ganzenfoerageergebied, gebied van openheid en rust voor weidevogels, e.d.). Om deze reden 
veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de betreffende wet- en regelgeving. 
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4. Soortbescherming en beoordeling 

Het is niet op voorhand uit te sluiten dat in het plangebied wettelijk beschermde soorten voorkomen. 
Hieronder is per soortgroep besproken welke wettelijk beschermde soorten mogelijk van het 
plangebied gebruikmaken. 
 
Naast de resultaten van het veldbezoek aan het plangebied, zijn gegevens ontleend van de 
Ecologische Basiskaart gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) en een aantal 
standaardwerken op het gebied van soortverspreiding (De Bruyne 2004, Kalkman 2004, Peeters et al. 
2004, Timmermans et al. 2004, Bos et al. 2006, EIS et al. 2007, Bouwman et al. 2008, Van Delft et. al. 

2012, Melis 2012).  Daarnaast zijn enkele websites met verspreidingsgegevens geraadpleegd. 
 
4.1 Planten 

Uit de Ecologische Basiskaart van Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) blijkt dat in de omgeving 
van het plangebied de wettelijk beschermde plantensoort Ruig klokje voorkomt. Het plangebied 
bestaat uit bebouwing, tuinen en verharding. Gezien het intensieve beheer en het ontbreken van 
geschikt biotoop worden deze en andere wettelijk beschermde soorten binnen het plangebied niet 
verwacht. De uitvoering van de plannen veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en faunawet 
ten aanzien van planten. 
 
4.2 Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden, 
zoals voortplantingswater voor wettelijk beschermde libellen en waardplanten voor dagvlinders, 
worden in het plangebied geen wettelijk beschermde ongewervelde diersoorten verwacht. Om deze 
reden veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van ongewervelde diersoorten. 
 

4.3 Vissen 

Het plangebied bevat enkele (kleine) vijvers. Deze vormen geen geschikt leefgebied voor wettelijk 
beschermde soorten. Om deze reden veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van vissen.  
 
4.4 Amfibieën 

In de directe omgeving van het plangebied komt alleen een aantal licht beschermde amfibieënsoorten 
voor, zoals Gewone pad, Bruine kikker, Meerkikker en Kleine watersalamander (Biezenaar & 
Miedema 2011, Van Delft et al. 2011). Het plangebied bevat een aantal kleine vijvers. Deze kunnen 
als voortplantingswater dienen voor amfibieën. De soorten kunnen de omgeving gebruiken als 
foerageer- en overwinteringsgebied. Voor licht beschermde soorten geldt bij projecten in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van het overtreden van enkele verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet. De uitvoering van de plannen veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van deze licht beschermde amfibieën. 
 
Op basis van de verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikt leefgebied worden hier geen 
middelzwaar- of zwaar beschermde amfibieënsoorten verwacht.  Om deze redenen veroorzaken de 
plannen tevens geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van middelzwaar en zwaar 
beschermde amfibieën.  
 
4.5 Reptielen 

Gezien de ligging binnen de bebouwde kom en de aard van de binnen het plangebied beschikbare 
biotopen, is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor reptielen. De aanwezigheid van wettelijk 
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beschermde reptielsoorten kan op basis hiervan worden uitgesloten. Om deze reden zijn conflicten 
met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze soortgroep niet aan de orde. 
 
4.6 Vogels 

 
Broedvogels algemeen 

Het plangebied bevat een aantal bomen, struiken en door mensen aangebrachte nestkasten die 
broedgelegenheid bieden aan vogelsoorten als Pimpelmees, Zanglijster, Merel en Winterkoninkje. 
Onder de dakpannen van de woningen en de schuren is folie aangebracht om nestelende vogels te 
weren.  
 
Bij werkzaamheden moet volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het 
broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. 
Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van broedgevallen is niet 
toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren is de meest 
zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen te beginnen, 
zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring tijdens de 
werkzaamheden. Er dient dan tevens te worden voorkomen dat tijdens werkzaamheden in het 
broedseizoen alsnog broedgevallen ontstaan die kunnen worden verstoord. Dit is mogelijk door geen 
geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan, door bijvoorbeeld snoeiafval niet dagenlang te laten 
liggen. Mochten er toch vogels tot broeden komen en door de werkzaamheden worden verstoord, dan 
ontstaat er een conflict met de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden 
gestaakt worden tot na de broedperiode van de betreffende soort(en). 
 
Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de Flora- en 
faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik van de nestplaats 
of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele leefomgeving daarvan worden 
daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 geldt een aangepaste lijst van soorten 
met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is en niet uitputtend.  
 
De vogelwerende folie onder de dakpannen en de nauw sluitende dakpannen zorgen ervoor dat het 
plangebied ongeschikt is als broedgebied voor Huismus en Gierzwaluw. Tijdens het veldbezoek zijn 
de aanwezige bomen geïnspecteerd op nesten die mogelijk gebruikt worden door soorten als Ransuil 
en Sperwer. Dergelijke nesten zijn niet aangetroffen. Om deze redenen worden geen nestplaatsen 
van vogelsoorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen binnen het plangebied verwacht.  
 

Samenvattend 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vogels, 
mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt voorkomen. Hierboven is 
beschreven hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan.  
 
4.7 Vleermuizen 

Er zijn volgens de verspreidingsgegevens acht verschillende vleermuissoorten in de gemeente 
Leeuwarden waargenomen. Deze zijn: Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger, Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis, Meervleermuis en Gewone 
grootoorvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011, Melis 2012). Een aantal van deze soorten kan ook 
het plangebied gebruiken als deel van hun leefgebied. Voor vleermuizen zijn drie elementen van het 
leefgebied te onderscheiden die van groot belang zijn voor de functionaliteit ervan. Deze zijn: 
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verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. Het plangebied kan ten aanzien van deze drie 
elementen van belang zijn voor verscheidene soorten. 
 
Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in gebouwen 
en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, bomen, bunkers en 
kelders. Het plangebied bevat zowel gebouwen als bomen. Tijdens het veldbezoek zijn de aanwezige 
bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van holten die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats van 
vleermuizen. Dergelijke holten zijn niet aangetroffen. De woningen binnen het plangebied bevatten 
spouwmuren en geschikte invliegopeningen waardoor deze geschikt zijn als verblijfplaats van 
vleermuizen (zie ook paragraaf 3.1). Dit betreft de ventilatiegaten die zich bevinden boven de 
voordeuren en boven de raamkozijnen aan de achterzijde van de woningen en aan de kopse kanten 
van de huizenblokken. Bij een aantal van de woningen is een deel van de gaten dicht gevoegd. 
Daarnaast bevinden zich holten in het metselwerk op een aantal hoeken van de woningen (zie foto 3). 
Deze bieden tevens toegang tot de spouw en zijn daarmee geschikt als verblijfplaats van vleermuizen. 
Uit gesprekken met bewoners is naar voren gekomen dat op het adres Sabastraat 7 jaarlijks veel 
activiteit is van vleermuizen is waargenomen. Er werd in het late voorjaar en zomer een 'storende' 
hoeveelheid uitwerpselen gevonden op de deksels van de container. Tevens is hier door de bewoners 
van het adres en enkele buren meerdere malen een grote groep vliegende/zwermende vleermuizen 
waargenomen, waarbij het aantal aan het begin van de zomer hoger zou zijn dan in het voorjaar. De 
omschrijving van de bewoners duidt op de aanwezigheid van een kraamkolonie vleermuizen, 
waarschijnlijk van de soort Gewone dwergvleermuis. Het kan echter ook andere soorten betreffen, 
zoals Meervleermuis of Laatvlieger. Ook andere locaties binnen het plangebied zijn geschikt als 
kraamverblijfplaats. Daarnaast biedt het plangebied mogelijkheden voor zomerverblijfplaatsen en 
balts- en paarverblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
Omdat het momenteel niet uit te sluiten is dat het plangebied verblijfplaatsen bevat van vleermuizen, 
wordt niet voldaan aan de onderzoeksplicht zoals deze is opgenomen in de Flora- en faunawet. Om 
deze reden is nader onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of het plangebied vaste verblijfplaatsen 
bevat van vleermuizen, om welk type en hoeveel verblijfplaatsen het gaat en door welke soorten ze 
worden gebruikt. Indien verblijfplaatsen aanwezig zijn, dient een ontheffing te worden aangevraagd bij 
het ministerie van Economische Zaken.  
 
Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen om zich 
te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, boomsingels en 
(oevers van) sloten en andere waterpartijen. Het plangebied bevat een aantal straten die als geschikte 
geleidingsstructuur kunnen dienen. Het plangebied ligt tussen twee geschikte foerageergebied in, te 
weten het Julianapark en het parkachtige landschap rondom de Prinsessenweg en daarachter het 
Harinxmakanaal. Het is daarom mogelijk dat het plangebied vliegroutes bevat van vleermuizen, onder 
andere vanuit de mogelijke verblijfplaatsen binnen het plangebied. In het kader van de herinrichting 
wordt de huidige bebouwing verwijderd. Hierbij kunnen de mogelijk aanwezige vliegroutes verloren 
gaan. Dit veroorzaakt mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Vervolgens vindt nieuwbouw 
plaats, waarbij wederom geschikte geleidingsstructuren worden gerealiseerd. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of het plangebied vliegroutes bevat van vleermuizen en hoe de plannen zich verhouden tot 
de Flora- en faunawet.  
 

Foerageergebied 

Binnen het plangebied kan een aantal van de genoemde soorten geschikt foerageergebied vinden, 
zoals Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Dit zijn soorten die vaak 
foeragerend in stedelijke omgeving worden aangetroffen. Gezien de aanwezigheid van gebied in de 
omgeving die qua prooidichtheden van veel hogere kwaliteit zal zijn, wordt de waarde van het 
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plangebied als gering geacht. Belangrijkere foerageergebieden van vleermuizen worden met name 
verwacht in het waterrijke gebied ten zuiden van het plangebied. 
 
De herinrichtingsplannen zullen tot gevolg hebben dat een deel van het foerageergelegenheid zal 
verdwijnen. Dit zal niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit en kwantiteit van het foerageergebied van 
vleermuizen in dit deel van de stad dusdanig negatief worden beïnvloed dat dit effect zal hebben op 
de functionele leefomgeving van de betreffende soorten. Bovendien zal het plangebied tijdens en na 
afloop van de werkzaamheden een functie behouden als foerageergebied. Om deze redenen 
veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van het 
foerageergebied van vleermuizen. 
 
Samenvattend.  
 De herinrichting veroorzaakt mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

vaste verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. 
 Nader onderzoek is vereist om te voldoen aan de onderzoeksinspanning vanuit de Flora- en 

faunawet. 
 Om te voldoen aan de kwaliteitseisen voor een eventuele ontheffingsaanvraag, dient het nader 

onderzoek te worden uitgevoerd. 
 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 

foerageergebieden van vleermuizen.  
 
4.8 Overige beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving komen zoogdiersoorten voor waarop verschillende beschermingsregimes van 
toepassing zijn (Biezenaar & Miedema 2011, Melis 2012). Hieronder is per beschermingsregime 
besproken welke zoogdiersoorten gebruik kunnen maken van het plangebied. 
 
Licht beschermde zoogdiersoorten 

Binnen het plangebied komen waarschijnlijk enkele licht beschermde zoogdiersoorten voor, zoals Egel 
en verschillende (spits)muizensoorten. Voor licht beschermde soorten geldt bij projecten in het kader 
van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van het overtreden van enkele verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet. De uitvoering van de plannen veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van deze licht beschermde zoogdieren. 
 
Middelzwaar en zwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied komen de middelzwaar beschermde Steenmarter en de 
zwaar beschermde Waterspitsmuis en Noordse woelmuis voor. Voor de genoemde zwaar 
beschermde soorten is het plangebied ongeschikt door het ontbreken van geschikte biotopen.  
 
De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft zijn verspreidingsgebied de afgelopen tientallen jaren 
flink uitgebreid en schuwt daarbij menselijke omgeving niet. Het is niet op voorhand uit te sluiten dat 
het plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van deze soort in de vorm van foerageergebied. In de 
huidige situatie zijn niet alle woningen binnen het plangebied bewoond. De herinrichting vindt 
gefaseerd plaats, waarbij het mogelijk is dat ook andere woningen in de toekomst leeg komen te 
staan. Indien deze woningen voor Steenmarter toegankelijk zijn, vormen ze geschikte verblijfplaatsen 
voor deze soort. In dat geval heeft de sloop van de woningen tot gevolg dat deze verblijfplaatsen 
komen te vervallen. Geadviseerd wordt, om voorafgaand aan de sloop de panden te onderzoeken op 
de aanwezigheid van Steenmarter. Indien de soort aanwezig blijkt, kan worden gewerkt volgens een 
door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode. In de gedragscode zijn maatregelen 
opgenomen om de Steenmarter de panden te laten verlaten. Als volgens een dergelijke gedragscode 
wordt gewerkt, veroorzaken de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet. Ten aanzien van het 
foerageergebied van Steenmarter geldt, dat in de omgeving veel geschikt alternatief foerageergebied 
aanwezig is. Door de uitvoering van de plannen wordt geen (noemenswaardige) afname van de 
kwaliteit van het foerageergebied van Steenmarter verwacht. Om deze reden veroorzaakt de 
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uitvoering van de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van het 
foerageergebied van Steenmarter.  
 
Samenvattend 

 De herinrichting veroorzaakt mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
vaste verblijfplaatsen van de middelzwaar beschermde Steenmarter 

 Voorafgaand aan de sloop dienen de panden te worden geïnspecteerd op aanwezigheid van 
Steenmarter 

 Indien verblijfplaatsen van Steenmarter aanwezig is, dient te worden gewerkt volgens een door 
het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode, in dat geval vindt geen conflict plaats ten 
aanzien van de Flora- en faunawet 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
overige zoogdiersoorten. 
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5. Conclusies 

De conclusies van deze ecologische beoordeling op basis van de situatie in oktober 2013 zijn als 
volgt: 
 
Gebiedsbescherming 

 Het is momenteel niet uit te sluiten dat het plangebied verblijfplaatsen bevat van Meervleermuis. 
Voor deze soort zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen voor de binnen de actieradius van 
deze soort gelegen Natura 2000-gebieden 'Groote Wielen' en 'Alde Feanen'. Nader onderzoek 
moet uitwijzen of het plangebied verblijfplaatsen van deze soort bevat en hoe de plannen zich 
verhouden tot de Natuurbeschermingswet 1998. Er worden geen (significant) negatieve effecten 
verwacht ten aanzien van de overige aangewezen waarden van deze gebieden alsmede van 
overige Natura 2000-gebieden. 

 De beoogde inrichting veroorzaakt geen conflict met de ecologische wet- en regelgeving ten 
aanzien van overige gebiedsbescherming (Ecologische Hoofdstructuur en overige vormen van 
gebiedsbescherming met betrekking tot natuurwaarden). 

 
Soortbescherming 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
vogels, mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt voorkomen. 
Hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan, is beschreven in § 4.6.  

 Het is momenteel niet uit te sluiten dat het plangebied verblijfplaatsen bevat van vleermuizen en 
veroorzaken de plannen mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Om deze reden dient 
nader onderzoek plaats te vinden. In § 4.7 is beschreven aan welke eisen dit onderzoek dient te 
voldoen. 

 Voorafgaand aan de (gefaseerde) sloop, dienen de panden te worden onderzocht op de 
aanwezigheid van Steenmarter. Indien de soort aanwezig is, kan een conflict met de Flora- en 
faunawet worden voorkomen door te werken volgens een door het Ministerie van EZ 
goedgekeurde Gedragscode, zie § 4.8. 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
overige gebiedfuncties en soorten. 
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Bijlage 2 Vleermuisonderzoek Buro Bakker 3 oktober 2013 

EERSTE RONDE VLEERMUISONDERZOEK AAN DE SABASTRAAT 
EN OMSTREKEN TE LEEUWARDEN 

 
Datum: 7 oktober 2013 
Tekst: M.W. Bokje, Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV 
In opdracht van: W. Anema, Bouwbedrijf Lont 
 
In Leeuwarden moeten aan de Sabastraat en omgeving huizen worden gesloopt waar 
vleermuisverblijfplaatsen niet kunnen worden uitgesloten. Op 3 oktober 2013 is als onderdeel 
van een daardoor noodzakelijk vleermuisonderzoek een najaarsronde uitgevoerd. Dit 
onderzoek is uitgevoerd met drie personen om het hele plangebied te kunnen dekken, zoals 
voorgeschreven volgens het voor vleermuisonderzoek geldende vleermuisprotocol. Ook de 
weersomstandigheden voldeden aan het protocol (weinig wind, droog, temperatuur boven de 
10°C). Dit protocol maakt het onderzoek juridisch houdbaar. 
Om 19.45 werd begonnen met het onderzoek, zonsondergang was om 19.15. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van een batdetector van het type Pettersson D240x. Reeds bij de start van 
het onderzoek werden uitvliegende Gewone dwergvleermuizen waargenomen op drie 
locaties aan de Sabastraat (figuur 1). Vier op de beide noordelijke uitvlieglocaties en twee op 
de zuidelijke uitvlieglocatie. Later op de avond werden nog twee indicaties van paarverblijven 
van Gewone dwergvleermuizen waargenomen (figuur 1). Baltsende mannetjes vlogen op 
deze twee locaties geregeld heen en weer, wat wijst op een paarverblijfplaats. Overige 
soorten vleermuizen die zijn waargenomen zijn Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Deze 
dieren toonden geen binding met het plangebied. 
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nleiding Resultat 
 
Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied. Uitvliegende dieren zijn waargenomen op de rood 
omcirkelde locaties. Paarverblijven zijn aanwezig in de gele cirkels. 
Luchtfoto: Google Earth Pro 
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Bijlage 3 Vleermuisonderzoek Buro Bakker 24 oktober 2013 

TWEEDE RONDE VLEERMUISONDERZOEK AAN DE 
SABASTRAAT EN OMSTREKEN TE LEEUWARDEN 
 
Datum: 30 oktober 2013 
Tekst: M.W. Bokje, Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV 
In opdracht van: W. Anema, Bouwbedrijf Lont 
 
In Leeuwarden moeten aan de Sabastraat en omgeving huizen worden gesloopt waarin 
vleermuisverblijfplaatsen niet kunnen worden uitgesloten. Op 3 oktober 2013 is als onderdeel 
van een daardoor noodzakelijk vleermuisonderzoek reeds een najaarsronde uitgevoerd. 
Op 24 oktober 2013 is wederom een vleermuisronde uitgevoerd om een beter inzicht te 
krijgen in het gebruik van de huizen door vleermuizen in het najaar en de winter. 
De weersomstandigheden waren nagenoeg optimaal. Er was weinig wind en het was droog. 
De temperatuur zakte van 12°C naar 8°C . Het onderzoek is net als de ronde van 3 oktober 
met drie personsen uitgevoerd om het hele plangebied te kunnen overzien. 
Het onderzoek vond plaats van 18.15 tot 20.15. Zonsondergang was om 18.25. Bij het 
onderzoek werd gebruik gemaakt van een batdetector van het type Pettersson D240x. 
Tussen 18.45 en 19.00 werden enkele uitvliegende Gewone dwergvleermuizen 
waargenomen op drie locaties aan de Sabastraat (figuur 1). Deze locaties waren nagenoeg 
identiek aan de locaties van het bezoek van 3 oktober. Bij de noordelijke twee uitvlieglocaties 
werden in totaal vier uitvliegende dieren waargenomen. Op de zuidelijke uitvlieglocatie betrof 
het slechts één individu. Later op de avond werden nog twee indicaties van paarverblijven 
van Gewone dwergvleermuizen waargenomen (figuur 1). Baltsende mannetjes vlogen op 
deze twee locaties geregeld heen en weer, wat wijst op een paarverblijfplaats. Tevens 
werden er in het plangebied geregeld enkele Ruige dwergvleermuizen waargenomen. Deze 
dieren toonden geen binding met het plangebied. Buiten de baltsende mannetjes was het erg 
stil in het plangebied. Aan de kant van de Arubustraat en Bonairestraat werden zelfs geen 
waarnemingen gedaan. 
De resultaten geven een sterk vermoeden dat de huizen aan de Sabastraat worden gebruikt 
als overwinteringplaats voor Gewone dwergvleermuizen. Doordat er nog zo laat in het jaar 
dieren uitvliegen is het erg waarschijnlijk dat deze dieren hier ook hun winterverblijfplaats  
hebben. In de overige huizen zijn overwinteringplaatsen door dit bezoek nagenoeg uit te 
sluiten. Er werd daar slechts erg weinig tot geen vleermuisactiviteit waargenomen bij beide 
bezoeken. Nagenoeg alle woningen in het plangebied, met name hoekwoningen, kunnen 
vleermuisverblijfplaatsen bevatten omdat het allemaal hetzelfde type huizen zijn. Het gehele 
plangebied maakt zeer waarschijnlijk onderdeel uit van een netwerk van 
vleermuisverblijfplaatsen dat jaarrond gebruikt wordt. Ook bij de aangrenzende 
appartementencomplexen aan de Julianalaan zijn bij beide bezoeken uitvliegende en 
baltsende dieren waargenomen. Bewoners in de Sabastraat en Sint Maartenstraat geven 
aan dat zij in de zomer geregeld vleermuizen in huis aantreffen. Dit geeft het sterke 
vermoeden dat er ook kraamverblijfplaatsen aanwezig zijn. Naast de Gewone 
dwergvleermuis kan ook de Laatvlieger verblijfplaatsen in het plangebied hebben. Van deze 
soort is het gebruik van paarverblijven in Nederland niet bekend. Aanwezigheid van 
verblijfplaatsen van deze soort in het voorjaar en de zomer kan niet worden uitgesloten met 
de tot nu toe uitgevoerde bezoeken. 
Daarnaast bestaat er een kleine kans dat er zich in de huizen verblijfplaatsen van 
Ruige dwergvleermuizen en Tweekleurige vleermuizen bevinden. Het voorkomen 
van deze twee soorten valt niet uit te sluiten aan de hand van de reeds uitgevoerde 
bezoeken. 
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Resultaten 
Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied. Uitvliegende dieren zijn waargenomen op de rood 
omcirkelde locaties. Paarverblijven zijn aanwezig in de gele cirkels. 
Luchtfoto: Google Earth Pro 







Oldelioofsterkerklinf 2 www,leeuwarden.nl
postbus 21000 E-,iiall gcmeense@leeuwardennl

8900 JA LeeLiwarddn

Telefoon 14058

Gemeente uwarden

Dienst Regelingen,
team Natuur
Postbus 19530
2500CM Den Haag

Onderwerp Sloop en nieuwbouw West-Indische buurt in Leeuwarden
Uw kenmerk
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Dienst Stadsontwikkeling
Stetur Projectenbureau

Cnmitaet HJ.M. Löwik, (058) 233 8087
Bij lagen

Da:um 18december2013

Mevrouw, Mijnheer,

Bij hoge uitzondering wil de gemeente Leeuwarden uw aandacht vragen voor
een bouwproject in onze gemeente, waarvan de geplande snelle voortgang staat
en valt met een zorgvuldige, maar versnelde toepassing van het verkrijgen van
een ontheffing binnen het vleermuizenprotocol.

Het bouwproject in kwestie is een herstructureringsproject in de wijk NijLân,
een van de aandachtswijken in de stad, waar gemeente, corporaties en
bewoners nauw samen werken om de wijk op een hoger plan te tillen, waardoor
het weer aantrekkelijk wordt hier te gaan wonen.

In het herstructureringsproject “West-Indische buurt” gaat het om de sloop en
nieuwbouw van ongeveer 140 huurwoningen. De sloop en nieuwbouw gebeuren
in 3 fases, die noodzakelijkerwijs nauw op elkaar aansluiten. Vanuit de
corporatie is dit vooral van belang vanwege haar afspraken met de huurders.
Voor de betrokken bouwbedrijven staan er financiële en personeelsbeLangen op
het spel. Belangen die ook de gemeente Leeuwarden onderkent. Voor de
gemeente Leeuwarden is er daarnaast nog het belang van de veiligheid in het
geding. De herhuisvesting van de bewoners is gestart, kan niet gekeerd worden,
en zal naar verwachting zomer 2014 afgerond worden. De gemeente
Leeuwarden weet, helaas uit ervaring, dat de Leegstand van dusdanig veeL
woningen een korte tijd nog wel goed kan gaan, maar dat wanneer de leegstand
te Lang duurt, er grote risico’s rond de veiligheid kunnen optreden. In een
dergelijke aandachtswijk is dat een zeer ongewenste situatie.

De gemeente Leeuwarden hecht uiteraard ook zeer aan de juiste handhaving
omtrent de termijnen bij het vleermuizenprotocol. Desondanks vragen wij u nu
toch om mee te werken aan een versnelde toepassing ervan. Om de vleermuizen
zo min mogelijk te hinderen, zijn corporatie Elkien en aannemer Lont BV al
begonnen met het treffen van de noodzakelijke (voorzorgs)maatregelen voor de
aanwezige vleermuispopulaties in de te slopen woningen. Dit zal plaats vinden
onder regie van ervaren ecologen van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en
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Wymenga. Dit bureau ziet kans om tot een opLossing te komen, waarbij de
aanwezige vleermuispopulaties geen schade zat ondervinden als de sloop van de
woningen in de nu geplande periode zat plaatsvinden, door tijdig de nodige
voorzieningen te treffen.

Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijk roet,

WethoudefW6&- en Leefomgeving
Gemeente Leeuwarden





 
 

TWEEDE RONDE VLEERMUISONDERZOEK AAN DE  

SABASTRAAT EN OMSTREKEN TE LEEUWARDEN 

 
Datum:    30 oktober 2013 
Tekst:   M.W. Bokje, Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV 
In opdracht van:  W. Anema, Bouwbedrijf Lont 

 
 
 
In Leeuwarden moeten aan de Sabastraat en omgeving huizen worden gesloopt 
waar vleermuisverblijfplaatsen niet kunnen worden uitgesloten. Op 3 oktober 
2013 is als onderdeel van een daardoor noodzakelijk vleermuisonderzoek reeds 
een najaarsronde uitgevoerd.  
Op 24 oktober 2013 is wederom een vleermuisronde uitgevoerd om een beter 
inzicht te krijgen in het gebruik van de huizen door vleermuizen in het najaar en 
de winter.  
De weersomstandigheden waren nagenoeg optimaal. Er was weinig wind en het 
was droog. De temperatuur zakte van 12˚C naar 8˚C . Het onderzoek is net als 
de ronde van 3 oktober met drie personsen uitgevoerd om het hele plangebied te 
kunnen overzien. 
 
 

 

Het onderzoek vond plaats van 18.15 tot 20.15. Hierbij werd gebruik gemaakt 
van een batdetector van het type Pettersson D240x. Tussen 18.45 en 19.00 wer-
den uitvliegende Gewone dwergvleermuizen waargenomen op drie locaties aan 
de Sabastraat (figuur 1). Deze locaties waren nagenoeg identiek aan de locaties 
van het bezoek van 3 oktober. 
Later op de avond werden nog twee indicaties van paarverblijven van Gewone 
dwergvleermuizen waargenomen (figuur 1). Baltsende mannetjes vlogen op deze 
twee locaties geregeld heen en weer, wat wijst op een paarverblijfplaats. Tevens 
werden er in het plangebied geregeld enkele Ruige dwergvleermuizen waarge-
nomen. Deze dieren toonden geen binding met het plangebied. 
Buiten de baltsende mannetjes was het erg stil in het plangebied. Aan de kant 
van de Arubustraat en Bonairestraat werden zelfs geen waarnemingen gedaan. 

Aanleiding 
 

Resultaten 
 



 
Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied. Uitvliegende dieren zijn waargenomen op de rood  

omcirkelde locaties. Paarverblijven zijn aanwezig in de gele cirkels.  
Luchtfoto: Google Earth Pro 
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hele plangebied te kunnen dekken, zoals voorgeschreven volgens het voor 
vleermuisonderzoek geldende vleermuisprotocol. Ook de weersomstandigheden 
voldeden aan het protocol (weinig wind, droog, temperatuur boven de 10˚C). Dit 
protocol maakt het onderzoek juridisch houdbaar. 
 
 

 

Om 19.45 werd begonnen met het onderzoek. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
een batdetector van het type Pettersson D240x. Reeds bij de start van het on-
derzoek werden uitvliegende Gewone dwergvleermuizen waargenomen op drie 
locaties aan de Sabastraat (figuur 1). 
Later op de avond werden nog twee indicaties van paarverblijven van Gewone 
dwergvleermuizen waargenomen (figuur 1). Baltsende mannetjes vlogen op deze 
twee locaties geregeld heen en weer, wat wijst op een paarverblijfplaats. Overige 
soorten vleermuizen die zijn waargenomen zijn Ruige dwergvleermuis en Laat-
vlieger. Deze dieren toonden geen binding met het plangebied. 
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Foto's 1&2. Impressie van het plangebied (foto's A&W oktober 2013). Boven: voorzijde van huizen aan 
de Sabastraat, onder: achterzijde huizen aan Sabastraat. 
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1. Inleiding 

LontPlan B.V. bereidt de herinrichting voor van een deel van de West-Indische buurt in 
Leeuwarden, gelegen tussen de Sabastraat en Arubastraat. In dit kader is ecologisch 
onderzoek vereist om te bepalen hoe de plannen zich verhouden tot de ecologische wet- en 
regelgeving. LontPlan B.V. heeft Altenburg & Wymenga opdracht gegeven om dit ecologisch 
onderzoek uit te voeren.  
 
Het doel van het onderzoek is een ecologische quickscan, waarin de effecten van de plannen 
worden beoordeeld in het kader van de vigerende natuurwetgeving. Dit betreft de 
Natuurbeschermingswet, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ecologische 
Hoofdstructuur) en de Flora- en faunawet. Indien van toepassing, worden aanbevelingen 
gedaan voor mitigatie en eventueel aanvullend onderzoek.  
 
In onderhavige notitie zijn de resultaten van het ecologisch onderzoek gepresenteerd. Het 
onderzoek naar de aanwezigheid van relevante natuurwaarden is gebaseerd op twee 
benaderingswijzen. Ten eerste zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, 
overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites) over de aanwezigheid van beschermde 
gebieden en soorten in en nabij het plangebied, onder andere de Ecologische Basiskaart van 
de gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011). Ten tweede is op 3 oktober 2013 een 
oriënterend veldbezoek uitgevoerd, waarbij, gezien het seizoen, vooral is gelet op de kans op 
aanwezigheid van beschermde en/of kritische soorten.  
 
Altenburg & Wymenga presenteert in deze notitie de resultaten van een onafhankelijk 
ecologisch onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het 
onderhavige plan of een bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of 
cultuurhistorische waarden komen niet aan de orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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2. Situatieschets en plannen 

Het plangebied ligt in de West-Indische buurt in de woonwijk Nijlân. Het betreft het gebied 
tussen de oostzijde van de Sabastraat en de westzijde van de Arubastraat. De foto’s 1 en 2 
geven een impressie van het plangebied. In de huidige situatie bestaat het gebied uit een 
woonwijk. De huizen zijn gebouwd rond 1950 en bevatten een voor- en achtertuin. Van een 
deel van de huizen is de zolderruimte niet toegankelijk voor de bewoners. Tussen de 
huizenrijen en de achtertuinen loopt een pad. Daarnaast bevindt zich een pad tussen de 
bebouwing aan de Julianalaan en de noordzijde van het huizenblok. Langs dit pad en binnen 
het plangebied staat opgaande begroeiing (met name beuk) met een maximale diameter van 
circa 60 cm. Ook enkele voor- en achtertuinen bevatten opgaande begroeiing. Het plangebied 
bevat enkele kleine vijvers die zich bevinden in de achtertuinen. 
 
De herinrichting bestaat uit het verwijderen van de huidige bebouwing en het realiseren van 
appartementen. De sloop vindt gefaseerd plaats, waarbij gestart wordt met de huizen aan de 
Sabastraat. De werkzaamheden zijn gepland in de periode 2014-2016. 
 

3. Gebiedsbescherming en beoordeling 

3.1 Voortoets: Natuurbeschermingswet 

De eerste stap in de beoordeling over een ingreep volgens de Natuurbeschermingswet is de 
Voortoets. Daarin wordt bepaald of er een kans is dat (significant) negatieve effecten optreden 
ten aanzien van de aangewezen natuurwaarden. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan 
vervolgonderzoek nodig zijn. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebieden zijn ‘Groote Wielen’ en 'Alde Feanen' op respectievelijk 5,7 en 9,4 km afstand 
van het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere en zijn niet relevant voor 
onderhavige beoordeling. Het Natura 2000-gebied 'Groote Wielen' is aangewezen voor een 
aantal vogelsoorten en de Habitatrichtlijnsoorten Bittervoorn, Noordse woelmuis en 
Meervleermuis. Het Natura 2000-gebied 'Alde Feanen' is aangewezen voor een aantal 
habitattypen, vier vissoorten, Meervleermuis, Noordse woelmuis en een aantal vogelsoorten. 
Ten aanzien van de habitattypen, vogelsoorten, de vissoorten en Noordse woelmuis kan op 
voorhand worden gesteld dat geen ecologische relatie tussen het plangebied en het Natura 
2000-gebied aan de orde is. Redenen hiervoor zijn de relatief grote afstand tussen het 
plangebied en het Natura 2000-gebied en het ontbreken van geschikt leefgebied binnen het 
plangebied. Hierdoor kunnen effecten op de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van 
deze aangewezen natuurwaarden op voorhand worden uitgesloten.  
 
Meervleermuis vormt hierin een uitzondering. Van Meervleermuizen is bekend dat ze lange 
afstanden tot wel 20 km kunnen afleggen tussen hun verblijfplaats en het foerageergebied, in 
dit geval voornamelijk het Natura 2000-gebied 'Groote Wielen', maar mogelijk ook de 'Alde 
Feanen'. De Meervleermuizen die tevens gebruik maken van de Natura 2000-gebieden zijn 
middels de externe werking van de Natuurbeschermingswet ook beschermd buiten de Natura 
2000-begrenzing.  
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Meervleermuis heeft verblijfplaatsen in gebouwen. Dit betreft bijvoorbeeld kerkzolders en 
spouwmuren van woningen. De woonhuizen binnen het plangebied bevatten spouwmuren. 
Middels een aantal open gaten wordt deze spouw geventileerd. Gezien de relatief grote 
omvang van Meervleermuizen is een deel van deze ventilatiegaten niet geschikt als 
invliegopening voor deze soort. Enkele openingen zijn echter breder en daarmee wel geschikt 
als invliegopening voor Meervleermuis. Ook op enkele hoeken van de panden zijn daardoor 
potentiële verblijfplaatsen van Meervleermuis aanwezig (zie foto 3). Aan de Sabastraat zijn 
tenminste twee locaties geschikt als verblijfplaats van Meervleermuis. Ook de andere straten 
bevatten geschikte holten die kunnen dienen als verblijfplaats van Meervleermuis. 

 
 
Foto 3. Eén van de locaties binnen het plangebied die toegang biedt tot de spouwmuur en geschikt is als toegang tot 
een verblijfplaats van (o.a.) Meervleermuis (foto: A&W oktober 2013). 
 
Gezien de geschiktheid van de gebouwen als verblijfplaats van Meervleermuis en de ligging 
van het plangebied ten opzichte van geschikt foerageergebied in de omgeving, kan de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van Meervleermuis niet op voorhand worden uitgesloten. 
Gezien de ligging van de potentiële verblijfplaatsen ten opzichte van de Natura 2000-gebieden 
'Groote Wielen' en 'Alde Feanen' en de nabijheid van een verbinding via open water 
(Harinxmakanaal) veroorzaken de plannen mogelijk een conflict met de 
Natuurbeschermingswet 1998. Nader onderzoek moet uitwijzen of de gebouwen 
verblijfplaatsen bevatten van Meervleermuis. Indien uit het onderzoek blijkt dat sprake is van 
verblijfplaatsen van Meervleermuis binnen het plangebied, dient mogelijk een vergunning te 
worden aangevraagd volgens de Natuurbeschermingswet 1998. Indien uit het onderzoek blijkt 
dat het plangebied geen verblijfplaatsen van deze soort bevat, veroorzaken de plannen geen 
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conflict met de Natuurbeschermingswet 1998 en hoeft geen vergunning te worden 
aangevraagd.  
 
Conclusie 

Een conflict met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van Meervleermuis is momenteel niet 
uit te sluiten. Nader onderzoek moet uitwijzen of het plangebied verblijfplaatsen bevat van de 
voor de Natura 2000-gebied Groote Wielen aangewezen Meervleermuis. Om voorgenoemde 
redenen veroorzaakt de beoogde herinrichting geen kans op (significant) negatieve effecten 
ten aanzien van overige aangewezen natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden ‘Grote 
Wielen’ en 'Alde Feanen' en overige Natura 2000-gebieden.  
 
3.2 Overige vormen van gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook rust op het gebied 
geen bescherming op grond van overige wet- en regelgeving ten aanzien van natuurwaarden 
(ganzenfoerageergebied, gebied van openheid en rust voor weidevogels, e.d.). Om deze reden 
veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de betreffende wet- en regelgeving. 
 
 

4. Soortbescherming en beoordeling 

Het is niet op voorhand uit te sluiten dat in het plangebied wettelijk beschermde soorten 
voorkomen. Hieronder is per soortgroep besproken welke wettelijk beschermde soorten 
mogelijk van het plangebied gebruikmaken. 
 
Naast de resultaten van het veldbezoek aan het plangebied, zijn gegevens ontleend van de 
Ecologische Basiskaart gemeente Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) en een aantal 
standaardwerken op het gebied van soortverspreiding (De Bruyne 2004, Kalkman 2004, 
Peeters et al. 2004, Timmermans et al. 2004, Bos et al. 2006, EIS et al. 2007, Bouwman et al. 
2008, Van Delft et. al. 2012, Melis 2012).  Daarnaast zijn enkele websites met 
verspreidingsgegevens geraadpleegd. 
 
4.1 Planten 

Uit de Ecologische Basiskaart van Leeuwarden (Biezenaar & Miedema 2011) blijkt dat in de 
omgeving van het plangebied de wettelijk beschermde plantensoort Ruig klokje voorkomt. Het 
plangebied bestaat uit bebouwing, tuinen en verharding. Gezien het intensieve beheer en het 
ontbreken van geschikt biotoop worden deze en andere wettelijk beschermde soorten binnen 
het plangebied niet verwacht. De uitvoering van de plannen veroorzaakt daarom geen conflict 
met de Flora- en faunawet ten aanzien van planten. 
 
4.2 Ongewervelde diersoorten 

Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische 
randvoorwaarden, zoals voortplantingswater voor wettelijk beschermde libellen en 
waardplanten voor dagvlinders, worden in het plangebied geen wettelijk beschermde 
ongewervelde diersoorten verwacht. Om deze reden veroorzaakt de uitvoering van de plannen 
geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van ongewervelde diersoorten. 
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4.3 Vissen 

Het plangebied bevat enkele (kleine) vijvers. Deze vormen geen geschikt leefgebied voor 
wettelijk beschermde soorten. Om deze reden veroorzaakt de beoogde herinrichting geen 
conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vissen.  
 
4.4 Amfibieën 

In de directe omgeving van het plangebied komt alleen een aantal licht beschermde 
amfibieënsoorten voor, zoals Gewone pad, Bruine kikker, Meerkikker en Kleine 
watersalamander (Biezenaar & Miedema 2011, Van Delft et al. 2011). Het plangebied bevat 
een aantal kleine vijvers. Deze kunnen als voortplantingswater dienen voor amfibieën. De 
soorten kunnen de omgeving gebruiken als foerageer- en overwinteringsgebied. Voor licht 
beschermde soorten geldt bij projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling 
van het overtreden van enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De uitvoering 
van de plannen veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
deze licht beschermde amfibieën. 
 
Op basis van de verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikt leefgebied worden hier 
geen middelzwaar- of zwaar beschermde amfibieënsoorten verwacht.  Om deze redenen 
veroorzaken de plannen tevens geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
middelzwaar en zwaar beschermde amfibieën.  
 
4.5 Reptielen 

Gezien de ligging binnen de bebouwde kom en de aard van de binnen het plangebied 
beschikbare biotopen, is het plangebied ongeschikt als leefgebied voor reptielen. De 
aanwezigheid van wettelijk beschermde reptielsoorten kan op basis hiervan worden 
uitgesloten. Om deze reden zijn conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze 
soortgroep niet aan de orde. 
 
4.6 Vogels 

 
Broedvogels algemeen 

Het plangebied bevat een aantal bomen, struiken en door mensen aangebrachte nestkasten 
die broedgelegenheid bieden aan vogelsoorten als Pimpelmees, Zanglijster, Merel en 
Winterkoninkje. Onder de dakpannen van de woningen en de schuren is folie aangebracht om 
nestelende vogels te weren.  
 
Bij werkzaamheden moet volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met het 
broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het 
broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 
broedgevallen is niet toegestaan vanuit de Flora- en faunawet en hiervoor wordt in principe ook 
geen ontheffing verleend.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren is de 
meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen 
te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege blijven door de verstoring 
tijdens de werkzaamheden. Er dient dan tevens te worden voorkomen dat tijdens 
werkzaamheden in het broedseizoen alsnog broedgevallen ontstaan die kunnen worden 
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verstoord. Dit is mogelijk door geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan, door 
bijvoorbeeld snoeiafval niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch vogels tot broeden 
komen en door de werkzaamheden worden verstoord, dan ontstaat er een conflict met de 
Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt worden tot na de 
broedperiode van de betreffende soort(en). 
 
Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de 
Flora- en faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik 
van de nestplaats of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele 
leefomgeving daarvan worden daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 
geldt een aangepaste lijst van soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is 
en niet uitputtend.  
 
De vogelwerende folie onder de dakpannen en de nauw sluitende dakpannen zorgen ervoor 
dat het plangebied ongeschikt is als broedgebied voor Huismus en Gierzwaluw. Tijdens het 
veldbezoek zijn de aanwezige bomen geïnspecteerd op nesten die mogelijk gebruikt worden 
door soorten als Ransuil en Sperwer. Dergelijke nesten zijn niet aangetroffen. Om deze 
redenen worden geen nestplaatsen van vogelsoorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen 
binnen het plangebied verwacht.  
 

Samenvattend 

De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
vogels, mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt 
voorkomen. Hierboven is beschreven hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan.  
 
4.7 Vleermuizen 

Er zijn volgens de verspreidingsgegevens acht verschillende vleermuissoorten in de gemeente 
Leeuwarden waargenomen. Deze zijn: Watervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Laatvlieger, Tweekleurige vleermuis, Rosse vleermuis, Meervleermuis en 
Gewone grootoorvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011, Melis 2012). Een aantal van deze 
soorten kan ook het plangebied gebruiken als deel van hun leefgebied. Voor vleermuizen zijn 
drie elementen van het leefgebied te onderscheiden die van groot belang zijn voor de 
functionaliteit ervan. Deze zijn: verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden. Het 
plangebied kan ten aanzien van deze drie elementen van belang zijn voor verscheidene 
soorten. 
 
Verblijfplaatsen 

In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in 
gebouwen en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, 
bomen, bunkers en kelders. Het plangebied bevat zowel gebouwen als bomen. Tijdens het 
veldbezoek zijn de aanwezige bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van holten die 
geschikt kunnen zijn als verblijfplaats van vleermuizen. Dergelijke holten zijn niet aangetroffen. 
De woningen binnen het plangebied bevatten spouwmuren en geschikte invliegopeningen 
waardoor deze geschikt zijn als verblijfplaats van vleermuizen (zie ook paragraaf 3.1). Dit 
betreft de ventilatiegaten die zich bevinden boven de voordeuren en boven de raamkozijnen 
aan de achterzijde van de woningen en aan de kopse kanten van de huizenblokken. Bij een 
aantal van de woningen is een deel van de gaten dicht gevoegd. Daarnaast bevinden zich 
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holten in het metselwerk op een aantal hoeken van de woningen (zie foto 3). Deze bieden 
tevens toegang tot de spouw en zijn daarmee geschikt als verblijfplaats van vleermuizen. Uit 
gesprekken met bewoners is naar voren gekomen dat op het adres Sabastraat 7 jaarlijks veel 
activiteit is van vleermuizen is waargenomen. Er werd in het late voorjaar en zomer een 
'storende' hoeveelheid uitwerpselen gevonden op de deksels van de container. Tevens is hier 
door de bewoners van het adres en enkele buren meerdere malen een grote groep 
vliegende/zwermende vleermuizen waargenomen, waarbij het aantal aan het begin van de 
zomer hoger zou zijn dan in het voorjaar. De omschrijving van de bewoners duidt op de 
aanwezigheid van een kraamkolonie vleermuizen, waarschijnlijk van de soort Gewone 
dwergvleermuis. Het kan echter ook andere soorten betreffen, zoals Meervleermuis of 
Laatvlieger. Ook andere locaties binnen het plangebied zijn geschikt als kraamverblijfplaats. 
Daarnaast biedt het plangebied mogelijkheden voor zomerverblijfplaatsen en balts- en 
paarverblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
Omdat het momenteel niet uit te sluiten is dat het plangebied verblijfplaatsen bevat van 
vleermuizen, wordt niet voldaan aan de onderzoeksplicht zoals deze is opgenomen in de Flora- 
en faunawet. Om deze reden is nader onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of het 
plangebied vaste verblijfplaatsen bevat van vleermuizen, om welk type en hoeveel 
verblijfplaatsen het gaat en door welke soorten ze worden gebruikt. Indien verblijfplaatsen 
aanwezig zijn, dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het ministerie van Economische 
Zaken.  
 
Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen 
om zich te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, 
boomsingels en (oevers van) sloten en andere waterpartijen. Het plangebied bevat een aantal 
straten die als geschikte geleidingsstructuur kunnen dienen. Het plangebied ligt tussen twee 
geschikte foerageergebied in, te weten het Julianapark en het parkachtige landschap rondom 
de Prinsessenweg en daarachter het Harinxmakanaal. Het is daarom mogelijk dat het 
plangebied vliegroutes bevat van vleermuizen, onder andere vanuit de mogelijke 
verblijfplaatsen binnen het plangebied. In het kader van de herinrichting wordt de huidige 
bebouwing verwijderd. Hierbij kunnen de mogelijk aanwezige vliegroutes verloren gaan. Dit 
veroorzaakt mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. Vervolgens vindt nieuwbouw 
plaats, waarbij wederom geschikte geleidingsstructuren worden gerealiseerd. Nader onderzoek 
moet uitwijzen of het plangebied vliegroutes bevat van vleermuizen en hoe de plannen zich 
verhouden tot de Flora- en faunawet.  
 

Foerageergebied 

Binnen het plangebied kan een aantal van de genoemde soorten geschikt foerageergebied 
vinden, zoals Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Dit zijn soorten 
die vaak foeragerend in stedelijke omgeving worden aangetroffen. Gezien de aanwezigheid 
van gebied in de omgeving die qua prooidichtheden van veel hogere kwaliteit zal zijn, wordt de 
waarde van het plangebied als gering geacht. Belangrijkere foerageergebieden van 
vleermuizen worden met name verwacht in het waterrijke gebied ten zuiden van het 
plangebied. 
 
De herinrichtingsplannen zullen tot gevolg hebben dat een deel van het foerageergelegenheid 
zal verdwijnen. Dit zal niet tot gevolg hebben dat de kwaliteit en kwantiteit van het 
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foerageergebied van vleermuizen in dit deel van de stad dusdanig negatief worden beïnvloed 
dat dit effect zal hebben op de functionele leefomgeving van de betreffende soorten. 
Bovendien zal het plangebied tijdens en na afloop van de werkzaamheden een functie 
behouden als foerageergebied. Om deze redenen veroorzaakt de uitvoering van de plannen 
geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van het foerageergebied van vleermuizen. 
 
Samenvattend.  
 De herinrichting veroorzaakt mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 

van vaste verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. 
 Nader onderzoek is vereist om te voldoen aan de onderzoeksinspanning vanuit de Flora- 

en faunawet. 
 Om te voldoen aan de kwaliteitseisen voor een eventuele ontheffingsaanvraag, dient het 

nader onderzoek te worden uitgevoerd. 
 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 

van foerageergebieden van vleermuizen.  
 
4.8 Overige beschermde zoogdiersoorten 

In de omgeving komen zoogdiersoorten voor waarop verschillende beschermingsregimes van 
toepassing zijn (Biezenaar & Miedema 2011, Melis 2012). Hieronder is per 
beschermingsregime besproken welke zoogdiersoorten gebruik kunnen maken van het 
plangebied. 
 
Licht beschermde zoogdiersoorten 

Binnen het plangebied komen waarschijnlijk enkele licht beschermde zoogdiersoorten voor, 
zoals Egel en verschillende (spits)muizensoorten. Voor licht beschermde soorten geldt bij 
projecten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van het overtreden van 
enkele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De uitvoering van de plannen 
veroorzaakt daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van deze licht 
beschermde zoogdieren. 
 
Middelzwaar en zwaar beschermde zoogdiersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied komen de middelzwaar beschermde Steenmarter en 
de zwaar beschermde Waterspitsmuis en Noordse woelmuis voor. Voor de genoemde zwaar 
beschermde soorten is het plangebied ongeschikt door het ontbreken van geschikte biotopen.  
 
De middelzwaar beschermde Steenmarter heeft zijn verspreidingsgebied de afgelopen 
tientallen jaren flink uitgebreid en schuwt daarbij menselijke omgeving niet. Het is niet op 
voorhand uit te sluiten dat het plangebied deel uitmaakt van het leefgebied van deze soort in 
de vorm van foerageergebied. In de huidige situatie zijn niet alle woningen binnen het 
plangebied bewoond. De herinrichting vindt gefaseerd plaats, waarbij het mogelijk is dat ook 
andere woningen in de toekomst leeg komen te staan. Indien deze woningen voor Steenmarter 
toegankelijk zijn, vormen ze geschikte verblijfplaatsen voor deze soort. In dat geval heeft de 
sloop van de woningen tot gevolg dat deze verblijfplaatsen komen te vervallen. Geadviseerd 
wordt, om voorafgaand aan de sloop de panden te onderzoeken op de aanwezigheid van 
Steenmarter. Indien de soort aanwezig blijkt, kan worden gewerkt volgens een door het 
ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode. In de gedragscode zijn maatregelen 
opgenomen om de Steenmarter de panden te laten verlaten. Als volgens een dergelijke 
gedragscode wordt gewerkt, veroorzaken de plannen geen conflict met de Flora- en faunawet. 
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Ten aanzien van het foerageergebied van Steenmarter geldt, dat in de omgeving veel geschikt 
alternatief foerageergebied aanwezig is. Door de uitvoering van de plannen wordt geen 
(noemenswaardige) afname van de kwaliteit van het foerageergebied van Steenmarter 
verwacht. Om deze reden veroorzaakt de uitvoering van de plannen geen conflict met de Flora- 
en faunawet ten aanzien van het foerageergebied van Steenmarter.  
 
Samenvattend 

 De herinrichting veroorzaakt mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van vaste verblijfplaatsen van de middelzwaar beschermde Steenmarter 

 Voorafgaand aan de sloop dienen de panden te worden geïnspecteerd op aanwezigheid 
van Steenmarter 

 Indien verblijfplaatsen van Steenmarter aanwezig is, dient te worden gewerkt volgens een 
door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode, in dat geval vindt geen conflict 
plaats ten aanzien van de Flora- en faunawet 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van overige zoogdiersoorten. 
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5. Conclusies 

De conclusies van deze ecologische beoordeling op basis van de situatie in oktober 2013 zijn 
als volgt: 
 
Gebiedsbescherming 

 Het is momenteel niet uit te sluiten dat het plangebied verblijfplaatsen bevat van 
Meervleermuis. Voor deze soort zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen voor de 
binnen de actieradius van deze soort gelegen Natura 2000-gebieden 'Groote Wielen' en 
'Alde Feanen'. Nader onderzoek moet uitwijzen of het plangebied verblijfplaatsen van deze 
soort bevat en hoe de plannen zich verhouden tot de Natuurbeschermingswet 1998. Er 
worden geen (significant) negatieve effecten verwacht ten aanzien van de overige 
aangewezen waarden van deze gebieden alsmede van overige Natura 2000-gebieden. 

 De beoogde inrichting veroorzaakt geen conflict met de ecologische wet- en regelgeving 
ten aanzien van overige gebiedsbescherming (Ecologische Hoofdstructuur en overige 
vormen van gebiedsbescherming met betrekking tot natuurwaarden). 

 
Soortbescherming 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van vogels, mits verstoring van broedende vogels en hun in gebruik zijnde nesten wordt 
voorkomen. Hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan, is beschreven in § 4.6.  

 Het is momenteel niet uit te sluiten dat het plangebied verblijfplaatsen bevat van 
vleermuizen en veroorzaken de plannen mogelijk een conflict met de Flora- en faunawet. 
Om deze reden dient nader onderzoek plaats te vinden. In § 4.7 is beschreven aan welke 
eisen dit onderzoek dient te voldoen. 

 Voorafgaand aan de (gefaseerde) sloop, dienen de panden te worden onderzocht op de 
aanwezigheid van Steenmarter. Indien de soort aanwezig is, kan een conflict met de Flora- 
en faunawet worden voorkomen door te werken volgens een door het Ministerie van EZ 
goedgekeurde Gedragscode, zie § 4.8. 

 De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van overige gebiedfuncties en soorten. 
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datum 9-9-2014
dossiercode    20140909-2-9527

Project: Herontwikkeling West Indische Buurt Fase II
Gemeente: Leeuwarden
Aanvrager: Johanna Wijmenga
Organisatie: Gemeente Leeuwarden

 

Geachte heer/mevrouw Johanna Wijmenga,

Voor het plan Herontwikkeling West Indische Buurt Fase II heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de Normale
procedure moet worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan Herontwikkeling West Indische Buurt Fase II
rekening kan worden gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt verwachten of voor
het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
algemene nummer 058-292 2222 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

 

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl

De WaterToets 2014



datum 9-9-2014
dossiercode    20140909-2-9527

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: Herontwikkeling West Indische Buurt Fase II
gemeente: Leeuwarden

Gegevens plan

Herontwikkeling West Indische buurt in Leeuwarden. De bouw van 81 grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint
Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden. De bouw van de grondgebonden woningen
maakt onderdeel uit van de stedelijke vernieuwing van de West-Indische buurt in Nylân.

oppervlak: 22747 m2
adres: ,
kadastraal adres: Gemeente Huizum, Sectie A, nummers 2445, 2448, 2451 en 2459
tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_916315_1373879033340_5576to-s01.pdf

opmerkingen:

Gegevens aanvrager

Johanna Wijmenga
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
T: 058-7505428
E: jwijmenga1@leeuwarden.nl

Gegevens gemeente

gemeente: Leeuwarden
contactpersoon: J. Wijmenga
T: 058-7505428
E: jwijmenga1@leeuwarden.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Leeuwarden

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?
Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee



Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2?
Antwoord: ja

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?
Antwoord: 1179

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?
Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?
Antwoord: nee

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Normale procedure

De WaterToets 2014



Verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 81 grondgebonden 
woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, 
Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden. 
  
Van 27 november 2014 tot en met 8 januari 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning 
ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 81 
grondgebonden woningen aan de Sabastraat, Sint Maartenstraat, Sint Eustatiusstraat, 
Bonairestraat en Arubastraat te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage. 
 
Plangebied  
Het plangebied heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie 
A, nummers 2445, 2448, 2451 en 2459. De percelen worden ingesloten door de achterzijde 
van de Julianalaan – Arubastraat - Curaçaostraat en Sabastraat.  
  
Ontwikkeling  
Met dit plan wordt de bouw van 81 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. De bouw 
van de grondgebonden woningen maakt onderdeel uit van de stedelijke vernieuwing van de 
West-Indische buurt in Nylân. 
  
Inzage  
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 
 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en 
de procedure 

 via de websites: 
o www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0080.05013OGV01-VG01  
o www.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  

 

Beroep  
Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen 
bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD 
Groningen. U kunt alleen beroep instellen: 
 van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 
 als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt 

ingediend 
 als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 

zienswijzen bij het college in te dienen 
 
Voorlopige voorziening 
Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.  
Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 
 
 


