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Kader 

In opdracht van RGV Holding heeft Tauw een ecologische scan uitgevoerd (d.d. 4-2-2015) op 

vier deellocaties bij het Kievitsveld, zie figuur 1. Binnen deze deellocaties staan ontwikkelingen 

gepland. Om de uitvoerbaarheid ten aanzien van ecologie te toetsen heeft Tauw de vier 

deellocaties (en omgeving) geïnventariseerd op door de Flora- en faunawet beschermde 

verblijfplaatsen of andere beschermde functies of elementen. Deze memo is hiervan het 

resultaat. 

 

Resultaten 

Binnen de vier deellocaties zijn geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen (nesten, holen, etc.) 

aangetroffen.  

 

Op de grens van de kleinste deellocatie (uitbreiding camperplaats) is echter een eekhoornnest 

aanwezig. Het nest is naar verwachting een verouderd nest en niet meer in gebruik, gezien de 

openheid ervan. In de bosschage waar het nest deel van uit maakt bevindt zich een nog een 

tweede eekhoornnest. Bij de eventuele kap van de boom met het oude nest blijven voldoende 

alternatieven over in de vorm van het tweede nest en de rest van de bosschage. 

 

Direct te zuiden van de grootste deellocatie (overloopparkeerplaats) bevindt zich een nest van 

een roofvogel, vermoedelijk van een sperwer. Onbekend is of het nest nog actief in gebruik is. 

Het nest en directe omgeving blijft behouden. Negatieve effecten op de functie van het nest 

worden daarom niet verwacht. Een eventuele uitzondering hierop betreft kunstmatige 

verlichting. Indien er sprake is van nieuwe verlichting dient alleen lage en afgeschermde 

verlichting geplaatst te worden zodat het roofvogelnest en aanvliegroute niet verlicht wordt.  

 

In algemene zin geldt dat sprake kan zijn van de aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen 

langs elementen als bosranden, sloten en houtwallen. De beoogde ontwikkeling hebben hierop 

geen nadelig effect. Mocht echter gebruik gemaakt gaan worden kunstmatige buitenverlichting 

dan wordt geadviseerd om laag geplaatste, afgeschermde verlichting te gebruiken met een 

amberkleurig spectrum (minst verstorend). 
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Conclusies 

Er zijn geen belemmeringen voor het uitvoeren van de beoogde plannen binnen de vier 

deelgebieden. De uitvoerbaarheid van het project is reëel.  

Mocht gebruik gemaakt gaan worden kunstmatige buitenverlichting dan wordt geadviseerd om 

aandacht te besteden aan de locaties en hoogte van de palen, het type armaturen en het 

kleurspectrum van de lampen.  

 

 

 

Figuur 1. Deellocaties en locaties nesten roofvogel en eekhoorn 

 


