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Inleiding
In opdracht van Ready for Living voert Ecoresult B.V. veldonderzoek uit naar vleermuizen in
het plangebied Warmoezenierspad/Kromhout te Dordrecht. De aanleiding is sloop, renovatie
en nieuwbouw waardoor schadelijke effecten op vleermuizen kunnen ontstaan. Hierdoor kan
de Wet natuurbescherming worden overtreden. Door veldonderzoek naar vleermuizen uit te
voeren kan dit worden voorkomen. Op basis van de onderzoeksresultaten is te bepalen of, en
zo ja hoe in het kader van de Wnb verder moet worden gehandeld.
Voorliggende memo gaat kernachtig in op de onderzoeksresultaten van de veldbezoeken 1
en 2 (van totaal 5). Veldbezoeken 3 t/m 5 worden in de periode 15 mei t/m 15 juli 2019
uitgevoerd.

Werkwijze
De veldbezoeken 1 en 2 zijn uitgevoerd op respectievelijk 6 september en 26 september
2018. Onderzoeken zijn uitgevoerd door deskundig ecologen van Ecoresult B.V. (L. Boon, G.
Tanis en M. van der Neut). Vanaf 1 uur na zonsondergang is het onderzoek gestart. Elk
veldonderzoek duurde 2 uur. Veldonderzoek is verricht naar paar- en zwermplaatsen en
essentieel functioneel leefgebied (vliegroute en foerageergebied) van gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De weersomstandigheden waren
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tijdens de veldonderzoeken optimaal voor dit type onderzoek. De uitgangspunten van het
Vleermuisprotocol 20171 zijn leidend voor het onderzoek.

Resultaten

Afwezig
Paar- en zwermplaatsen van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger
zijn in het plangebied niet aangetroffen.
Tijdens de veldonderzoeken werden 2 soorten waargenomen: gewone dwergvleermuis en
ruige dwergvleermuis. In alle gevallen betrof het diffuus overvliegende of kort foeragerende
dieren. Wel bevinden zich paarverblijfplaatsen buiten het plangebied, zoals op circa 50 meter
ten zuiden van het gebied aan het Kasperpad.

Conclusie
De eerste 2 (van totaal 5) veldonderzoeken geven geen aanleiding voor verdere maatregelen
of het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming.
Veldbezoeken 3 t/m 5 worden in de periode 15 mei t/m 15 juli 2019 uitgevoerd. Na afronding
hiervan is pas volledig te bepalen of, en zo ja hoe in het kader van de Wnb verder moet
worden gehandeld. Dit zal in de eindrapportage worden beschreven.
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