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 4 Sportveld te Muiderberg

Inleiding

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken teneinde de belangen van de 
beschermde natuur mee te wegen, is door Stichting Groen Muiderberg aan 
ecologisch adviesbureau Els & Linde B.V. gevraagd, een afdoend onderzoek naar 
vleermuizen uit te voeren, ter plaatse van het geplande sportveld naast het 
Koggerbos te Muiderberg. 

Het inventariseren van vleermuizen binnen het plangebied bestaat uit verschil-
lende onderdelen. Deze zijn allen gericht op het vinden van vaste verblijfplaat-
sen van vleermuizen. Immers alle vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn 
strikt beschermd via de Flora- en Faunawet; alleen voor een groot maatschap-
pelijk belang met dwingende redenen wordt een ontheffing van de bepalingen 
in de wet gegeven. Vaste verblijfplaatsen zijn ook beschermd als deze tijdelijk 
niet gebruikt worden. De belangrijkste vaste verblijfplaatsen die in theorie 
binnen het plangebied aanwezig zijn: winterverblijfplaatsen, zomerkolonies, 
vliegroutes en paarterritoria. In voorkomende gevallen kunnen - voor de soort 
essentiele - jachtgebieden eveneens als een vaste verblijfplaats gelden.

Het afdoend vleermuizenonderzoek is in het voorjaar en het najaar van 2013 
uitgevoerd. In het voorliggende rapport worden de resultaten van het afdoend 
onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen binnen  het plangebied be-
sproken. Naast de beschermde vleermuizen zijn de overige beschermde soorten 
“meegewogen”. Hierna is echter geen gerichte inventarisatie uitgevoerd.  
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Globale ligging van het plangebied. 
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Werkwijze

Voor het inventariseren van vleermuizen is op 2 april 2009 en aangepast op 
25 maart 2013, een protocol verschenen van de Gegevensautoriteit Natuur. In 
het protocol wordt beschreven waaraan een inventarisatie van vleermuizen 
moet voldoen. De belangrijkste aspecten zijn de noodzaak om in het voorjaar 
minimaal tweemaal te inventariseren met een interval van drie weken. Er zijn 
verschillende inventarisaties noodzakelijk omdat vleermuizen regelmatig ver-
huizen; één inventarisatie geeft daarmee hooguit een indicatie van de aanwe-
zigheid. Voor het zoeken naar de zomerkolonies van vleermuizen, is de periode 
van mei tot half juli de optimale onderzoektijd. 

De omstandigheden tijdens de inventarisatieavonden waren gunstig. De weer-
gegevens alsmede de inventarisatiedagen zijn in de onderstaande tabel (bron: 
KNMI) weergeven. De inventarisaties zijn telkens ongeveer een uur voor zons-
ondergang gestart en gestopt rond middernacht. 

De vaste vliegroutes zijn als twee afzonderlijke typen te verdelen: enerzijds de 
routes die hoog frequent gebruikt worden tussen de kolonie en de jachtgebie-
den en anderzijds de vliegroutes naar de winterverblijven. Het onderzoek naar 
de vliegroutes tussen kolonieplek en jachtgebied zijn gelijktijdig met de inven-
tarisaties van de kolonies uitgevoerd. 

Verschillende soorten bezetten in de nazomer een paarterritorium. Deze kun-
nen onderzocht worden in de periode september tot en met de tweede helft van 
oktober. In die periode start tevens de migratie naar de winterverblijven.
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Voor de herkenning van de vleermuizen is gebruik gemaakt van een batde-
tector. De batdetector vertaalt de onhoorbare (ultrasone) geluidspulsen die 
vleermuizen gebruiken tijdens het vliegen en het jagen op insecten naar voor 
de mens hoorbare geluiden. Met deze hoorbare geluiden is een geoefend oor 
in staat om een spectrum aan soorten te determineren. Van de geluidspulsen 
worden opnames gemaakt voor eventuele nadere analyse. 

Weergegevens tijdens de onderzoeksdagen (bron: KNMI, weerstation Schiphol) 

Temperatuur 10-6 8-7 16-9 25-9

Max. 17,2 25,1 15,7 18,6

Min. 6,7 13,7 8,0 10,1

Neerslag 0,0 0,0 7,5 <0,05

Wind 2 3 3 1
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Beschrijving

Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Muiderberg en grenst 
aan het Kocherbos. Ten westen westen van het plangebied ligt de Israelitische 
begraafplaats. Het plangebied is momenteel onbebouwd. Het plangebied ligt 
binnen het Nationaal Landschap Groene Hart en grenst aan het gebied - Ko-
cherbos - wat is aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Op circa 656 me-
ter afstand ligt het Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam. Op circa 641 
meter afstand ligt het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer. Op iets grotere 
afstand - zo`n 941 meter - ligt het Natura 2000 gebied Naardermeer.

n Nationaal Landschap Groene Hart
Het Groene Hart is het landschap binnen de ring van steden die samen de 
Randstad vormen. Het is een groot en gevarieerd gebied met niet alleen gras 
en water, maar ook oude steden als Gouda, Woerden, Nieuwpoort en Schoon-
hoven. Ruwweg zijn van noord naar zuid te onderscheiden: het Plassengebied 
(rond Loosdrecht en Vinkeveen), het Hollands-Utrechts veenweidegebied en de 
waarden (ten zuiden van de Hollandse IJssel).

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Groene Hart.
-   Hollands-Utrechts veenweidegebied
-   Zeer open landschap
-   Strokenverkaveling met water-land
-   Veenweidekarakter

De waarden
-   Verkavelingspatroon
-   Groen door beplante dijken en kades
-   Zeer open landschap

De plassengebieden
-   Besloten oeverwal
-   Open veenplassen
-   Veenweidekarakter

n Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam
Als een variant op de (nieuwe) Hollandse Waterlinie is rond Amsterdam een 
reeks van ruim veertig forten en verdedigingsweken aangelegd, die samen 
met het water de stad onbereikbaar moest maken voor oprukkende troepen. 
Mochten de Grebbelinie en de Hollandse Waterlinie zijn doorbroken – zoals in 
1795 was gebeurd toen de legers van Napoleon hun opmars over het ijs konden 
voortzetten – dan moest de Stelling van Amsterdam een laatste verdedigings-
linie vormen. Bij IJmuiden, Durgerdam, Pampus en Diemerdam zijn forten 
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gebouwd, die de toegangsweg over diep, bevaarbaar water (het Noordzeekanaal 
en de Zuiderzee) moest bewaken. 

Kernkwaliteiten Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam

-   Samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen
-   Groene en relatief ‘stilte’ ring rond Amsterdam
-   Relatief grote openheid

n Ecologische Hoofdstructuur
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar wor-
den verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden 
verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van 
al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) van Nederland.

n Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer
Het Markermeer ontstond als gevolg van voltooiing van de Houtribdijk tussen 
Enkhuizen en Lelystad in 1976. In luwere en ondiepere delen van het Mar-
kermeer, zoals de Gouwzee (het deelgebied tussen het eiland Marken en het 
vasteland van Noord-Holland dat is aangewezen onder de Habitatrichtlijn) en 
de kustzone Muiden zijn kranswierbegroeiingen ontstaan. Momenteel bevat 
het zuidelijk deel van de Gouwzee de grootste oppervlakte aan kranswiervege-
tatie met sterkranswier in ons land. De kranswieren vormen in de zomer en de 
herfst een belangrijke voedselbron voor o.a. krooneenden.Belangrijk broedge-
bied voor visetende watervogels (visdief).Het Markermeer/IJmeer is van belang 
voor visetende (fuut, aalscholver, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw, zwarte 
stern), mosseletende (kuifeend, tafeleend, topper) en waterplantenetende 
(krooneend, meerkoet, tafeleend) watervogels. Voor de soorten van de eerste 
twee categorieën zijn de omstandigheden in de jaren negentig verslechterd 
door afname van de driehoekmossel in het Markermeer en afname van de 
spiering in zowel het IJsselmeer als het Markermeer. Het eerste proces is ver-
bonden aan afname van de voedselrijkdom na de aanleg van de Houtribdijk in 
combinatie met de hoge sliblast, het tweede proces is mogelijk klimaatgerela-
teerd. Ondanks afname is vooral het aantal kuifeenden en het aantal nonnetjes 
nog steeds van internationale en grote nationale betekenis. De betekenis van 
het gebied voor grote concentraties ruiende watervogels is niet verminderd.
De Gouwzee heeft een bijzondere betekenis door het voorkomen van een groot 
veld sterkranswier, waarop door grote aantallen duikende herbivoren (kroon-
eend, tafeleend, meerkoet) wordt gefoerageerd.
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n Natura 2000 gebied Naardermeer
Het Naardermeer is een natuurlijk meer dat op de overgang van de hoge zand-
gronden van het Gooi naar het (veen-) poldergebied van West-Nederland ligt. 
Het stond via de Vecht in open verbinding met de Zuiderzee en werd samen 
met zijn omgeving geteisterd door storm en vloed. Aan het eind van de 14de 
eeuw werd daarom het Naardermeer afgedamd en de verbinding met de Zui-
derzee verbroken. Sindsdien heeft men twee maal geprobeerd het meer droog 
te leggen, maar na korte tijd heeft men het toch weer laten onderlopen. De 
waterhuishouding van het meer wordt gevoed door neerslag en kwelwater uit 
het Gooi. Het is het oudste Nederlandse natuurreservaat, waarin, naast water-
vegetaties en verlandingszones, ook zich natuurlijk en vrijwel ongestoord ont-
wikkelende broekbossen voorkomen. Sinds 1984 worden maatregelen genomen 
om het inlaatwater te zuiveren. Mede als gevolg hiervan hebben kranswierve-
getaties zich hersteld. Recentelijk zijn vernattingsmaatregelen in de graslanden 
rondom het Naardermeer genomen, waardoor de waterhuishouding verbeterd 
is. In de wateren met weinig golfslag groeien drijvende waterplanten al dan niet 
verankerd in de waterbodem. Deze begroeiingen bestaan in het gebied groten-
deels uit grote fonteinkruiden. In de kleinere watergangen komen met kleine 
oppervlakte krabbescheerbegroeiingen voor. Bij verdergaande successie gaan 
de veenmosrietlanden en trilvenen over in drogere en zuurdere vegetatietypen 
die behoren tot moerasheide of veenbos. Een aanzienlijk deel van het gebied 
bestaat uit deze vegetatietypen. In het Laegieskampje, aan de zuidrand van het 
gebied, komt blauwgrasland voor.
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Globale ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000 gebieden.

Globale ligging van het plangebied ten opzichte van de Nationale Landschappen.
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Globale ligging van het plangebied ten opzichte van de Ecologische Hoofdstructuur.
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Waarnemingen

Voorjaarsinventarisaties vleermuizen
De voorjaarsinventarisaties naar vleermuizen zijn uitgevoerd op 10 juni 2013 
en 8 juli 2013. De weersomstandigheden waren telkens geschikt om uitvliegen-
de dieren te tellen. Tijdens de inventarisatieavonden was het droog. De mini-
mumtemperatuur op de inventarisatieavonden waren resp. 6,7 en 13,7 graden 
Celsius. De windsnelheid was telkens 2 tot 3 Bft. 

n Eerste inventarisatieavond 10 juni 2013
Op 10 juni 2013 is met behulp van een batdetector gezocht naar vleermuizen 
binnen de planlocatie en de directe omgeving. Met een batdetector worden de 
ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet in een hoorbaar signaal. Op deze 
manier kunnen vleermuizen tot op soortniveau worden herleidt. Vleermuizen 
vliegen gewoonlijk rond de schemering uit om te jagen op insecten. De inventa-
risatie is ongeveer een half uur voor zonsondergang gestart. 

Tijdens de inventarisatieavond is het Kocherplantsoen afgelopen waarna het 
onderzoek is voortgezet langs de bosrand van het Kocherbos. Ongeveer een 
kwartier na zonsondergang is de rosse vleermuis (Nyctalus noctula) waargeno-
men. De soort vloog uit de richting van het Kocherbos, in een rechte lijn over 
het plangebied. Kort hierna is de tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) en 
de gewone dwergvleermuis (Pipistrelllus pipistrellus) waargenomen. Later op de 
avond - zo`n drie kwartier na zonsondergang - is de laatvlieger (Eptesicus sero-
tinus) en de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) waargenomen. De twee-
kleurige vleermuis en de laatvlieger foerageerden lange tijd boven het plan-
gebied. De gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis foerageerden 
voornamelijk tussen de opgaande begroeiing langs de bosrand van het Kocher-
bos. Later op de avond is de tweekleurige vleermuis ook boven het Israelitische 
begraafplaats waargenomen. 

Rosse vleermuis
Rosse vleermuizen zijn uitgesproken boombewoners. Ze kiezen in de regel 
gebieden met een groot aanbod aan geschikte holen op een klein oppervlak. 
Rosse vleermuizen verhuizen regelmatig. Een groep kan binnen een zomersei-
zoen van meer dan 15 bomen gebruik maken. Het aantal verhuizingen verschilt 
echter van jaar tot jaar en rosse vleermuizen benutten meestal niet ieder jaar 
dezelfde bomen. De soort verlaat in een korte tijd de verblijfplaats, lang voor-
dat het donker is. Dit is meestal binnen 15 minuten na zonsondergang. Als de 
jongen geboren zijn, gaan ze zelfs nog eerder. De afstand die rosse vleermuizen 
afleggen om te foerageren, hangt geheel af van de ligging van de verblijfplaat-
sen ten opzichte van de jachtgebieden. 
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Rosse vleermuizen bereiken de jachtgebieden in een rechte lijn op grote hoogte, 
waarbij bepaalde jachtgebieden duidelijk favoriet zijn. Rosse vleermuizen zijn 
met hun lange, smalle vleugels gebouwd op snelheid en ze zijn vergeleken met 
andere vleermuissoorten weinig wendbaar. Ze jagen daarom in de openheid, 
waar ze geen hinder van obstakels ondervinden. De soort foerageert daarom 
nooit in dicht bos, maar in open ruimten daarbuiten, boven moeras, akkers, 
(vochtige) weilanden en waterrijke randen van bebouwing. 

Tweekleurige vleermuis
De tweekleurige vleermuis bewoont szomers voornamelijk goed geisoleerde 
woningen. In de winter zoeken twee kleurige vleermuizen hoge gebouwen in 
steden op waarna ze diep in nauwe spleten wegkruipen. Tweekleurige vleer-
muizen vliegen gewoonlijk op 5 tot 15 meter hoogte boven gebieden als akkers, 
jonge bosaanplant, wateren en andere plekken met een open karakter.

Gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen 
in groene bebouwde omgevingen, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken 
met vijvers, in lanen, tussen boomkruinen, boven open plekken in bos, langs 
de bosrand (vooral oude voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs 
lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Waterpartijen en be-
schutte oevers zijn favoriet als jachtgebied. Dwergvleermuizen vliegen vroeg in 
de avondschemering uit, waarbij de eerste ongeveer een kwartier na zonson-
dergang naar buiten komen. 

De gewone dwergvleermuis is een soort die in gebouwen haar vaste verblijf-
plaats heeft. Na het uitvliegen jaagt de soort eerst korte tijd rond de verblijf-
plaats en verplaatst zich daarna naar de rest van de omgeving. De gewone 
dwergvleermuis is erg flexibel in het vinden van geschikte jachtplekken en 
heeft geen vast patroon. De gewone dwergvleermuis vliegt niet via vaste vlieg-
routes, maar vliegt al jagend op muggen naar verschillende geschikt jachtge-
bieden in de omgeving van de verblijfplaats.
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laatvlieger
De laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschut-
ting van opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. De laatvlieger 
vliegt meestal op enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) graslanden 
en weilanden, langs kanalen en vaarten, in tuinen en in parken met vijvers. De 
laatvlieger is een soort die in gebouwen een vaste verblijfplaats heeft. 

ruige dwergvleermuis 
De ruige dwergvleermuis bewoont in de zomer voornamelijk boomholten. Nest-
kasten of vleermuiskasten worden ook gebruikt. De wintermaanden brengen 
ze door in gebouwen, tussen houtstapels, achter planken en vensterluiken. De 
ruige dwergvleermuis is voornamelijk een soort van bossen in halfopen land-
schap. De soort jaagt vooral bij wateren in zowel besloten, halfopen als open 
landschappen. 

De waarnemingen worden op kaart 1a afgebeeld.

l
l

l
l
l

lWaarneming rosse vleermuis

l Waarneming gewone dwergvleermuis
l Waarneming tweekleurige vleermuis

l Waarneming ruige dwergvleermuis

Waarneming laatvliegerl
Kaart 1a
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n Tweede inventarisatieavond 8 juli 2013
Op 8 juli 2013 is wederom met behulp van een batdetector gezocht naar vleer-
muizen binnen het plangebied en de directe omgeving. De inventarisatie is 
ongeveer een half uur voor zonsondergang gestart. Het Kocherplantsoen is aan 
het begin van de inventarisatieavond afgelopen waarna het onderzoek verder 
is voorgezet langs de bosrand van het Kocherbos. Ongeveer een half uur na 
zonsondergang is een gewone dwergvleermuis waargenomen. De soort vloog 
uit de richting van de bebouwing ten oosten van het plangebied. Kort hierna 
is de tweekleurige vleermuis waargenomen. De soort vloog uit de richting van 
het Kocherbos. Hierna zijn nog circa 3 tweekleurige vleermuizen waargenomen. 
De overige drie tweekleurige vleermuizen foerageerden korte tijd boven het 
plangebied waarna deze exploreerde naar de rest van de omgeving. Met name 
boven de begraafplaats is de tweekleurige vleermuis waargenomen. één dier 
foerageerde lange tijd boven het plangebied. Ongeveer drie kwartier na zon-
sonergang is de laatvlieger waargenomen. De soort foerageerde lange tijd boven 
het plangebied. 
 
De waarnemingen worden op kaart 1b afgebeeld.

l
ll
l

l
l

lWaarneming tweekleurige vleermuis l Waarneming gewone dwergvleermuis

l Waarneming laatvlieger

Kaart 1b



 17 Sportveld te Muiderberg

Najaarsinventarisaties vleermuizen
De najaarsinventarisaties zijn uitgevoerd op 16 september 2013 en 25 septem-
ber 2013. De weersomstandigheden tijdens de inventarisatieavonden waren ge-
schikt om een paarterritoria te kunnen vaststellen. De minimumtemperatuur 
op de inventarisatieavonden waren resp. 8,0 en 10,1 graden Celsius. De wind-
snelheid was telkens 1 tot 3 bft. De inventarisaties zijn voornamelijk gericht op 
het zoeken van paarterritoria. 

n Inventarisatieavond 16 september 2013
Op 16 september 2013 is gezocht naar roepende mannetjes binnen het plange-
bied en de directe omgeving. Vleermuizen maken de locatie van hun paarver-
blijf kenbaar, door het uiten van baltsroepen.

Het onderzoek naar de paarterritoria is ongeveer een half uur voor zonson-
dergang gestart. Hierbij is als eerste het Kocherplantsoen afgelopen, waarna 
het onderzoek is voortgezet langs de bosrand van het kocherbos. Ongeveer een 
kwartier na zonsondergang zijn circa 6 rosse vleermuizen waargenomen. De 
dieren vlogen uit de richting van het Kocherbos, over het plangebied richting 
de jachtgebieden. Vermoedelijk heeft de soort een vaste verblijfplaats in het 
Kocherbos. Kort hierna zijn op verschillende plekken langs de bosrand van het 
Kocherbos, roepende mannetjes van de ruige dwergvleermuis aangetroffen. De 
roepende mannetjes waren te horen vanaf een boom of via zangvluchten. Ver-
spreidt langs de bosrand zijn tevens jagende ruige dwergvleermuizen gehoord. 
Later op de avond is een jagende gewone dwergvleermuis boven het plangebied 
gehoord.

De waarnemingen zijn op kaart 2a afgebeeld. 
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l
l

l

l

l

l

l

l
l

l Waarnemingen jagende ruige dwergvleermuizenlWaarneming rosse vleermuizen

l Waarnemingen roepende mannetjes van de ruige dwergvleermuis 

l Waarnemingen jagende gewone dwergvleermuis 

l

Kaart 2a
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n Inventarisatieavond 25 september 2013
Op 25 september 2013 is wederom binnen het plangebied en de directe omge-
ving gezocht naar paarterritoria van vleermuizen. Het onderzoek is nu eerst 
gestart langs de bosrand van het Kocherbos en daarna voortgezet langs het Ko-
cherplantsoen. Ongeveer een kwartier na zonsondergang is een rosse vleermuis 
waargenomen. De soort vloog uit het Kocherbos over het plangebied richting de 
jachtgebieden.

Langs de bosrand van het Kocherbos zijn op enkele plekken jagende ruige 
dwergvleermuizen waargenomen. Tevens zijn twee jagende gewone dwerg-
vleermuizen waargenomen. De soort foerageerde voornamelijk boven het plan-
gebied en tussen de opgaande begroeingen langs de bosrand. Langs de bosrand 
van het Kocherbos zijn geen roepende mannetjes gehoord. Echter langs het 
Kocherplantsoen zijn wel op twee plaatsen roepende mannetjes van de ruige 
dwergvleermuis gehoord. De roepende mannetjes waren vanaf een boom langs 
het Kocherplantsoen te horen. De waarnemingen zijn op kaart 2b afgebeeld. 

l

l

l

l
l

l

lWaarneming rosse vleermuis

l Waarneming roepende mannetjes van de ruige dwergvleermuis

l Waarneming jagende ruige dwergvleermuis

l Waarneming jagende gewone dwergvleermuis



 20 Sportveld te Muiderberg

Analyse en conclusie

Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken teneinde de belangen van de 
beschermde natuur mee te wegen, is door Stichting Groen Muiderberg aan 
ecologisch adviesbureau Els & Linde B.V. gevraagd, een afdoend onderzoek naar 
vleermuizen uit te voeren, ter plaatse van het geplande sportveld naast het 
Koggerbos te Muiderberg. 

Tijdens de najaarsinventarisaties zijn verschillende paarterritoria van vleer-
muizen vastgesteld. De paarterritoria werden gevonden langs de bosrand van 
het Kocherbos en langs het Kocherplantsoen. Het plangebied wordt omsloten 
door paarterritoria van vleermuizen en is hierdoor een belangrijk onderdeel 
van een vaste verblijfplaats. Tijdens de inventarisatieavond op 16 september 
2013 is een kolonie rosse vleermuizen waargenomen. De soort heeft een vaste 
verblijfplaats in het Kocherbos. 

Door de aanleg van een sportveld worden alle paarterritoria vernietigd. Tevens 
zal het uitvliegen van de rosse vleermuizen worden belemmerd door de aanleg 
van het sportveld en zal op den duur de kolonie rosse vleermuizen verdwijnen. 
Voor de aanleg van het sportveld is een ontheffing van de Flora en Faunawet is 
noodzakelijk. Alle vleermuizen staan op de tabel 3 van de Flora en Faunawet 
en zijn beschermd via de habitatrichtlijn. Deze beschermingsstatus betekent 
dat er slechts een ontheffing kan worden gekregen bij een groot maatschappe-
lijk belang met dwingende redenen. Aanleg van een sportveld valt buiten deze 
categorie. 

Ten behoeve van de ontheffing is het noodzakelijk compensatie te bieden voor 
de verloren paarterritoria en kolonie rosse vleermuizen. Echter de paarterrito-
ria langs de bosrand van het Kocherbos en het Kocherplantsoen zijn te om-
vangrijk om elders te compenseren. Op basis van de compensatie zal de ont-
heffing daarom geweigerd moeten worden. 

Naast de beschermde vleermuizen zijn de overige beschermde soorten “mee-
gewogen”. Hierna is echter geen gerichte inventarisatie uitgevoerd. Onderzocht 
moet worden of binnen het plangebied een essentieel jachtgebied van de kerk-
uil aanwezig is. 
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