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Samenvatting  
Van de Flora en faunawet soorten, behorende tot bijlage 2 en 3, is de gewone 
dwergvleermuis, vastgesteld rond de basisschool gelegen aan Stuurboord 10 in Dronten. Er 
is niet aangetoond dat de vleermuizen gebruik hebben gemaakt van het gebouw of de 
aanliggende bomen als verblijfplaats. Tevens vormt het gebouw geen rol als 
verbindingsroute en is het verlies aan jachtgebied minimaal. Bij de sloop van het gebouw 
hoeft dan ook geen extra aandacht besteed te worden aan vleermuizen. Een ontheffing in 
het kader van de Flora en faunawet is niet nodig.  
Ook de bomen die gekapt worden rondom het pand bevatten geen holtes. Er is geen 
verband gevonden dat deze bomen gebruikt worden als paarplaats of kraamkolonie.  
Er zijn geen andere beschermde planten of dieren gevonden. De werkzaamheden kunnen 
zonder ontheffing FF-wet plaatsvinden zolang broedende vogels niet verstoord worden. 
 



1. Inleiding  
De gemeente Dronten heeft Landschapsbeheer Flevoland verzocht om te inventariseren of 
vleermuizen rond de basisschool gelegen aan stuurboord 10 in Dronten gebruik maken van 
het pand. Er zijn duidelijke ingangen gevonden waar vleermuizen als gewone 
dwergvleermuis ( Pipistrellus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en 
laatvieger ( Eptesicus serotinus) naar binnen kunnen. Er bestaat de mogelijkheid dat het 
pand wordt gebruikt als kraamkolonie of paarplaats. Andere soorten worden in en om dit 
gebouw niet verwacht (op basis van Reinhold et al, 2005).  
 
Voor de gewone dwergvleermuis kan het gebouw vooral gebruikt worden als 
(voortplantings)verblijf en paarverblijf. Laatvlieger zal het gebouw kunnen gebruiken als 
(voortplantings)verblijf en de ruige dwergvleermuis zal het gebouw vooral kunnen gebruiken 
als paarplaats. Dit betekent dat er onderzoek plaats moet vinden in mei-juni en augustus-
september (paarperiode).  
 
Tevens heeft de gemeente gevraagd om tijdens die bezoeken ook andere beschermde 
planten en dieren van de FFwet (bijlage 2 en 3) in kaart te brengen. Gezien de locatie zijn er 
geen bijzondere soorten te verwachten en is algemeen gekeken of er bijvoorbeeld varens, of 
orchideeën groeiden. 
 

 
 
 



2. Methode  
Met een vleermuisdetector is in de avondschemer gekeken en geluisterd naar uitvliegende 
dieren. Gekeken is op 19 mei, 17 juni, en 8 september en 11 oktober. Gepost is tot ruim na 
de uitvliegperiode van de dwergvleermuis en zelfs na de uitvliegperiode van de 
meervleermuis. De schemerperiode is meteen gebruikt om eventueel andere Ffwet soorten 
(tabel 2 en 3) te zoeken.  
 
 
 
3. Resultaten  
Op de vier avonden zijn geen vleermuizen gevonden die uit het gebouw en nabij gelegen 
bomen afkomstig waren. Op de eerste avond vlogen er bij het pand wel gewone 
dwergvleermuizen. Op de tweede avond alleen gewone dwergvleermuizen nabij het veldje 
gelegen aan het stuurboord. Bij de controle op het gebruik van paarplaatsen zijn bij het pand 
alleen jagende gewone dwergvleermuizen waargenomen, en geen roepende mannetjes.  
 
 
 
4. Consequenties voor de uitvoer van het werk  
Geconcludeerd wordt dat er geen verblijfplaats is van vleermuizen in het gebouw en 
omliggende bomen, maar dat het terrein rond het gebouw wel gebruikt wordt als jachtgebied. 
Het veranderen van een klein deel van het jachtgebied zal geen consequenties hebben voor 
de vleermuispopulatie van Dronten. Op basis van deze ervaringen is er geen noodzaak om 
rekening te houden met de vleermuizen tijdens de sloop van het gebouw.  
 
Buiten de aanwezigheid van broedende vogels zijn geen andere beschermde planten en 
dieren van bijlage 2 of 3 van de Flora- en Faunawet gevonden. Van de broedende vogels is 
er geen met een vaste verblijfplaats (roofvogels, kolonievogels e.d.) Er hoeft bij het wijzigen 
van het gebied geen rekening gehouden te worden met de eisen van eventueel andere 
beschermde planten en dieren.  
 
Waar tijdens de werkzaamheden aan en rond het pand rekening mee gehouden moet 
worden is het voorkomen van broedende vogels. Alle broedende vogels zijn via de Flora en 
Faunawet beschermd. Gezien de dichte beplanting rond het schoolgebouw mag verwacht 
worden dat allerlei kleine vogelsoorten in de periode 15 maart-15 juli broeden. Werken in 
deze periode in de dichte begroeiing is daarmee moeilijk realiseerbaar zonder verstoring van 
broedende vogels. Buiten de genoemde periode kunnen nog steeds vogels broeden maar is 
het aantal soorten veel kleiner en beter te overzien. Zo zal in de winterperiode bijna 
uitsluitend houtduif kunnen broeden in het struweel. Deze nesten zijn in deze periode 
makkelijk te vinden en is het mogelijk om erom heen te werken. Een korte inspectie om 
zeker te zijn dat er geen broedende vogels zijn is dus nodig voordat de werkzaamheden 
aanvangen.  
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