Quickscan planlocatie
Watertoren, Doorwerth

Quickscan planlocatie
Watertoren, Doorwerth

Colofon

Titel

Quickscan planlocatie W atertoren, Doorwerth

Projectnummer

08941

Opdrachtgever

Fam. J. Hamilton
p/a Beeklaan 14
6865 VH DOORWERTH

Datum

12 december 2008

Status rapport

Definitief

Bestand

eindrapport.wpd

Opdrachtnemer

De Groene Ruimte BV
Postbus 400
6700 AK W ageningen
tel. 0317-423969
dgr@ dgr.nl

fax 0317-418758
www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie

Naam
: ir. P.A.W .M. Raaijmakers
Handtekening:

Auteursrecht

De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever
als opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd
het rapport voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen, alsook om het ter informatie aan derden
openbaar te maken tegen onderling (= zij bij wie het auteursrecht
rust) overeengekomen voorwaarden (kosten, citeren, gebruiken,
wijzigen etc).

Aansprakelijkheid

Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis
van het door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene
Ruimte BV .

Plangebied

De watertoren aan de Spechtlaan 19 te Doorwerth. Zie ook bijgevoegde (luchtfoto)kaarten (pagina 3).

Aanleiding

Het voornemen de watertoren voor bewoning geschikt te maken en
een uitbouw toe te voegen aan de oostzijde (“ingreep”).

Aandachtspunten

Alle middels de Flora- en faunawet (FF-wet) beschermde planten- en
diersoorten, alsmede vaste verblijfplaatsen van deze soorten. Als door
de ingreep streng beschermde soorten worden verstoord is een ontheffing vereist vóórdat de ingreep wordt uitgevoerd.

Uitvoering

Medewerker(s)
• Dhr. R. Noordhuis (veldwerk en rapportage).
• Mw. T. Springer (rapportage).
• Dhr. ir. P.A.W.M. Raaijmakers (eindrapportage en projectleiding).
Veldbezoek
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 10 december 2008, tussen ca.
8:45 en 9:30 uur.
Het was zonnig weer, windstil, de temperatuur was ca. 4 °C.
Uitvoering
De watertoren en de beplanting zijn geïnspecteerd op (sporen van)
streng beschermde soorten, met speciale aandacht voor vleermuizen en
uilen.

Beschrijving plangebied
Het betreft een terrein van ongeveer 650 m2 groot aan de rand van de bebouwde kom van
Doorwerth. Op het terrein is een watertoren, gras en bestrating aanwezig. Er staat een
grote eik op het terrein en verder zijn Hulst en Rododendron aanwezig. Op het terrein was
een coniferenhaag aanwezig, die in september 2008 verwijderd is.
De watertoren is gebouwd in 1938 en bestaat uit een steensmuur. Er zijn drie verdiepingen
aanwezig, waarvan op de tweede verdieping een ketel staat. De watertoren is sinds 1960 niet
meer als zodanig in gebruik.
Waarnemingen
• In het verleden zijn in de watertoren overwinterende vleermuizen geconstateerd achter
metalen platen op de eerste verdieping (zie nadere informatie).
• Er zijn tijdens het veldbezoek sporen waargenomen van waarschijnlijk de Gewone grootoorvleermuis. Doordat puin en hout, inclusief de metalen platen, uit de watertoren
gehaald zijn, de toren is opengezet om te drogen en de gaten gedicht zijn, is de watertoren op dit moment ongeschikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen.
• In de toren bevond zich een oud vogelnest van bijvoorbeeld de Witte kwikstaart.
• Er zijn geen (sporen van) uilen aangetroffen in het plangebied.
• In de eik bevonden zich geen holtes die voor fauna van belang zijn. In de overige beplanting en het gazon zijn geen verblijfplaatsen van streng beschermde fauna of streng beschermde plantensoorten gevonden en deze worden ook niet verwacht.
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Conclusies
• De watertoren is ongeschikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen.
• Er zijn in het verleden winterverblijfplaatsen van vleermuizen geconstateerd in de watertoren.
• In (de omgeving van) het plangebied zijn mogelijkheden aanwezig voor vogels om te
broeden.
Advies
• Mogelijkheden voor zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen kunnen geschapen worden
door hoog aan de watertoren grote vleermuiskasten/verblijven aan te brengen.
• Bij de werkzaamheden mogen geen broedgevallen in of nabij het plangebied worden
verstoord. Geadviseerd wordt werkzaamheden waarbij broedgevallen kunnen worden
versoord buiten het broedseizoen uit te voeren. Als de werkzaamheden ín het broedseizoen worden uitgevoerd, wordt geadviseerd om potentiële nestplaatsen daarvóór, in het
winterseizoen, ongeschikt gemaakt voor broeden, zodat de kans op broedgevallen tijdens
de ingreep wordt verkleind. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal dan alsnog moeten
worden vastgesteld of er broedgevallen aanwezig zijn. Als deze worden vastgesteld,
dienen de verstorende werkzaamheden uitgesteld te worden, totdat de broedgevallen op
natuurlijke wijze zijn geëindigd en de jongen het nest definitief hebben verlaten.
• Bij de uitvoering is te allen tijde de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet van
toepassing. Dat houdt onder andere in, dat individuele planten en dieren niet onnodig
verstoord, beschadigd of vernietigd mogen worden; dit geldt ook voor (zeer algemene)
soorten zonder bijzondere beschermingsstatus.
Nadere informatie
Hans Huitema heeft drie winterbezoeken gebracht in respectievelijk 2004, 2005 en 2006. In
één jaar heeft hij tussen de metalen platen een overwinterende Gewone dwergvleermuis
geconstateerd; deze metalen platen waren bij het veldbezoek in 2008 niet meer aanwezig. In
een ander jaar heeft hij een Gewone grootoorvleermuis geconstateerd op de bovenste
verdieping.
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Ligging plangebied in z’n om geving (bron: Google Earth)

Plangebied (bron: Google Earth)
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