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VOORWOORD
Voor u ligt een lijvig rapport, het Soortenmanagementplan (SMP) van SallandWonen.
Dank
Dit belangrijke document kon alleen maar tot stand komen doordat heel veel vrijwilligers en
professionals op vaak onmogelijke uren vogels en vleermuizen hebben geteld of geluiden van
vleermuizen hebben geregistreerd met een wonderlijk apparaat, de “batlogger”. Vanuit
SallandWonen bedanken we iedereen die zich hiervoor vaak belangeloos heeft ingezet. We
bedanken nu ook al vast alle vrijwilligers die zich daar de komende jaren nog voor gaan inzetten!
Want het vrijwilligerswerk houdt niet op met de publicatie van dit SMP. De komende jaren is tellen,
registreren en verwerken van al die gegevens nog net zo nodig. Met elkaar houden we de wereld
leefbaar. Daarnaast bedanken we de provincie Overijssel die het mogelijk heeft gemaakt dat
SallandWonen op deze vernieuwende manier mag werken binnen de grenzen van de bestaande
natuurwetgeving.
Belang van het soortenmanagementplan?
Dit innovatieve document dient twee doelen:
Ten eerste brengen we met dit soortenmanagementplan het in stand houden of verbeteren van de
biodiversiteit in onze woonwijken een stuk verder. Naast onze huurders wonen er nog meer
levende schepsels in en rond onze woningen en die hebben het zwaar. Daarom zetten we ons
vanuit SallandWonen met liefde in voor hun welzijn en verblijfplaatsen.
Ten tweede wordt met dit document het verduurzamen van woningen een beetje simpeler. Want
met dit soortenmanagementplan zijn we af van tijdrovend onderzoek per project vanuit
natuurwetgeving. Dat scheelt tijd en geld en beiden zijn kostbaar voor SallandWonen als sociale
volkshuisvester. Voor een groot deel van het werkgebied van SallandWonen is er nu een ontheffing
op die verplichte onderzoeken (mogelijk).
Treurige noot
We zijn erg blij met dit SMP, maar temidden van alle vreugde moeten we toch ook nog een treurige
noot plaatsen. Tijdens dit project is de bevlogen oppervrijwilliger en natuurliefhebber in hart en
nieren, Arnold van der Staak overleden. Toen we begonnen met dit project was Arnold één van de
eerste vrijwilligers die zich opgaf. Hij heeft ons en de overige vrijwilligers heel veel geleerd en
zonder zijn inzet zou dit project niet zo goed zijn afgerond. We zijn trots dat we het werk waaraan
hij zoveel heeft bijgedragen zo goed hebben kunnen afronden.
Marijke Kool
Directeur Bestuurder SallandWonen
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DEEL I
INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN

Soortenmanagementplan
SallandWonen

2

1.

INLEIDING

1.1 Aanleiding
De bebouwde omgeving is bij uitstek de plek voor gebouwbewonende diersoorten. Voorbeelden
zijn huismussen en gierzwaluwen die onder de dakpannen en dakranden broeden. Ook
verschillende vleermuissoorten voelen zich thuis in de gevel of in dakconstructies. Zij zijn
afhankelijk van voldoende beschikbare verblijfplaatsen die via gaten en kieren toegankelijk zijn.
Deze diersoorten - en hun verblijfplaatsen - zijn wettelijk beschermd in de Wet natuurbescherming.
Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten in het geding zijn en er
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden, is er een ontheffing van de
Wet natuurbescherming nodig. Tot op heden wordt hiervoor per afzonderlijk project onderzoek naar
beschermde soorten verricht en een ontheffing aangevraagd. Deze trajecten zijn kostbaar, niet
flexibel en leveren vaak vertraging op bij de projecten.
In 2018 is de provincie Overijssel op zoek gegaan naar partijen die voor grootschalige bouw-,
sloop- of renovatiewerkzaamheden een generieke ontheffing willen en dit op basis van een
soortenmanagementplan (hierna te noemen SMP) voor elkaar willen krijgen. Het gaat hierbij om
een pilot van de provincie voor 3 tot 5 organisaties.
Woningstichting SallandWonen heeft zich aangemeld voor deze pilot. SallandWonen heeft het
voornemen om de komende 10 jaar tussen de 1.200 en 1.500 woningen te renoveren en te
verduurzamen. De woningen van SallandWonen zijn gelegen in de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte.
Hiervoor is vervolgens een voorstel voor een plan van aanpak geschreven (Riemer e.a., 2019). In
2019 en 2020 zijn de werkzaamheden voor deze pilot (inclusief het benodigde veldwerk)
uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, die zijn beschreven in het rapport
Ecologisch onderzoek Raalte, Heino, Olst en Wijhe (Hardeman e.a., 2021), is dit SMP opgesteld.
Een SMP wordt opgesteld in het kader van soortenbescherming. In het SMP worden op een
grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee soorten beschermd worden in dat
betreffende plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen
datzelfde gebiedsniveau beschreven. Het SMP is een instrument dat dient als ecologische
onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing en heeft diverse voordelen voor zowel
SallandWonen als de beschermde soorten, zoals:
•

duurzame bescherming van fauna;

•

het leveren van een bijdrage aan de biodiversiteit door altijd natuurinclusief te bouwen en te
renoveren;

•

juridische dekking voor het uitvoeren van alle type werkzaamheden van SallandWonen aan
haar woningbezit en de vrijheid om de werkzaamheden te plannen, rekening houdend met een
fasering in ruimte en tijd;

•

verminderen van de ‘regeldruk’ bij de provincie Overijssel ten aanzien van het behandelen van
ontheffingsaanvragen;

•

werken aan een goede samenwerking tussen provincie Overijssel en SallandWonen met als
doel een duurzame bescherming van soorten door natuurinclusief te bouwen en renoveren.
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1.2 SallandWonen en Ecologie
SallandWonen is al tientallen jaren nauw betrokken bij de beschermde dieren die van haar
woningen gebruik maken. Enkele voorbeelden:
•

verbouw boerderij tot 8 jongerenwoningen in Herxen (2007) met aandacht voor de aanleg van
een hoogstamboomgaard en nestelmogelijkheden voor vogels;

•

nieuwbouw 20 woningen aan de Julianalaan in Wijhe (2011/2012) met kasten voor gierzwaluw
en vleermuizen, en 3 mussentorens;

•

nieuwbouw 110 woningen Kiezenbos Heino (2012); in samenwerking met Duurzaam Heino
zijn besdragende heesterbeplanting en inheemse boomsoorten toegepast;

•

nieuwbouw Kop van Salland te Raalte (2013) met een vegetatiedak met bomen en een wadi
voor infiltratie van hemelwater;

•

nieuwbouw Schuilenburg te Raalte (2013) met de realisatie van een groene omgeving met
bomen en struiken en een wadi met waterminnende beplanting voor infiltratie van hemelwater;

•

bouw van 3 aardehuizen Olst-Zuid (2013) in samenwerking met vereniging Aardehuis.

Samen met IVN en de gemeente Olst-Wijhe heeft SallandWonen in 2012 het ‘Convenant
Stadvogels’ ondertekend, waarbij afspraken gemaakt zijn om bij nieuwbouw- en renovatieprojecten
(tegenwoordig projectmatige onderhoud- en verduurzamingsprojecten) voorzieningen aan te
brengen voor beschermde diersoorten. Dit met groot succes want veel van de aangebrachte
nestkasten en verblijfplaatsen zijn ook in gebruik. Binnen de gemeente Raalte is geen convenant
gesloten, maar worden door SallandWonen op dezelfde wijze al jarenlang voorzieningen
aangebracht. Het opnemen van de werkwijze die al jarenlang wordt gevolgd door SallandWonen in
een SMP is een logische vervolgstap.
Voor het SMP heeft SallandWonen ook actief vrijwilligers betrokken. Bewoners van de gemeenten
Olst-Wijhe en Raalte zijn gevraagd een bijdrage te leveren. In 2019 is door SallandWonen een
actieve vrijwilligersgroep opgezet, die bestaat uit huurders, actieve en geïnteresseerde inwoners en
vooral medewerkers van SallandWonen zelf. Op 14 mei 2019 heeft een eerste
vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden met zo’n 30 à 40 aanwezigen. ECOquickscan heeft hierbij
uitleg gegeven over het SMP en het onderzoek dat wordt uitgevoerd, de Zoogdiervereniging heeft
een toelichting gegevens op vleerMUS en Sovon heeft MUS toegelicht. Arnold van der Staak heeft
enthousiast verteld over zijn ervaringen als vrijwilliger. Deze eerste bijeenkomst was de opstap
naar een actieve groep tellers die uitvliegers bij kraamverblijfplaatsen heeft geteld, vogeltellers voor
MUS en fietsers voor VleerMUS. SallandWonen heeft daarnaast ook diverse activiteiten voor de
vrijwilligers georganiseerd zoals een geluidenpluisdag voor het analyseren van vleermuisgeluiden.
In 2020 waren naast de reguliere activiteiten ook enkele excursies gepland die als gevolg van de
maatregelen omtrent COVID-19 zijn geannuleerd.
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1.3 Dynamisch SMP
Het SMP is alleen van toepassing op de projecten van SallandWonen. Het SMP kan vooralsnog
niet worden gebruikt door derden. Deze situatie kan wijzigen wanneer ook de gemeente aansluit bij
het SMP. Het nader onderzoek dat ten grondslag ligt aan het SMP kan eenvoudig worden
uitgebreid (extra clusters) binnen de kaders van het SMP. Het SMP behoeft gaan aanpassing als
het onderzoeksgebied groter wordt.
Het SMP is opgesteld op basis van de huidige kennis en inzichten. Nieuwe gegevens en kennis
kunnen leiden tot nieuwe inzichten. In het SMP is hier al deels rekening mee gehouden. De
voorbeelden die zijn opgenomen in deel V Natuurinclusief bouwen en renoveren zijn niet limitatief.
Er is altijd ruimte voor een ecoloog om in een specifiek project nieuwe inzichten toe te passen.
Het SMP is een dynamisch document wat, indien nodig, bijgesteld kan worden.

1.4 Begrenzing plangebied en onderzoeksgebied
1.4.1 Vastgoed SallandWonen – het plangebied
Het volledige woningbezit van SallandWonen telt anno 2021 ca. 5.700 huurwoningen verdeeld over
de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Hiervan worden bij 1.200 tot 1.500 woningen de komende 10
jaar projectmatig onderhoud- en verduurzamingswerkzaamheden uitgevoerd en daarnaast
planmatig onderhoud en sloop en nieuwbouw.
Het is voor SallandWonen niet mogelijk om nu reeds exact aan te geven aan hoeveel en welke
woningen over een periode van 10 jaar werkzaamheden zijn voorzien. Jaarlijks wordt een begroting
vastgesteld voor de projecten van het daaropvolgende jaar.
1.4.2 Vastgoed SallandWonen – het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied omvat de dorpskernen van Raalte, Heino, Olst en Wijhe. Het te
onderzoeken plangebied voor het SMP is vastgesteld aan de hand van woningen van
SallandWonen waar, zoals in de vorige paragraaf beschreven, de komende 10 jaar
werkzaamheden (planmatig onderhoud, projectmatig onderhoud en verduurzaming en sloop en
nieuwbouw) zijn voorzien én woningen rondom het plangebied. Het onderzoeksgebied is
opgedeeld in onderzoeksclusters.
Bij de indeling in clusters is rekening gehouden met het type woningen (een vergelijkbare
geschiktheid van de gebouwen). Doordat in de clusters niet alleen woningen van SallandWonen
liggen waar werkzaamheden zijn voorzien, wordt gelijktijdig ook in een ruimer gebied onderzoek
gedaan, waardoor ook uitspraken kunnen worden gedaan over het gebruik van het plangebied door
beschermde soorten. Binnen de 20 clusters die zijn onderzocht liggen in totaal 6.102 woningen,
circa een kwart van alle woningen die zijn gelegen binnen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
Voor een uitgebreide beschrijving van het onderzoeksgebied en de verdeling in clusters wordt
verwezen naar het ecologisch onderzoek.
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Overzicht clusters

1.5 Reikwijdte van het SMP
1.5.1 Werkzaamheden
Het SMP wordt opgesteld in het kader van werkzaamheden - in de breedste zin - aan gebouwen.
De komende jaren gaat er veel veranderen als het gaat om het woningenbestand in Nederland. Dit
geldt zowel voor woningbouwverenigingen, vastgoedeigenaren en overheidsinstanties als voor
particulieren. Zo zullen de komende jaren woningbouwverenigingen en vastgoedeigenaren
verplichte doelen (energie labels) moeten halen, hebben overheidsinstanties voor hun gebouwen
ook doelen en daarnaast een voortrekkersrol, maar krijgen ook particulieren met diverse
verplichtingen te maken zoals asbestverwijdering van daken en woonwijken die van het gas
worden afgehaald. Het onderstaande overzicht van werkzaamheden kan betrekking hebben op
zowel grote als kleine projecten:
•

sloop en nieuwbouw (sloop projecten met aansluitend nieuwbouw op dezelfde locatie);

•

projectmatig onderhoud en verduurzaming;

•

planmatig onderhoud.
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Voor de verduurzamingsprojecten wordt met name de schil aangepakt: isolatie van vloer, gevel en
dak. Vaak gaan verduurzamingsprojecten ook samen met projectmatig onderhoud of planmatig
onderhoud. Bij projectmatig onderhoud gaat het om het aanbrengen van woning verbeterende
maatregelen. Indien projectmatig onderhoud niet meer mogelijk of rendabel is, wordt overgaan tot
sloop en nieuwbouw waarbij ook vaak het groen in de tuinen verloren gaat. Een uitgebreide
toelichting van de werkzaamheden is opgenomen in bijlage 4.
De werkzaamheden kunnen, zonder het treffen van voorzorgsmaatregelen, een effect hebben op
beschermde soorten. Het voorliggende SMP voorziet in het geven van voldoende handvatten om
effecten op beschermde soorten te voorkomen en de werkzaamheden volgens planning te
realiseren.
1.5.2 Soorten
Het voorliggende SMP is van toepassing op een beperkt aantal soorten: gebouwbewonende
soorten en soorten die zeer nabij deze gebouwen voorkomen. Dit is hieronder nader toegelicht.
De gebouwen van SallandWonen die onderdeel uitmaken van de projectmatig onderhoud-,
verduurzamings- en planmatige onderhoudsprojecten liggen grotendeels binnenstedelijk of binnen
de bebouwde kom, en betreffen woningen die vaak minimaal enkele decennia oud zijn (veelal jaren
60 en 70 woningen). Een klein aantal woningen is vooroorlogs.
Projectmatig onderhoud, verduurzaming en planmatig onderhoud betreffen werkzaamheden aan
(historische) gebouwen en bijgebouwen, en onderhoud van bestrating. Er worden geen
maatregelen voorzien in de tuinen; de werkzaamheden hebben alleen betrekking op de woningen
zelf. Mogelijk dat wel de gevel vrij wordt gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Als
gevolg van de werkzaamheden kunnen effecten op beschermde dier- en plantensoorten in de
omgeving van de woningen (tuinen en aanliggende gronden) worden uitgesloten. Binnen de
invloedssfeer van de werkzaamheden aan de woningen kunnen mogelijk (tijdelijke) effecten op
beschermde dier- en plantensoorten plaatsvinden. Het gaat dan alleen om beschermde dier- en
plantensoorten die in en op de woningen kunnen voorkomen. Bij sloop en nieuwbouw worden ook
maatregelen voorzien in de tuinen. Dat betekent dat er bij sloop en nieuwbouw ook andere effecten
kunnen optreden dan bij projectmatig onderhoud, verduurzaming en planmatig onderhoud.
Gebouwbewonende soorten die zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming en die in de
woningen kunnen voorkomen zijn steenmarter, vleermuizen en landelijk en provinciaal jaarrond
beschermde vogels zoals huismus, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus, zwarte
roodstaart en spreeuw. In de tuinen kan de egel worden aangetroffen. Soorten die in en nabij de
(bij)gebouwen kunnen voorkomen, afhankelijk van een meer natuurlijke en/of landelijke omgeving,
zijn eekhoorn, boommarter, kerkuil, steenuil en ransuil. Ook kleine marterachtigen (wezel, hermelijn
en bunzing) kunnen in deze meer natuurlijke en/of landelijke omgeving voorkomen.
De onder de Wet natuurbescherming beschermde muurplanten zijn zeldzaam. De gevels van de
woningen zijn niet geschikt voor deze varens; de meeste soorten zijn gebonden aan gevels/muren
die zijn gemetseld met kalkmortel. Beschermde amfibieën, reptielen, vissen, insecten (vlinders,
libellen, sprinkhanen) en overige soortengroepen worden niet verwacht. De habitateisen van de
(zowel nationaal als internationaal) beschermde soorten binnen deze groepen zijn vaak
locatiespecifiek en gebonden aan bijzondere biotopen. Dergelijke biotopen komen niet in het
plangebied (de te renoveren of te slopen woningen (en tuinen)) voor.
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Op basis van de werkzaamheden en actuele verspreiding van soorten worden geen effecten
verwacht op andere, niet vrijgestelde, beschermde zoogdieren, vleermuizen en/of jaarrond
beschermde vogels dan in de onderstaande tabel opgenomen. Mochten andere soorten tijdens de
uitvoering toch worden aangetroffen, dan dient terstond contact te worden opgenomen met het
bevoegd gezag (zie ook paragraaf 5.2.10).
Het voorliggende SMP wordt opgesteld voor de onderstaande soorten, waarbij onderscheid wordt
gemaakt in de volgende uit te voeren werkzaamheden: projectmatige onderhoud, verduurzamingsen planmatige onderhoudsprojecten, en sloop en nieuwbouw. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan
op de soorten waarop dit SMP van toepassing is, hun leefgebied en het voorkomen binnen de
dorpskernen.
Projectmatige onderhoud-, verduurzamings- en

Sloop en nieuwbouw (met verlies aan tuinen en

planmatige onderhoudsprojecten

bijgebouwen)

Grondgebonden zoogdieren
Steenmarter

Steenmarter
Boommarter (soms in bijgebouwen in een bosrijke,
meer natuurlijke omgeving)
Eekhoorn (soms in bijgebouwen in een bosrijke,
meer natuurlijke omgeving)
Bunzing (soms in bijgebouwen in een landelijke,
meer natuurlijke omgeving)
Hermelijn (soms in bijgebouwen in een landelijke,
meer natuurlijke, omgeving)
Wezel (soms in bijgebouwen in een landelijke, meer
natuurlijke omgeving)
Egel (in meer natuurlijke en verruigde tuinen)

Vleermuizen
Gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Laatvlieger

Laatvlieger

Gewone grootoorvleermuis*

Gewone grootoorvleermuis*

Tweekleurige vleermuis*

Tweekleurige vleermuis*

Meervleermuis*

Meervleermuis*

Watervleermuis*

Watervleermuis*

Baardvleermuis*

Baardvleermuis*

Bosvleermuis*

Bosvleermuis*

Rosse vleermuis*

Rosse vleermuis*

Kleine dwergvleermuis*

Kleine dwergvleermuis*
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Projectmatige onderhoud-, verduurzamings- en

Sloop en nieuwbouw (met verlies aan tuinen en

planmatige onderhoudsprojecten

bijgebouwen)

Schemer- en nachtactieve vogels
Kerkuil (soms in historische gebouwen op zolders en
in bijgebouwen)
Steenuil (in bijgebouwen of op zolders in een
landelijke omgeving)
Ransuil (in groene tuinen met grote(re) bomen (bij
voorkeur naaldbomen) nabij parken of buitengebied)
Vroege broedvogels
Huismus

Huismus

Spreeuw

Spreeuw
Zwarte roodstaart
Ringmus

Broedvogels algemeen (zoals in gebouwen

Broedvogels algemeen (zoals in gebouwen

broedende kauw of scholekster op platte daken)

broedende kauw of scholekster op platte daken)

Late broedvogels
Gierzwaluw

Gierzwaluw

Huiszwaluw

Huiszwaluw

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Voor de vleermuissoorten aangeduid met * worden zomerverblijfplaatsen verwacht op basis van
veldwaarnemingen, batloggergegevens of via VleerMUS gegevens (zie ook het ecologisch onderzoek).

1.5.3 Ontheffinghouder en gebruiksmogelijkheden ontheffing
Het voorliggende SMP wordt alleen gebruikt door SallandWonen en partijen die in opdracht van
SallandWonen werken (bijvoorbeeld aannemers). De generieke ontheffing die wordt verleend op
grond van het voorliggende SMP wordt aangevraagd door Woningstichting SallandWonen.
Wanneer gemeente(s) aanhaken geldt het SMP voor de gemeente(s), SallandWonen, andere
partijen en particulieren via een machtiging vanuit de ontheffinghouder.
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1.6 Leeswijzer
In het voorliggende deel zijn de projectmatige onderhoud-, verduurzamings- en planmatige
onderhoudsprojecten van SallandWonen en de aanleiding van dit SMP nader toegelicht. In deel II
is het wettelijk kader van dit SMP omschreven. Vervolgens zijn in deel III de voorkomende
beschermde soorten waarvoor dit SMP geldt beschreven waarbij wordt ingegaan op verspreiding,
ecologische randvoorwaarden aan het leefgebied, kansen en bedreigingen, mogelijke oplossingen
en ecologische voorwaarden bij de uitvoering van werkzaamheden. In deel IV is het gebruik van dit
SMP opgenomen en welke ecologische voorzorgsmaatregelen bij de uitvoering van de
werkzaamheden aan de orde zijn. In deel V zijn (praktijk)voorbeelden gegeven van natuurinclusief
bouwen en renoveren. Als laatste is in deel VI de monitoringsopzet voor de komende 10 jaar
opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van het SMP is het ecologisch onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt.
De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in een separate rapportage.
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DEEL II
WETTELIJK KADER

Soortenmanagementplan
SallandWonen

11

2.

WETTELIJK KADER
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en
soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming
(hoofdstuk 2) en het Natuurnetwerk Nederland. Soortenbescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van
de Wet natuurbescherming. In bijlage 3 is een uitgebreidere toelichting opgenomen bij de gebiedsen soortbescherming zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming.
In het voorliggende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wettelijke beoordeling en wettelijke
inkadering van het voorliggende SMP.

2.1 Wet natuurbescherming en beleid Provincie Overijssel
Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 hebben provincies de
regie gekregen over het natuurbeleid in de provincies. Taken en bevoegdheden die eerst bij het
Rijk lagen, zijn overgedragen. De provincies maken beleid aangaande de bescherming van
natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook zorgen de provincies voor vergunningen en
ontheffingen. De regels zijn vastgelegd in de Overijsselse Beleidsregel Natuur waarin ook twee
lijsten met beschermde soorten zijn opgenomen:
1.

Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten Overijssel;

2.

Lijst Vogelsoorten met jaarrond beschermd functioneel leefgebied Overijssel.

De nesten van soorten c.q. het functioneel leefgebied van de in deze lijsten opgenomen soorten
zijn beschermd. Daarnaast kent de provincie Overijssel ook een actieve soortenbescherming
gestimuleerd via het programma Natuur voor Elkaar. Het betreft soorten waarvoor (a) het
leefgebied in Overijssel bovengemiddeld belangrijk is, die (b) volgens de Rode Lijst bedreigd zijn of
waarvan de trend negatief is, en waarvoor (c) het huidige beleid onvoldoende effectief is. Deze
soorten staan genoemd in de Aandachtsoortenlijst Overijssel. De soorten waarop het SMP van
toepassing is (zie ook paragraaf 1.5.2.) hebben allen een beschermde status in Overijssel. Voor de
spreeuw, ringmus en zwarte roodstaart geldt dat het functionele leefgebied is beschermd.

2.2 Belang van de ingreep
De Rijksoverheid stimuleert 1,5% energiebesparing per jaar om de uitstoot van CO2 terug te
brengen. Zo maakt de overheid afspraken met de industrie en sectoren, waaronder de huursector.
Met de huursector heeft de Rijksoverheid de afspraken vastgelegd in het Convenant
Energiebesparing Huursector d.d. 28 juni 2012. Dit convenant is medeondertekend door Aedes,
branchevereniging van woningcorporaties waarbij ook SallandWonen is aangesloten. Op basis van
de doelstellingen zoals geformuleerd in dit Convenant beoogden Aedes en Woonbond in 2020 ten
minste een gemiddelde Energie-Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) te bereiken voor de
totale huurwoningenvoorraad van de corporaties. Dat komt overeen met een besparing op het
gebouwgebonden energieverbruik van bestaande corporatiewoningen van 33% in de periode 2008
tot en met 2020. Deze ambitie betreft het gebouw- en installatiegebonden energiegebruik voor met
name ruimteverwarming, warm tapwater en ventilatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft
in 2017 echter geconstateerd dat de corporatiesector de doelstelling van label B in 2020 niet gaat
halen1. De Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018 bevat de geactualiseerde
1

Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018, SER, 30 januari 2018
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afspraken van de Energieakkoord-partijen. In de Aedes-agenda 2020-2023 hebben corporaties
afgesproken om dit door een inhaalslag in 2021 te realiseren.
De projectmatige onderhoud- en verduurzamingsprojecten van SallandWonen geven invulling aan
de doelstelling zoals geformuleerd in het Convenant. Regulier planmatig onderhoud zorgt voor een
goede instandhouding van de woningen en daarmee ook van de verblijfplaatsen van de dieren die
in de gebouwen verblijven.
De belangen uit de Wet natuurbescherming die aan de projectmatige onderhoud-, verduurzamingsen planmatige onderhoudsprojecten ten grondslag liggen zijn, op grond van het bovenstaande,
meerledig:
•

volksgezondheid of openbare veiligheid (artikel 3.3, 4e lid onder b1 en artikel 3.8. 5e lid onder
b3);

•

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (artikel 3.8.
5e lid onder b3);

•

bescherming van flora en fauna (artikel 3.3, 4e lid onder b4 en artikel 3.8. 5e lid onder b1);

•

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, daaronder inbegrepen het daaropvolgende gebruik van
het ingerichte of ontwikkelde gebied (artikel 3.10, 2e lid onder a).

Dit is onderstaand nader toegelicht.
2.2.1 Volksgezondheid of openbare veiligheid
Tussen 2008 en 2012 is op initiatief van meerdere ministeries de Nationale Aanpak Milieu en
Gezondheid (NAMG) uitgevoerd. De NAMG richtte zich op de milieu- en gezondheidsproblemen
die nog niet verzekerd waren van een goed uitgewerkt beleidstraject, of die extra aandacht
vroegen. De speerpunten van de NAMG waren binnenmilieu, gezond ontwerp van de
leefomgeving, informatievoorziening aan burgers (Atlas Leefomgeving) en het signaleren van
risico's op het gebied van milieu en gezondheid. Een terugblik van het RIVM laat zien dat de
bewustwording voor de genoemde onderwerpen door de NAMG is vergroot en de samenwerking
tussen de verantwoordelijke partijen is gestimuleerd. Als achtergrondinformatie hierbij heeft het
RIVM de geïnitieerde acties op een rij gezet plus de tussentijdse resultaten ervan. Voor de meeste
acties is het nog te vroeg om te kunnen vermelden wat ze hebben opgeleverd. Zo hebben diverse
partijen actie ondernomen om betrokkenen bij woningen, kindercentra en scholen bewuster te
maken van een gezond binnenmilieu en de maatregelen die daarvoor nodig zijn (www.rivm.nl).
Door het renoveren en/of verduurzamen van woningen zullen de woningen beter geïsoleerd zijn en
voorzien van betere ventilatie, waardoor vocht en tocht in huis beperkt wordt. Tevens is het beleid
van SallandWonen om asbest uit woningen te verwijderen wanneer dit nog aanwezig is. Bij het
renoveren en/of verduurzamen van woningen wordt ook een asbestsanering uitgevoerd om zo ook
een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving.
Tijdens planmatig onderhoud worden oude installaties vervangen door nieuwe, betere en
energiezuinigere installaties. De energielasten worden daarmee verlaagd en het binnenklimaat
wordt verbeterd, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de volksgezondheid.
Mensen kunnen gezondheidsproblemen krijgen door vocht in de woning. In onderzoek is een
consistente associatie gevonden tussen vocht in de woning en het voorkomen van
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luchtwegsymptomen zoals hoesten en piepen. Blootstelling aan vochtige woonomstandigheden of
schimmel geeft een verhoogd risico op het ontstaan van astma, verergering van astma,
luchtwegklachten en luchtweginfecties. Ook kunnen schimmels een rol spelen bij
gezondheidsklachten. Schimmels kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een verergering
van luchtwegklachten of allergische reacties, zoals hooikoortsachtige verschijnselen, veroorzaken.
Echter, een kwantitatieve onderbouwing hiervan ontbreekt (nog). Naast gezondheidseffecten van
wonen in een vochtig huis, kunnen er ook gezondheidseffecten ontstaan door het wonen in een
huis met een lage luchtvochtigheid. Met name contactlensdragers en mensen met allergieën en
huidklachten kunnen last krijgen van bijvoorbeeld droge ogen en een droge huid (wwww.rivm.nl).
Vochtproblemen ontstaan in een woning wanneer vochtige lucht door onvoldoende ventilatie blijft
hangen. Dit vocht kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld koken, douchen of afwassen. Sommige
woningen hebben door een bouwkundig gebrek al vochtproblemen. Door verbeteringen in de bouw
is een afname in vochtproblemen te zien. Bij een afname van de vochtproblemen zullen ook de
gezondheidsklachten afnemen. Goede ventilatie is één van de aandachtspunten bij projectmatige
onderhoud- en verduurzamingsprojecten van SallandWonen.
Op de klimaattop van Parijs in 2015 heeft de internationale gemeenschap verdergaande en
bindende afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. De EU heeft in Parijs namens
alle EU-landen een plan ingediend. Daarin staat een bindende doelstelling van 40 procent minder
CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland werkt nu dus nationaal aan 49% minder
uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen: niet 40%
minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55%. De Klimaatwet stelt vast met hoeveel
procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. De Klimaatwet moet burgers en bedrijven
zekerheid geven over de volgende klimaatdoelen:
•

49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
Om dit doel te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een
Klimaatakkoord gesloten. Er staan ook afspraken in die partijen onderling hebben gemaakt.

•

95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten
ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen
de Nederlandse staat. Ook in het hoger beroep in 2018 en het cassatieberoep in 2019 heeft de
rechter het vonnis bevestigd. De uitspraak is hiermee onherroepelijk geworden. Zoals het kabinet
eerder heeft aangegeven, blijft het sturen op 25% minder uitstoot van broeikasgassen per eind
2020 (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid).
Een betere isolatie van de woningen, het uitgangspunt in projectmatige onderhoud-,
verduurzamings- en planmatige onderhoudsprojecten, bespaart het verbruik van energie en
vermindert dus het gebruik van fossiele brandstoffen. Een afname in het verbruik aan fossiele
brandstoffen betekent eveneens een afname van emissies van schadelijke stoffen die een bijdrage
leveren aan het broeikaseffect. De afname van emissies van schadelijke stoffen levert ook een
bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en dus aan de volksgezondheid. Bij sloop en nieuwbouw
wordt minimaal gebouwd volgens de eisen van het Bouwbesluit waarin onder meer milieueisen zijn
opgenomen voortkomend uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.
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2.2.2 Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale en economische
redenen
SallandWonen is een woningcorporatie met een geschiedenis van ruim 100 jaar. Het hoofddoel van
de organisatie is het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte tegen een betaalbare huur in
de sociale huursector. Huisvestiging gaat echter niet alleen om het ter beschikking stellen van een
betaalbare woning, maar ook om een goed onderhouden woning die voldoet aan de doelstellingen
van de huidige tijd. Denk daarbij aan het Klimaatakkoord waarin meer dan 600 afspraken zijn
gemaakt om de uitstoot van broeigassen tegen te gaan en de verduurzamingsdoelstellingen die
daaruit voorkomen.
Renoveren, verduurzamen en het verrichten van planmatig onderhoud draagt bij aan de sociale
doelstelling van een woningbouwvereniging zoals SallandWonen.
2.2.3 Bescherming van flora en fauna
In het SMP zijn natuurinclusieve voorzieningen beschreven die zijn voorzien bij alle te renoveren en
te verduurzamen woningen alsook bij nieuwbouw. Doordat een goed beeld is verkregen van de
potenties, lokale populatie en waar populaties zich bevinden, kunnen de soort specifieke
maatregelen op de juiste locaties worden toegepast, waardoor populaties zich niet alleen kunnen
handhaven maar ook ruimte hebben om te groeien.
Het realiseren van de verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten zorgt ervoor dat
SallandWonen actief een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Hierbij worden meer maatregelen
getroffen dan noodzakelijk vanuit individuele plannen en projecten (mitigatie). Daarnaast heeft
SallandWonen actief vrijwilligers betrokken bij het SMP en draagt al jaren bij aan het treffen van
nieuwe voorzieningen in haar projecten (zie ook paragraaf 1.2). Met natuurinclusief bouwen en
renoveren zoals in dit SMP verder uitgewerkt, wordt een extra bijdrage geleverd aan de lokale en
regionale instandhouding van populaties aan gebouwbewonende soorten.
2.2.4 Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling
Een ruimtelijke ingreep is onder meer het renoveren, verduurzamen en/of onderhouden van een
woning in het kader van de projectmatige onderhoud, verduurzaming en/of planmatige
onderhoudsprojecten. Ook sloop en nieuwbouw is een ruimtelijke ingreep. In bijlage 4 is een
beschrijving gegeven van de werkzaamheden die hieronder vallen.
Projectmatige onderhoud-, verduurzamings- en planmatige onderhoudsprojecten alsook sloop en
nieuwbouw bestaan uit diverse werkzaamheden die vaak eenmalig plaatsvinden. Regulier
planmatig onderhoud zorgt voor een goede instandhouding van de woningen. Bij projectmatige
onderhoud- en verduurzamingsprojecten gaat het om het aanbrengen van woningverbeterende
maatregelen. Sloop en nieuwbouw vindt plaats wanneer de bestaande woningen te slecht zijn om
nog te kunnen worden gerenoveerd. Deze uit te voeren werkzaamheden vallen onder de definitie
van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
Ruimtelijke ingrepen kunnen, zoals beschreven in de voorliggende rapportage, een effect hebben
op beschermde soorten en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet
natuurbescherming. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien een ontheffing is verkregen
(generiek of regulier) of indien gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. De
voorliggende rapportage betreft een SMP als onderbouwing voor een generieke ontheffing.
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2.3 Alternatieven
Projectmatige onderhoud-, verduurzamings- en planmatige onderhoudsprojecten alsook sloop en
nieuwbouw voorzien, zoals ook in paragraaf 1.5 is aangegeven, in het verduurzamen,
energiezuiniger maken en goed onderhouden van de woningen van SallandWonen. De
projectmatige onderhoud-, verduurzamings- en planmatige onderhoudsprojecten zijn alleen van
toepassing op de woningen in eigendom van SallandWonen en deze woningen zijn locatie
gebonden. Alternatieven zijn dan ook niet aan de orde.
De woningen zijn in de huidige staat onvoldoende geïsoleerd (vaak energielabel C, D of E),
waardoor er in de huidige situatie veel energieverlies optreedt. Bovendien is het klimaat in de
woningen niet altijd optimaal als gevolg van tocht en/of vocht.
Energielabel D geeft aan dat een woning of andersoortig onroerend goedobject gemiddeld
energiezuinig is, maar dat er voldoende ruimte voor verbetering is. Energielabel E is de eerste van
de energie-onzuinige labels. Dit label geeft aan dat het betreffende object in mindere mate
energiezuinig is dan vergelijkbare panden met energielabels A t/m D en er veel mogelijkheden zijn
om het object energiezuiniger te maken. Zoals ook in paragraaf 2.2 is toegelicht wordt gemiddeld
energielabel B beoogd te bereiken voor de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties.
Wanneer projectmatig onderhoud, verduurzaming en/of planmatig onderhoud van de woningen niet
wordt uitgevoerd, zullen de woningen op termijn onbewoonbaar worden wat uiteindelijk zal leiden
tot sloop van de woningen. Bij sloop zullen vaste rust- en verblijfplaatsen van veel voorkomende
soorten in het stedelijk gebied zoals vleermuizen, huismus en gierzwaluw definitief verloren gaan.
Bij het verduurzamen van de woningen zullen deze vaste rust- en verblijfplaatsen, indien niet buiten
kwetsbare periodes kan worden gewerkt, slechts kortstondig niet beschikbaar zijn en behouden
blijven of worden gemitigeerd. Een ander voordeel van het behoud van de woningen is dat het,
vaak volwassen, groen in tuinen en de wijk behouden blijft en daarmee het leefgebied van de soort
niet wordt aangetast.
In een aantal gevallen zijn de woningen te slecht om nog te kunnen worden gerenoveerd. Ook
wordt gekeken naar het aanwezige woningaanbod in de dorpen, de woningvraag en daar wordt
daarop ingespeeld. In dat geval is er sprake van sloop en nieuwbouw.
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DEEL III
BESCHERMDE SOORTEN
Beschermde soorten waarvoor het SMP geldt met een beschrijving van hun voorkomen,
ecologische randvoorwaarden aan het leefgebied, bedreigingen en mogelijke oplossingen.
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3.

ONDERZOEK
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht hoe de soorten voor het SMP zijn
onderzocht. Voor een uitgebreide toelichting op de methode voor de prescan en het onderzoek
wordt verwezen naar het onderzoeksrapport.

3.1 Onderzoeksmethode
Voor het SMP wordt onderzoek gedaan naar de populatiegrootte van een soort met als doel het
management van deze soort. Er wordt dus geen onderzoek gedaan om alle verblijfplaatsen van
beschermde soorten binnen het onderzoeksgebied tot in detail vast te stellen, maar het onderzoek
is iets globaler. Het onderzoek richt zich op het vaststellen van grotere (kraam)verblijfplaatsen en
paarverblijfplaatsen van vleermuizen, verblijfplaatsen van huismussen en populatie-inschatting van
gierzwaluw. Tijdens het onderzoek naar deze soorten worden ook de overige soorten waarvoor dit
SMP geldt meegenomen.
Het onderzoek is als volgt ingestoken:
Stap 1 – prescan
Het doel van de prescan is het bepalen van de onderzoeksinspanning. Zeer geschikte wijken en
dorpskernen worden fijnmazig onderzocht, minder geschikte delen worden grofmazig onderzocht.
De geschiktheid hangt af van allerlei factoren zoals gebouweigenschappen, verspreidingsgegevens
uit diverse bronnen en omgevingseigenschappen (geschiktheid van de omgeving als leefgebied).
De veldverkenning van de prescan is vervolgens ingezet om de geschiktheid (potentie) van de
onderzochte clusters te bepalen.
Stap 2a - onderzoek
Het onderzoek richt zich op de belangrijkste verblijfplaatsen (kraamverblijfplaatsen en
massawinterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis) en bepaling van de populatiegrootte
(kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen) van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis
en laatvlieger. Het onderzoek richt zich niet op het vinden van alle (zomer)verblijfplaatsen van
individuele mannetjes van deze drie soorten. Door middel van het gebruik van een batlogger en de
analyses van de opnames zijn, samen met de gegevens van vleerMUS (zie stap 3), uitspraken
gedaan over het voorkomen van andere soorten vleermuizen. Daarnaast is er onderzoek gedaan
naar de verblijfplaatsen van huismussen en andere vroege broedvogels waaronder spreeuw,
zwarte roodstaart en ringmus, de populatiegrootte van gierzwaluw, en naar verblijfplaatsen van
huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw (actief onderzoek).
Het onderzoek ten behoeve van het SMP betreft een aangepaste, lichtere onderzoeksinspanning
dan ‘regulier’ onderzoek conform de daarvoor geldende protocollen. Deze onderzoeksprotocollen
zijn gericht op onderzoek naar individuele verblijfplaatsen en hebben als doel het vaststellen van
een juridische nulmeting2 voor afwezigheid. De protocollen zijn wel als uitgangspunt gebruikt bij het

2

Wanneer de inspanningsverplichting van de onderzoeksprotocollen wordt gevolgd en niets wordt aangetroffen

mag er vanuit worden gegaan dat er geen beschermde soorten in het plangebied voorkomen. De inspanning is
namelijk zodanig vastgesteld dat wanneer met deze gevolgde inspanning geen verblijfplaatsen van vleermuizen
zijn gevonden, er vanuit mag worden gegaan dat er geen vleermuizen aanwezig zijn.
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bepalen van deze lichtere onderzoeksinspanning. Daarnaast zijn er soorten (grondgebonden
zoogdieren en schemer- en nachtactieve vogels) die meeliften met het actieve onderzoek dat in het
kader van het SMP is uitgevoerd.
Stap 2b – gunstige staat van instandhouding
Voor het bepalen van de populatiegrootte van broedparen huismus en gierzwaluw en de
voortplantende dieren van gewone dwergvleermuis en laatvlieger is gebruik gemaakt van de
landelijke cijfers uit de Rode Lijst zoogdieren 2020 (Norren e.a, 2020) en de Vogelatlas van Sovon
(www.vogelatlas.nl). De PGO’s Zoogdiervereniging en Sovon zijn de bron van deze
aantalsgegevens en geven ook een duiding van de verspreiding van de soorten binnen Nederland
zoals bijvoorbeeld ook waar het zwaartepunt ligt van een aanwezige soort.
Op basis van deze gegevens van de PGO’s is berekend hoe de verdeling is van het aantal dieren
(voortplantende individuen of broedparen) en wat het aantal is binnen de provinciegrenzen van
Overijssel. Vervolgens zijn deze aantallen gekoppeld aan de oppervlaktes van de provincie en is
bepaald op basis van de oppervlakte binnen de gemeentegrenzen welke aantallen binnen de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte voorkomen.
Om een goede inschatting te kunnen maken van het voorkomen van de gebouwbewonende
soorten in het aantal woningen binnen de dorpskernen Raalte, Heino, Olst en Wijhe en een goede,
representatieve aantalsbepaling te maken, is op basis van soortkenmerken, voorkomen (landelijke
of stedelijke omgeving) en expertjudgement een rekenfactor toegepast. Op basis van deze
aantallen is aangegeven per hoeveel woningen een broedpaar huismus en gierzwaluw of een
voortplantend individu gewone dwergvleermuis en laatvlieger minimaal aanwezig is. Deze
rekenmethode is opgenomen in bijlage 5.
Stap 2c – populatie-inschatting op basis van onderzoek
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zoals beschreven in stap 2a wordt eveneens
een grootte van de populatie ingeschat voor huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en
laatvlieger. Deze populatie-inschatting op basis van onderzoek wordt vergeleken met de berekende
gunstige staat van instandhouding zoals beschreven in stap 2b. Dit is vervolgens omgerekend naar
het aantal nesten en verblijven per 50 woningen (een gemiddelde projectgrootte van
SallandWonen).
Voor de overige soorten waarvoor dit SMP is opgesteld is in hoofdstuk 4 van de voorliggende
rapportage per soort, aan de hand van de onderzoeksresultaten (stap 2b) aangevuld met gegevens
uit de NDFF-database, een compleet beeld geschetst van het voorkomen van soorten in de beide
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte over een langere periode en daarmee dus ook een inschatting
gemaakt van de lokale staat van instandhouding.
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Stap 3 - monitoring
Gelijktijdig met het onderzoek en het opstellen van het SMP is SallandWonen gestart met het
uitvoeren van de monitoring volgens de MUS en VleerMUS methode. In 2019 heeft SallandWonen
een wervingsactie gehouden onder de inwoners van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Daar is
een enthousiaste club met vrijwilligers uit voortgekomen: vrijwilligers die reeds actief waren voor de
plaatselijke IVN, geïnteresseerden, natuurliefhebbers en medewerkers van SallandWonen zelf.
Met Sovon zijn de meetpunten voor MUS bepaald, waarbij ook meer telpunten zijn opgenomen om
in het kader van het SMP te kunnen monitoren. Met de Zoogdiervereniging zijn fietstransecten
uitgezet voor VleerMUS.
Daarnaast worden ook voorzieningen die zijn gerealiseerd in het kader van natuurinclusief bouwen
en renoveren gemonitord om zo bij te kunnen dragen aan het opvullen van de algemene
kennisleemte die er is als het gaat om de criteria die dieren stellen aan hun verblijfplaatsen. De
uitwerking van de monitoring is beschreven in hoofdstuk 11.

3.2 Onderzoeksresultaten
In deze paragraaf wordt beknopt de conclusie van het ecologisch onderzoek weergegeven. Voor
een nadere onderbouwing van de onderzoeksmethode en uitgebreide beschrijving van de
onderzoeksresultaten wordt verwezen naar het onderzoeksrapport (Hardeman, 2021).
Mogelijk ten overvloede: de gevolgde onderzoeksmethode is een volledig onderzoek naar het
voorkomen van individuen, uitgevoerd voor het gehele onderzoeksgebied. Er is geen interpolatie
nodig geweest van de onderzoeksresultaten.
3.2.1 Vleermuizen
Zoals in paragraaf 3.1 in stap 2a is toegelicht heeft het onderzoek zich gericht op de belangrijkste
verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Er is voor deze
soorten geen actief onderzoek gedaan naar zomerverblijfplaatsen, maar wel naar
paarverblijfplaatsen. Ons uitgangspunt is dat alle paarverblijven ook in gebruik zijn als
zomerverblijfplaats.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek hebben wij de kraamkolonies gevonden in de vier
dorpskernen. Er is een goed beeld van de populatiegrootte verkregen. Dat wordt ook bevestigd
door het aantal waarnemingen van paarverblijfplaatsen binnen de onderzoeksclusters.
Iedere kraamkolonie maakt gebruik van een netwerk aan verblijfplaatsen bestaande uit zo’n acht
tot tien verblijven die ook niet altijd ieder jaar worden gebruikt. Het volledige netwerk van
kraamverblijfplaatsen die horen bij een kraamkolonie zijn niet gevonden tijdens het onderzoek. Dat
was ook niet het doel van het onderzoek. Alle bekende kraamverblijfplaatsen zijn weergegeven in
bijlage 7.
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Verdeling kraamverblijfplaatsen per soort
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Particulier bezit
Rosse vleermuis

In de bovenstaande grafiek is de verdeling weergegeven van de kraamverblijfplaatsen naar soort
(gewone dwergvleermuis en laatvlieger), bezit van SallandWonen, waar werkzaamheden zijn
voorzien en particulier bezit.
In de woningen van SallandWonen waar de komende 10 jaar werkzaamheden zijn voorzien, zijn
geen kraamverblijfplaatsen van laatvlieger aangetroffen.

Verdeling kraamverblijfplaatsen over woningen
gemeenten Raalte en Olst-Wijhe
6%
13%
SallandWonen - werkzaamheden
voorzien
SallandWonen - geen
werkzaamheden
Particulier bezit

81%

In het bovenstaande taartdiagram is van de aanwezige kraamverblijfplaatsen (70 stuks van zowel
gewone dwergvleermuis als laatvlieger) gepresenteerd hoe deze zijn verdeeld over de woningen in
de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
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Van alle kraamverblijfplaatsen (zeker en potentieel) in Raalte, Heino, Olst en Wijhe zitten 10
kraamverblijfplaatsen (19%, waarvan 2 van laatvlieger), in woningen die in bezit zijn van
SallandWonen. In 81% van de gevallen zijn deze kraamverblijfplaatsen aanwezig in particuliere
woningen. Slechts 4 kraamverblijfplaatsen (6%, alle van gewone dwergvleermuis), bevinden zich in
woningen waar de aankomende 10 jaar werkzaamheden zijn voorzien.
Op basis van het uitgevoerde nader onderzoek is een goed beeld ontstaan van het voorkomen van
vleermuizen in Raalte, Heino, Olst en Wijhe. In paragraaf 7.2 is dit nader onderbouwd en getoetst
aan de berekende gunstige staat van instandhouding zoals opgenomen in bijlage 5.
Binnen de dorpskernen zijn enkele massawinterverblijfplaatsen aangetroffen in bijzondere
gebouwen zoals de kerken van Wijhe en Olst en de watertoren van Olst. In het eigendom van
SallandWonen waar de komende 10 jaar werkzaamheden worden verricht, worden geen
massawinterverblijven van gewone dwergvleermuis verwacht.
De kraamverblijfplaatsen van laatvlieger zitten voornamelijk onder gevelpannen of nokpannen op
de kopgevels van de huizen. Ook gewone dwergvleermuizen maken gebruik van deze
verblijfplaatsen. Een enkele kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuis is waargenomen in
een open stootvoeg, onder een dakgoot of bij een vloeranker. Zomer- en paarverblijfplaatsen zijn
eveneens veel onder gevelpannen of nokpannen aangetroffen.
3.2.2 Huismus
Zoals in paragraaf 3.1 in stap 2a is toegelicht is onderzoek verricht naar de verblijfplaatsen van
huismussen. De huismus is in alle dorpen in diverse aantallen waargenomen. In totaal zijn er 545
nesten waargenomen. Het voorkomen van de huismus is redelijk evenredig verdeeld over de
dorpen. Er zijn enkele kerngebieden waargenomen. De huismus is voornamelijk waargenomen
onder de dakpannen, met een toegang via de dakgoot.
Ondanks dat er slechts één veldbezoek heeft plaatsgevonden, is er een goed beeld verkregen van
het aantal broedparen. Een broedpaar huismus kan meerdere nesten hebben die niet altijd op
dezelfde plek zitten. Bij een tweede veldbezoek kun je dit tweede nest vinden, wat dan vaak wordt
gezien als een nest van een ander broedpaar en leidt tot dubbeltellingen. Met één veldbezoek
worden dubbeltellingen in ieder geval voorkomen en is er geen overschatting van het aantal
broedparen.
3.2.3 Late broedvogels
Zoals in paragraaf 3.1 in stap 2a is toegelicht is er onderzoek verricht naar de populatiegrootte van
gierzwaluw en naar verblijfplaatsen van boerenzwaluw en huiszwaluw. De uitgevoerde
onderzoeksmethode is in lijn met het Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017c), alleen is er 1
veldronde gelopen (voor het vaststellen van aanwezigheid) en niet 3 rondes (voor het vaststellen
van afwezigheid). Wel is er rekening mee gehouden dat de onderzoeksronde onder optimale
onderzoeksomstandigheden werd uitgevoerd (en niet wanneer er twijfel was of de
onderzoeksomstandigheden wel voldoende, maar niet optimaal waren).
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De gierzwaluw is in alle dorpen in diverse aantallen waargenomen. In totaal zijn er 332 broedparen
waargenomen en enkele kerngebieden. De gierzwaluw is voornamelijk waargenomen onder
gevelpannen, onder de nokpan op de kopgevel of in kasten.
Van de boerenzwaluw zijn slechts 2 broedparen waargenomen op één locatie in Raalte. De
huiszwaluw is alleen waargenomen in de dorpen Olst en Wijhe, de dorpen aan de IJssel. In totaal
zijn er 12 nesten gevonden.

3.3 Overige soorten
3.3.1 Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het onderzoek zijn egels en steenmarters waargenomen in alle dorpen. De egel is met
name waargenomen in groene delen van de dorpen. De steenmarter is passerend waargenomen
op de straten.
3.3.2 Nacht- en schemeractieve broedvogels
Tijdens het onderzoek zijn twee waarnemingen van steenuil en één waarneming van ransuil en
kerkuil gedaan.
3.3.3 Algemene broedvogels
In het onderzoeksgebied zijn waarnemingen van boomklever, boomkruiper, houtduif, koolmees,
pimpelmees, roek, scholekster, witte kwikstaart, ekster, groene specht en kauw gedaan.

3.4 Analyse onderzoeksresultaten
3.4.1 Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Voor de soorten waarvoor dit SMP is opgesteld, is in hoofdstuk 4 van de voorliggende rapportage
per soort, aan de hand van de onderzoeksresultaten (stap 2b) aangevuld met gegevens uit de
NDFF-database, een compleet beeld geschetst van het voorkomen van soorten in de beide
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte over een langere periode en daarmee dus ook een inschatting
gemaakt over de lokale staat van instandhouding.
3.4.2 Ambitiekaarten
Uit de prescan (stap 1 zoals opgenomen in paragraaf 3.1) volgt een verwachting van de potentie
van een onderzocht cluster voor soorten, waarbij de verwachting is verdeeld over 3 categorieën.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek (stap 2a) zijn naast kaarten met de waarnemingen van
nesten, verblijven of foeragerende dieren diverse kaarten gemaakt met daarop de nestdichtheid of
het aantal foeragerende dieren. De dichtheid of activiteit is per soort verdeeld over 5 categorieën.
In de hoogste categorie zijn kernpopulaties aanwezig (huismus en gierzwaluw) of geschikt
foerageergebied (gewone dwergvleermuis en laatvlieger).

Soortenmanagementplan
SallandWonen

23

De potentie op basis van de prescan samen met de waargenomen activiteit van soorten bepaalt de
ambitie (1 ster ⭐, 2 sterren ⭐⭐ of 3 sterren ⭐⭐⭐ ). Eenvoudig gezegd betekent weinig potentie
en weinig activiteit een ambitie van 1 ster ⭐ en veel potentie en veel activiteit een ambitie van 3
sterren ⭐⭐⭐ . Omdat er bij het aantal voorzieningen voor de ambitie voor 1 ster ⭐ reeds rekening
is gehouden met het realiseren van een plus (en dus rekening is gehouden met een potentie), is de
ambitie bij een lage activiteit altijd 1 ster ⭐. Dit is in de onderstaande tabel uitgewerkt.
Activiteit tijdens nader onderzoek
Potentie prescan

Laag

Middel

Hoog

Laag

⭐

⭐

⭐⭐

Middelhoog

⭐

⭐⭐

⭐⭐⭐

Hoog

⭐

⭐⭐

⭐⭐⭐

De potentie is per soort of soortgroep per deelcluster aangegeven op kaarten. Deze zijn
opgenomen in bijlage 8. De kaarten zijn als volgt tot stand gekomen:
Projectmatig onderhoud en verduurzaming – gericht op behoud populatie en versterking
verblijfplaatsen
•

egel: op basis van potentie prescan en foerageer activiteit uit nader onderzoek (potentie
gebaseerd op basis van waarnemingen binnen de clusters: 0-1 laag, 2-3 middel en >3 hoog).

•

vleermuizen: op basis van potentie prescan en foerageeractiviteit uit nader onderzoek van
zowel gewone dwergvleermuis als laatvlieger (activiteitenkaarten). Per soort is eerst de ambitie
bepaald. Waar gewone dwergvleermuis en laatvlieger beide uitkomen op een ambitie voor 2
sterren, blijft deze ambitie 2 sterren. Waar minimaal laatvlieger of gewone dwergvleermuis een
ambitie hebben voor 3 sterren, blijft deze ambitie 3 sterren. Al het overige krijgt een ambitie
voor 1 ster.
De aantallen voorzieningen per ambitie (zie hoofdstuk 7) voor vleermuizen zijn gebaseerd op
het voorkomen van gewone dwergvleermuis. Het voorkomen van laatvlieger is vele malen
lager. Bij het realiseren van voorzieningen voor vleermuizen wordt er zorg voor gedragen dat
alle voorzieningen ook geschikt zijn voor laatvlieger. Waar laatvlieger een potentie heeft van 2
sterren en gewone dwergvleermuis een potentie van 1 ster, wordt de totale ambitie 1 ster.
Voor laatvlieger wordt er dan nog steeds ruim voorzien in nieuwe voorzieningen.

•

huismuis: op basis van potentie prescan en nesten nader onderzoek (activiteitenkaarten).

•

vroege broedvogels: op basis van potentie prescan en aantal nesten uit nader onderzoek (met
name gebaseerd op nesten van spreeuw: 0-3 nesten laag, 4-5 middel en >5 hoog).

•

gierzwaluw: op basis van potentie prescan en activiteit uit nader onderzoek
(activiteitenkaarten).

•

boerenzwaluw en huiszwaluw: zoals ook blijkt uit de prescan is de potentie specifiek
afhankelijk van de omgeving. Het aanbrengen van voorzieningen heeft alleen zin in de clusters
waar de dieren ook zijn aangetroffen of zich vanuit de naastgelegen clusters kan uitbreiden
door het treffen van de juiste maatregelen.

Sloop- en nieuwbouw – gericht op versterking leefgebied
•

Grondgebonden zoogdieren: beperkt voorkomen, alles op ambitie 1;

•

Nacht- en schemeractieve broedvogels: beperkt voorkomen, alles op ambitie 1.
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3.4.3 Bepalen inspanning natuurinclusieve plus
Op basis van de gunstige staat van instandhouding (stap 2b) voor de huismus, gierzwaluw,
gewone dwergvleermuis en laatvlieger is bekend hoeveel nesten en verblijven per 50 woningen
(een gemiddelde projectgrootte van SallandWonen) gemiddeld aanwezig zijn. Voor het aantal
vleermuizen is dit een gemiddelde van verblijfplaatsen van voortplantende individuen van zowel
vrouwtjes als mannetjes (kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen). Op basis van het
gemiddelde voorkomen is vervolgens berekend hoeveel nieuwe verblijfplaatsen minimaal worden
gerealiseerd (ambitie 1 ster ⭐). Waar op basis van de prescan (stap 1) een hoge potentie
aanwezig is, wordt een hogere ambitie nagestreefd (ambitie 2 sterren ⭐⭐ of 3 sterren ⭐⭐⭐ ).
Deze ambitie geldt per soort of soortgroep en wordt uitgewerkt in het ecologisch werkplan (zie
hoofdstuk 5).
De potentie is weergeven op de ambitiekaarten (bijlage 8). Deze aanpak waarborgt dat wanneer
een omgeving niet geschikt is, en dus minder dieren worden verwacht dan gemiddeld voorkomen,
er dus ruimschoots nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd. Het doel is het behoud van de
populatie, mede door het realiseren van ruimschoots voldoende nieuwe voorzieningen. Wanneer
een omgeving een middel tot hoge potentie heeft en er ook veel activiteit is waargenomen is het
doel tweeledig: het behoud en versterken van de populatie. Versterking vindt namelijk ook plaats in
clusters met een middelhoge tot hoge potentie, maar met weinig activiteit van soorten. Door ook
daar een hogere ambitie na te streven wordt de omgeving meer geschikt en wordt dus een plus
voor beschermde soorten gecreëerd.
Voor de overige soorten waar dit SMP op van toepassing is (grondgebonden zoogdieren, schemeren nachtactieve vogels, vroege broedvogels en late broedvogels) is de inspanning voor de
natuurinclusieve plus bepaald aan de hand van de prescan en de onderzoeksresultaten. Deze
potentie is eveneens weergeven op de ambitiekaarten (bijlage 8).
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4.

SOORTEN SMP
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de basiskartering (of ‘nulmeting’) per soort gepresenteerd
en geanalyseerd. De soorten zijn gegroepeerd naar grondgebonden zoogdieren, vleermuizen,
schemer- en nachtactieve vogels, vroege broedvogels en late broedvogels.
Het doel van de soortbeschrijvingen is om een compleet beeld te geven van de soorten waarvoor
dit SMP geldt. Dit beeld gaat verder dan wat volgt uit het ecologisch onderzoek. Het ecologisch
onderzoek beschrijft alleen de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Het ecologisch onderzoek
is een momentopname, ongeacht hoe uitgebreid een onderzoek is. Voor een goed beeld van het
voorkomen van de soorten is het wenselijk meerdere onderzoeksmomenten te kunnen gebruiken
zodat ook meer gezegd kan worden over de verspreiding en het voorkomen van soorten. Het gaat
hierbij om onderzoeksgegevens van de IVN, Meetnet Urbane Soorten (MUS) van Sovon, NEM
Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen (ook wel VleerMUS genoemd), nader onderzoeken
naar kleine plangebieden (deze zijn ook beschreven in het ecologisch onderzoek) en algemene
verspreidingsgegevens en gegevens uit de NDFF-database (deze zijn niet beschreven in het
ecologisch onderzoek). Deze gegevens geven, samen met de resultaten van het ecologisch
onderzoek, een compleet beeld van het voorkomen van soorten in de beide gemeenten over een
langere periode en daarmee kan dus ook een inschatting worden gemaakt over de lokale staat van
Instandhouding.
In de onderstaande soortbeschrijvingen wordt per soort ingegaan op de leefwijze, (lokale)
verspreiding, analyses van de onderzoeksgegevens en staat van instandhouding en
beschermingsmogelijkheden. Bij de analyse van de onderzoeksgegevens zijn de
onderzoeksresultaten zoals gerapporteerd in het onderzoeksrapport aangevuld met gegevens uit
de NDFF-database om een compleet beeld te krijgen over de (lokale) verspreiding. Voor een
uitgebreide analyse van de onderzoeksresultaten van elke soort per dorp wordt verwezen naar het
onderzoeksrapport.

4.1 Grondgebonden zoogdieren
Van de grondgebonden zoogdieren, die zijn opgenomen in het SMP, zijn er een aantal meer
stedelijke soorten (steenmarter en egel) die regelmatig worden waargenomen en soorten die een
voorkeur hebben voor een meer natuurlijke habitat (boommarter, eekhoorn, bunzing, hermelijn en
wezel). De voorstaande soorten zijn opgenomen, omdat deze soorten in gebouwen, bijgebouwen
en/of tuinen verblijven. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de verblijfplaatsfuncties
van de grondgebonden zoogdieren per kern. In de onderstaande paragrafen zal per soort hierop
verder in worden gegaan.

Raalte

Steenmarter

Boommarter

Eekhoorn

Bunzing

Hermelijn

Wezel

Egel

X?

?1

?2

?3

-

?4

X?

2

Heino

X?

-

?

-

-

-

X?

Olst

X?

-

-

-

-

-

X?

Wijhe

X?5

-

?2

?3

-

-

X?

Verblijfplaatsfuncties grondgebonden zoogdieren per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren niet uit te sluiten;
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? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; verkeersslachtoffer in de kern van Raalte

2

Waarneming uit de NDFF-database; foeragerende dieren

3

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; levende exemplaren en verkeersslachtoffers (Raalte)

4

Waarneming uit de NDFF-database buiten, direct aansluitend aan cluster 9

5

In het verleden is in een pand van SallandWonen, binnen cluster 17, een verblijfplaats vastgesteld; deze verblijfplaats

is inmiddels vernietigd

4.1.1 Steenmarter
Leefwijze
De steenmarter (Martes foina) is een marterachtige die lijkt op een laag op de poten staande
slanke kat. De steenmarter heeft een voorkeur voor kleinschalige landschappen. Sinds de tweede
helft van de twintigste eeuw is de steenmarter in toenemende mate ook het stedelijk gebied gaan
bewonen (Broekhuizen, 2016).
De steenmarter wordt vaak een cultuurvolger genoemd. Op veel plaatsen lijkt hij gebonden aan
bebouwde gebieden en cultuurlandschappen. De soort komt door zijn grote aanpassingsvermogen
echter in vrijwel alle biotopen voor. Voedsel en dekking zijn bepalend voor de habitatkeuze van de
steenmarter. In het begin van de tweede helft van de vorige eeuw was het areaal van de
steenmarter teruggedrongen tot oostelijk Nederland en Zuid-Limburg, maar de laatste decennia is
zijn areaal weer sterk uitgebreid (www.zoogdiervereniging.nl). Tegenwoordig zijn er reeds
meldingen van steenmarter in Utrecht, de Flevopolders en Zuid- en Noord-Holland. Het is slechts
een kwestie van tijd voor heel Nederland weer tot het verspreidingsgebied van de steenmarter
behoord, waarschijnlijk met uitzondering van de Waddeneilanden (Broekhuizen, 2016).
De steenmarter heeft binnen zijn leefgebied tal van schuilplaatsen, zoals in takkenhopen,
boomholtes, dichte struwelen, op zolders en in kruipruimtes; slechts een gering aantal hiervan
wordt regelmatig gebruikt. In de zoogtijd van de jongen (maart t/m juni) worden schuilplaatsen wel
permanent gebruikt. Vaak huist de steenmarter ook in ruimtes onder daken; een opening van 5 à 6
cm is daartoe voldoende. Uit onderzoek met gezenderde dieren (Müskens, 2005) blijkt dat de
steenmarter slechts in 4% van de gevallen een bewoond huis gebruikt als dagrustplaats. Daarvan
worden, in bijna 90% van de gevallen, leegstaande huizen, (opslag)schuren en/of dichte
vegetatie/hagen/bomen het meeste gebruikt als rustplaatsen. De soort klimt gemakkelijk, zowel in
bomen als tegen gevels en muren. Het voedsel wordt gezocht langs lijnvormige elementen zoals
groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen.
Steenmarters zijn territoriale dieren. Ze verdedigen hun territorium tegen buren. Daardoor kan er
maar een beperkt aantal individuen voorkomen in één gebied. De dieren vertonen enkel territoriaal
gedrag tegenover individuen van hetzelfde geslacht. Mannetjes en vrouwtjes tolereren elkaar en
hun gebieden overlappen doorgaans sterk. De grootte van de territoria wisselt, maar bedraagt
zelden meer dan twee tot drie vierkante kilometer. In een stedelijke omgeving, waar er meer
voedsel te vinden is dan in het bos, gebeurt het dat een territorium niet groter is dan enkele
tientallen hectare (soms zelfs nog kleiner). Over het algemeen geldt dat mannetjes een groter
gebied bezetten dan vrouwtjes (www.steenmarter.be).
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Voorkomen van steenmarter op een zolder. Boven de afvoer van de CV ketel is een opening waar de
steenmarter doorheen kan. Op de zolder zijn diverse uitwerpselen gevonden van steenmarter (foto’s: Haico van
der Burgt; steenmarter onder dakpannen; bron: www.onzenatuur.be).

(Lokale) verspreiding
De steenmarter wordt, zoals hierboven is beschreven, inmiddels landelijk waargenomen, al blijft het
zwaartepunt van de verspreiding liggen in de oostelijke helft van Nederland. De soort wordt tijdens
onderzoeken in de nachtelijke uren ook regelmatig in dit deel van het land (in tegenstelling tot het
westen van Nederland) gezien. De soort kan, ook in dorpskernen, gezien worden als een algemene
verschijning. In de dorpskernen van Raalte, Heino, Olst en Wijhe zijn echter weinig waarnemingen
bekend (NDFF, 2020); de meeste waarnemingen worden gedaan langs wegen
(verkeersslachtoffers). Echter, uit gesprekken met bewoners in de clusters blijkt dat de soort wel
regelmatig wordt gezien. Ook tijdens het onderzoek naar vleermuizen wordt de soort regelmatig
foeragerend waargenomen. Slechts eenmaal is, in het verleden, in een winkelpand van
SallandWonen, binnen cluster 17, een verblijfplaats vastgesteld van de steenmarter. De
verblijfplaats was aangetroffen op de vliering waar nagenoeg geen mensen meer kwamen. De
begane grond van het winkelpand was deels niet meer in gebruik en deels slechts enkele dagdelen
per week in gebruik bij een kunstzinnige activiteitenvereniging. Deze verblijfplaats is inmiddels (met
toestemming van het bevoegd gezag) vernietigd. Ondanks dat steenmarters vaak rumoerige
bewoners zijn die veel schade aan woningen kunnen geven, wordt de soort niet altijd opgemerkt.
Verblijfplaatsen bestaan veelal uit weinig of niet gebruikt ruimtes in (bij)gebouwen en op
structuurrijke natuurlijke plaatsen (bijv. onder coniferen, materiaalopslag, (haard)hout/takkenstapel, e.d.).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De steenmarter is in iedere dorpskern waargenomen in één of meer clusters. Tijdens het nader
onderzoek zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen vastgesteld. Op basis van literatuur is bekend
dat dieren vaak wisselen van rustplaats. Rustplaatsen bevinden zich vaak op locaties die weinig tot
niet gebruikt worden door de mens en waar het dier een verborgen bestaan leidt dat alleen met
bijvoorbeeld zenderonderzoek zichtbaar wordt. Uit onderzoek met gezenderde dieren (Müskens,
2005) blijkt dat territoria van vrouwtjes in dorpskernen relatief klein zijn. In het desbetreffende
onderzoek is de gemiddelde grote 16,8 ha. Het territorium van het gezenderde mannetje betrof 81
ha (deels in het dorp en aansluitende buitengebied gelegen). Aangezien ieder onderzocht cluster
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circa 10 ha betreft is de verwachting dat binnen de onderzochte clusters diverse dieren voor zullen
komen. Dit verklaart ook het regelmatige waarnemen van steenmarters tijdens het onderzoek.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen steenmarter
De gunstige stand van instandhouding van de steenmarter is sinds 1950 stabiel of toegenomen
(www.verspreidingsatlas.nl). De soort stabiliseert qua aantallen in het oosten van het land, maar de
soort breidt zich uit naar het westen nog wel verder uit. Op basis van het voorstaande, zeer
beperkte aantal verblijven in bewoonde woningen, zijn effecten van planmatig onderhoud,
projectmatig onderhoud en/of verduurzaming van woningen nagenoeg uit te sluiten. Bij sloop en
nieuwbouw, waarbij naast de woningen ook bijgebouwen en tuinen verloren gaan, is de impact van
werkzaamheden groter, al zal gezien de omvang van het territorium en het grote aantal
rustplaatsen dat wordt gebruikt door een individueel dier, de lokale gunstige staat van
instandhouding, ook bij sloop- en nieuwbouwprojecten, niet in het geding komen. Binnen de
projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor de
steenmarter bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het kader van natuurinclusief
bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners, maatregelen getroffen in de
tuinen; voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deel V.
4.1.2 Boommarter
Leefwijze
De boommarter (Martes martes) is zo groot als een slanke kat maar heeft een kop die meer op een
vos lijkt. De oren zijn vaak wit omrand en zijn groter en hoger op de kop geplaatst dan bij de
steenmarter. De keelvlek is meestal oranje tot geel van kleur, terwijl bij de steenmarter de keelvlek
vaak lichter is.
De boommarter komt in alle typen bos voor, met een voorkeur voor oudere bossen waar
boomholten beschikbaar zijn als schuil- of nestplaats. Nesten en holen van roofvogels, eekhoorns,
konijnen en dassen worden ook gebruikt. Ook vinden ze onderdak onder dakpannen en op
vlieringen van huizen. Het wordt ook meer bekend dat boommarters onder de daken van huizen of
aan de rand van bossen hun jongen krijgen (Broekhuizen, 2016). Het grootste deel van het jaar
verblijven boommarters vaak niet langer dan één of enkele dagen op dezelfde plek. Vrouwtjes met
jongen verblijven in de periode april t/m begin juli vaak lange tijd in dezelfde nestplaats
(www.minez.nederlandsesoorten.nl). Op een leeftijd van 2 - 3 maanden komen de jongen uit het
nest. Pas na 6 maanden zijn de jongen niet meer van hun moeder afhankelijk.
De grootte van het leefgebied hangt af van de grootte van het bos en de hoeveelheid beschikbaar
voedsel en verschilt van enkele tientallen hectares tot soms meer dan 2.000 hectare. Boommarters
zijn territoriaal ten opzichte van soortgenoten van hetzelfde geslacht.
Het voedsel is gevarieerd en bestaat naast dierlijke prooien - vooral muizen, jonge konijnen, vogels
en eieren - ook uit bessen, vruchten, kevers en wespen- en hommelbroed.
Er is een goede bezetting in de grotere bossen en uitgestrekte natuurterreinen in Friesland,
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Ook in Noord- en Zuid-Holland is voortplanting van
boommarters gesignaleerd. Er zijn verspreid over het land waarnemingen van vooral
verkeersslachtoffers, wijzend op het grote verspreidingsvermogen van boommarters (vooral
mannetjes).
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De toename van de boommarter in Nederland is niet eenduidig te bepalen. De aanplant in het
verleden van nieuwe bossen, vaak met een recreatieve bestemming, biedt, nu de bossen wat
ouder worden, een toename van de leefmogelijkheden. Daarnaast lijkt het dat de boommarter zich
aanpast aan de nabijheid van menselijke bewoning. De populatie blijft in veel gebieden, buiten het
grote bosareaal van de Veluwe, kwetsbaar. De bescherming van nestbomen is daarom van groot
belang (Broekhuizen, 2016).

Links boommarter in huis, toegankelijk via de schoorsteen, en rechts onder de dakpannen (bron: schoorsteen,
video: drummerindrenthe; www.youtube.com 15 juni 2013; onder de dakpannen, foto’s: Gerard van Keken;
www.ad.nl 19 februari 2015).

(Lokale) verspreiding
Van de boommarter is, zoals hierboven beschreven, een goede bezetting bekend in de grotere
bossen en uitgestrekte natuurterreinen in Overijssel. Ook in en rond de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte is dit in de NDFF-database goed terug te zien. Met name aan de verkeerslachtoffers is te
zien dat de Veluwe, de bossen en landgoederen onder Dalfsen en Ommen en bij de Sallandse
Heuvelrug een sterke populatie boommarters herbergt. Ook op de (denkbeeldige) verbinding
tussen de Veluwe en bossen en landgoederen onder Dalfsen en Ommen worden regelmatig dieren
gezien. Dichterbij de dorpskernen van Raalte, Heino, Olst en Wijhe zijn populaties aanwezig in de
langgerekte boszone tussen Raalte en Heino en het versnipperd gelegen bos tussen Olst en
Deventer. In de dorpskernen is slechts één waarneming bekend in de vorm van een
verkeersslachtoffer in de kern van Raalte (NDFF, 2020). Tijdens het nader onderzoek is de soort
niet waargenomen.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Aangezien boommarters een sterke binding hebben met grotere bossen en het grootste deel van
het onderzoeksgebied in de kernen van de dorpen ligt, wordt niet verwacht dat de soort voorkomt in
de woningen binnen het onderzoeksgebied. Aan de randen van enkele clusters liggen wel
vrijstaande woningen (geen bezit van SallandWonen) tegen bosrijke gebieden en het buitengebied
aan. Boommarters zouden in deze clusters wel gebruik kunnen maken van gebouwen. Frequent
gebruik is niet waarschijnlijk gezien het natuurlijke habitat en veelal bossen met daarin een goede
populatie oude bomen met holtes. Veel van de bossen zijn namelijk particulier bezit (onder andere
landgoederen) en bevatten geen grote percelen ten behoeve van de houtproductie.
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen boommarter
De boommarter heeft zich de laatste decennia uitgebreid in zowel het aantal atlasblokken
(uurhokken) waarbinnen de soort is waargenomen als het totale aantal voortplantende dieren
(verdubbeling ten opzichte van de vorige Rode Lijst uit 2006). De oorzaak kan liggen in het ouder
worden van het bos waardoor er meer voedsel beschikbaar is. Daarnaast heeft het lang geduurd
voordat de eerste marters waren waargenomen in grote delen van de Vechtstreek, duinen van
Noord- en Zuid-Holland en West-Brabant. De soort is daar inmiddels gevestigd en heeft zich flink
uitgebreid. Ondanks dat het met de boommarter gedurende de laatste decennia beter lijkt te gaan,
blijft de populatie in veel gebieden buiten het grote bosareaal van de Veluwe kwetsbaar. Doordat
boommarters territoriaal zijn en relatief grote leefgebieden hebben, zeker in schrale milieus, kunnen
op veel terreinen slechts een klein aantal dieren voorkomen. Als in een dergelijk gebied het
reproductieve vrouwtje wegvalt, kan het soms jaren duren voordat in het gebied weer opnieuw een
geslachtsrijp vrouwtje arriveert (Norren, 2020).
Op basis van het voorstaande wordt verwacht dat de boommarter binnen het onderzoeksgebied
niet of nauwelijks gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van
SallandWonen grotendeels bestaan uit geschakelde woningen, en dit type bebouwing nog minder
aantrekkelijk is, is de soort waarschijnlijk uit te sluiten. Negatieve effecten op de boommarter
worden dan ook niet verwacht (maar zijn niet uit te sluiten). Echter, de maatregelen die worden
genomen voor de steenmarter bij nieuwbouwprojecten zullen ook gunstig zijn voor de boommarter.
De lokale gunstige staat van instandhouding komt dan ook niet in geding.
4.1.3 Eekhoorn
Leefwijze
De eekhoorn (Sciurus vulgaris) is één van de bekendste Nederlandse zoogdieren, mede omdat de
dieren het hele jaar door overdag actief zijn. Ze leven het grootste deel van het jaar solitair, behalve
in de winter en het voorjaar wanneer nesten soms gemeenschappelijk worden gebruikt. Ze komen
vooral voor in bosranden van naald- en gemengd bos, loofbos met rijke ondergroei, houtwallen en
singels en in tuinen en parken in een beboste omgeving. Vooral naaldbomen zijn belangrijk. De
leefgebieden beslaan 2 - 5 ha in naaldbossen tot 10 ha in loofbossen. Het leefgebied van
mannetjes overlapt elkaar grotendeels, terwijl die van vrouwtjes kleiner zijn en weinig overlap
vertonen. Het voedsel bestaat uit zaden en noten van loof- en naaldbomen en struiken, aangevuld
met knoppen, bloeiwijzen, bladeren, (bos)vruchten, paddenstoelen, insecten, eieren en jonge
vogels (Broekhuizen, 2016).
Eekhoorns bouwen nesten in bomen. Het nest is bolvormig, zo groot als een voetbal en heeft een
doorsnede van 30 tot 50 cm. Het wordt op minstens 5 meter boven de grond gebouwd. Van binnen
zijn de nesten bekleed met zacht materiaal zoals bast, gras, mos of wol. Soms gebruiken ze ook
boomholten, oude kraaien- of eksternesten of grote nestkasten als nestplaats. Een enkele keer
worden ook nesten in woningen of bijgebouwen aangetroffen. Naast één hoofdnest zijn ook vijf tot
zes kleinere 'reservenesten' in gebruik.
De piek van de paring vindt plaats in januari – maart met een eerste worp in de lente (maart – mei)
en een tweede worp in de zomer (juli – september). In slechte voedseljaren slaan de vrouwtjes de
eerste periode vaak over. De draagtijd duurt 5 - 6 weken. In deze periode bouwt het vrouwtje haar
kraamnest dat steviger is dan een gewoon nest en gemaakt van gevlochten takken en dik bekleed
met gras. Hierna worden 2 tot 5 kale en blinde jongen geboren. Met drie weken zijn ze behaard en
na vier weken gaan de ogen open. De jongen worden tien weken gezoogd, waarna ze vrij snel
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zelfstandig worden. Na drie maanden worden ze door de moeder uit haar territorium gejaagd
(www.zoogdiervereniging.nl en Macdonald, 1993).
Volwaardige bosecosystemen met hierin alle bosfasen van zaailing tot dode boom zijn van belang
voor het voortbestaan van de eekhoorn. Het is belangrijk om versnippering van
(kleine)boscomplexen te stoppen om de eekhoorn de kans te geven de bosjes waar de soort is
verdwenen opnieuw te koloniseren (Broekhuizen, 2016).

Van links naar rechts: een natuurlijk nest van eekhoorn in een boom, een nest onder het dak van een woonhuis
en een nest van eekhoorn in een nestkast (bronnen: links, foto: Reneem; www.vroegevogels.bnnvara.nl 6
november 2016; midden, foto: Ronny van Dijk; www.naturetoday.com; rechts, foto:
www.kiekjeskijken.jouwweb.nl).

(Lokale) verspreiding
De eekhoorn komt binnen Nederland voor in alle uurhokken op de hogere zandgronden, in de grote
parken in Amsterdam en Rotterdam, in de duingebieden van Zuid- en Noord-Holland en hogere
delen van Zeeuws-Vlaanderen (www.verspreidingsatlas.nl). De verspreiding in en in de omgeving
van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte van de eekhoorn kent belangrijke overeenkomsten met de
verspreiding van de boommarter. Sterke populaties bevinden zich op de Veluwe, bossen en
landgoederen onder Dalfsen en Ommen en op en rond de Sallandse Heuvelrug. Ook het gebied
tussen Olst en Deventer met veel versnipperd gelegen bossen is een belangrijk gebied voor de
soort. Aangezien de eekhoorn een veel kleiner territorium heeft dan de boommarter worden,
aanvullend op de grote bos- en natuurgebieden, ook kleine bosrijke gebieden gebruikt zoals
landgoederen (bijvoorbeeld landgoed De Gelder dat tegen de kern van Wijhe ligt). Ook zijn er veel
meer waarnemingen in het buitengebied en in de dorpen. Op basis van de gegevens in de NDFFdatabase zijn in de dorpskernen van Raalte, Heino en Wijhe foeragerende eekhoorns aangetroffen.
De meeste waarnemingen worden gedaan in de winterperiode als voedsel in bossen schaars is en
bewoners vogelvoer buiten ophangen.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Op basis van de voorstaande verspreiding komt de soort voor in de directe omgeving van
bebouwing, maar betreffen dit voornamelijk foeragerende dieren in de winterperiode. In de
voortplantingsperiode prefereert de eekhoorn bosrijke gebieden die enige samenhang vertonen om
te voorzien in voldoende voedsel. Op basis van het voorstaande wordt, aangezien het grootste deel
van het onderzoeksgebied in de kernen van de dorpen liggen, niet verwacht dat de soort voorkomt
in de woningen binnen het onderzoeksgebied. Aan de randen van enkele clusters liggen wel
vrijstaande woningen (geen bezit van SallandWonen) tegen bosrijke gebieden en het buitengebied
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aan. Eekhoorns zouden in deze clusters wel gebruik kunnen maken van gebouwen. Frequent
gebruik is niet waarschijnlijk gezien het natuurlijke habitat en veelal bossen met voldoende
mogelijkheden tot het bouwen van een natuurlijk nest. Ook boomholtes, die soms gebruikt worden
als nestlocatie, zijn voldoende aanwezig.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen eekhoorn
De landelijke trend van de eekhoorn is dat de soort matig is afgenomen. In Overijssel is de trend
echter stabiel (Telganger, oktober 2020). De afname, maar ook het stabiel blijven van de populatie,
is niet te verklaren. Afgelopen jaren zijn er vaker dan gemiddeld goede zaadjaren van eik en/of
beuk geweest. Ook het aantal dagen met sneeuw is afgenomen (de sneeuw in de winter van 2013
zorgde bijvoorbeeld nog voor een sterke afname). Het is zorgwekkend dat de eekhoorn daarvan
niet heeft kunnen profiteren. Sinds 1996 is het indexcijfer van 100 (populatie stabiel) alleen gehaald
in 2007. Op dit moment staat het indexcijfer op 60, ofwel een afname van 40% van de populatie
(Telganger, oktober 2020).
Op basis hiervan wordt verwacht dat de eekhoorn binnen het onderzoeksgebied niet of nauwelijks
gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van SallandWonen
grotendeels bestaan uit geschakelde woningen, en dit type bebouwing nog minder aantrekkelijk is,
is de soort waarschijnlijk uit te sluiten. Negatieve effecten op de eekhoorn worden dan ook niet
verwacht. De lokale gunstige staat van instandhouding komt dan ook niet in geding. Binnen de
projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor de
eekhoorn bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het kader van natuurinclusief
bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners, maatregelen getroffen in de
tuinen; voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deel V.
4.1.4 Bunzing
Leefwijze
De bunzing stelt weinig specifieke eisen aan zijn biotoop en komt voor in een breed scala aan
landschappen, mits er voldoende dekking is in de vorm van houtwallen, greppels, akker- en
boszomen. De bunzing heeft een voorkeur voor waterrijke gebieden.
De bunzing leeft bij voorkeur in kleinschalige en afwisselende cultuurlandschappen en
natuurgebieden. Belangrijke elementen in het leefgebied zijn een combinatie van kleine wateren en
landschapselementen, zoals rietzomen, ruigten, houtwallen en greppels. Soms komt de bunzing
ook voor in steden en dorpen met een natuurlijk karakter, zoals parken, braakliggend terrein,
tuinen, etc.
De grootte van het leefgebied bedraagt 8 tot 1.000 hectare. Dit varieert in de loop van het seizoen
en door de jaren heen. De territoria zijn het grootst in de zomer, wanneer voedsel voor de jongen
wordt gezocht. Het territorium van mannetjes is veel groter dan van vrouwtjes en overlapt dat van
verscheidene vrouwtjes. Zowel mannetjes als vrouwtjes verdedigen hun territorium tegen
seksegenoten.
De bunzing maakt zijn nestplaats onder andere in houtstapels, takkenhopen en soms in een hol in
de grond. Ook worden oude schuurtjes, stallen en andere bouwwerken bewoond. De bunzing
houdt geen winterslaap.
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De rans (paartijd) valt aan het eind van de winter, in maart en april. De draagtijd duurt circa 6
weken, waarna van april tot juni gemiddeld 4 tot 6 (soms slechts 2 tot maximaal 11) jongen worden
geboren. Na ongeveer 3 maanden zijn de jongen zelfstandig en van augustus tot november zoeken
ze een eigen leefgebied. Jonge vrouwtjes bezetten vaak het leefgebied van de moeder of blijven in
de omgeving. De jonge mannetjes trekken verder weg. Als de jongen vroegtijdig sterven is er soms
later in de zomer een tweede worp (Veldman e.a., 2019).

Bunzing onder het dak van een bijgebouw en in de tuin (bronnen: onder het dak, foto: Dick van Rhee;
www.naturetoday.com 22 juni 2010; in de tuin, www.wildlifekate.wordpress.com; 10 september 2019).

(Lokale) verspreiding
De natuurlijke verspreiding van de bunzing loopt in Europa van de Atlantische kust tot aan de
westelijke Oeral in Rusland. In het Verenigd Koninkrijk komt de bunzing alleen in het zuiden voor.
Met uitzondering van de Waddeneilanden komt de bunzing in lokale populaties verspreid over
Nederland voor (Veldman e.a., 2019). De bunzing is nagenoeg in ieder uurhok in Nederland
(uitgezonderd de Waddeneilanden), en daarmee ook in Overijssel, waargenomen in de afgelopen
decennia (www.verspreidingsatlas.nl). Volgens de NDFF-database, helaas voor een groot deel
opgebouwd uit verkeersslachtoffers, komt de bunzing verspreid voor in de gemeenten Olst-Wijhe
en Raalte. In de dorpskernen is de soort alleen vastgesteld in Raalte en Wijhe. In Raalte betreffen
het alleen verkeerslachtoffers langs de N35 die tussen het zuidelijke deel van Raalte en de
nieuwbouwwijk in het noordelijk deel van Raalte ligt. Direct aansluitend aan de dorpskernen van
Heino en Olst zijn ook verkeersslachtoffers bekend langs de N-wegen, maar bij deze dorpen zijn de
waarnemingen feitelijk niet gedaan binnen de dorpskern. Naar verwachting zal de bunzing de
dorpsranden zeker benutten als leefgebied.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Alle kleine marterachtigen, waaronder de bunzing, zijn zeer schuw en worden zelden levend
waargenomen. Op basis van de eisen aan het leefgebied is het de verwachting dat de bunzing
binnen de dorpskernen alleen gebruik maakt van natuurlijke elementen met veel
schuilmogelijkheden zoals parken met veel ondergroei en natuurlijke tuinen. Op basis van het
voorstaande wordt, aangezien het grootste deel van het onderzoeksgebied in de kernen van de
dorpen ligt, niet verwacht dat de soort voorkomt in de woningen binnen het onderzoeksgebied. Aan
de randen van enkele clusters liggen wel vrijstaande woningen (geen bezit van SallandWonen)
tegen bosrijke gebieden en het buitengebied. Bunzingen zouden in deze clusters wel gebruik
kunnen maken van (bij)gebouwen. Frequent gebruik hangt af van de aanwezigheid van natuurlijke
verblijven in de vorm van houtstapels, takkenhopen en ondergrondse ruimtes.
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen bunzing
In Nederland is verkeer een belangrijke doodsoorzaak van de bunzing, vooral in de periode van het
wegtrekken van de jongen. Ook de jacht speelt nog altijd een rol en bunzingen lopen of zwemmen
nogal eens in rattenvallen. De bunzing heeft een structuurrijk, kleinschalig (cultuur)landschap met
voldoende dekking nodig om te kunnen overleven. Binnen dit landschap vormen
landschapselementen, zoals ruige overhoekjes, bosjes en hagen, een belangrijke biotoopvereiste.
Buiten de dekking van vegetatie is de bunzing kwetsbaar voor andere predatoren. De kwaliteit van
het leefgebied gaat achteruit als er steeds minder van de landschapselementen overblijven en de
afstand tussen deze natuurlijke structuren groter wordt (Veldman e.a., 2019). Een landelijke trend
voor de bunzing kan niet berekend worden vanwege de beperkte hoeveelheid data, maar de kleine
marterachtigen tezamen (inclusief hermelijn en wezel) laten een negatieve trend zien met een
afname van meer dan 50% sinds 1997 (Telganger, oktober 2020).
Op basis hiervan wordt verwacht dat de bunzing binnen het onderzoeksgebied niet of nauwelijks
gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van SallandWonen
grotendeels bestaan uit geschakelde woningen met relatief kleine tuinen, en dit type bebouwing
nog minder aantrekkelijk is, is de soort waarschijnlijk uit te sluiten. Negatieve effecten op de
bunzing worden dan ook niet verwacht. De lokale gunstige staat van instandhouding komt dan ook
niet in het geding. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de bunzing bij planmatig onderhoud, projectmatig onderhoud en
verduurzaming. In het kader van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg
met bewoners, maatregelen getroffen in de tuinen; voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deel V.
4.1.5 Hermelijn
Leefwijze
De hermelijn komt voor in een breed scala aan landschappen, van bebost terrein en houtwallen tot
aan polders. Meer dan de wezel komt de hermelijn voor in vochtige terreinen, zoals slootkanten,
rietvelden en broekbossen. De hermelijn komt minder voor in korenvelden en uitgestrekte bossen.
In bossen houdt de hermelijn zich vooral op in de randzones.
De territoriumgrootte van de hermelijn ligt tussen de 4 en 50 hectare. Het leefgebied van het
mannetje is drie- tot viermaal zo groot als dat van het vrouwtje. De rans (paartijd) valt van half april
tot juni. Bijzonder is dat vrouwtjes reeds als nestjong kunnen worden bevrucht. Er is een
uitgestelde embryonale ontwikkeling tot rond begin maart. In april – mei worden gemiddeld zes
jongen geboren (Broekhuizen, 2016).
Binnen een territorium bevinden zich twee tot tien dagrust-nesten, die het dier afwisselend gebruikt.
Hermelijnen gebruiken een holle boom, een ruimte tussen rotsen of een verlaten hol als nest. De
verlaten holen kunnen zelfs van prooidieren zijn. Het nest wordt bedekt met de vacht van
knaagdieren. Een worp bestaat meestal uit 4-8 jongen. De moeder verplaatst de jongen door
middel van de donkere maan die in de nek van het jong groeit. Pas na enkele weken gaan de
oogjes open; jongen worden eerst gezoogd, maar eten al vlees voordat ze kunnen zien
(Zoogdiervereniging). Ze zijn volledig gespeend na 5 weken en na 12 weken zijn de jongen volledig
zelfstandig (MacDonald, 1993).
De hermelijn leeft in een hol, meestal een konijnenhol of oud mollennest. Wanneer een hermelijn
zich door zijn leefgebied verplaatst, maakt het dier veel gebruik van stapelmuurtjes, heggen,
oeverlijnen, rietzomen en andere beschutte elementen. Ook maakt de hermelijn geregeld gebruik
van holen of gangen van andere dieren. De hermelijn vindt zijn schuilplaats onder boomwortels, in
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oude konijnenholen of rattenholen, in houtstapels, nisjes en boomholtes. De hermelijn is een goede
klimmer en jaagt soms zwemmend.
De hermelijn is het hele jaar door actief. Het stapelvoedsel bestaat uit knaagdieren, zoals
woelmuizen. Deze prooien vindt de hermelijn in ruige graslanden, houtwallen en struweel (Veldman
e.a., 2019).

Hermelijn in een bebouwde omgeving (foto’s: Sharon van Rossum du Chattel; www.waarneming.nl 3 september
2020 (links) en Jan van Leeuwen; www.waarneming.nl 15 september 2015 (rechts)).

(Lokale) verspreiding
Mondiale verspreiding loopt globaal gezien over de gehele noordelijke helft van het noordelijke
halfrond, van Canada tot Japan. In Nieuw-Zeeland is de hermelijn door de mens ingevoerd. De
hermelijn komt in alle habitats voor, zoals open plekken, bossen, houtwallen, duinen, akkers,
vochtig terrein, etc. De enige voorwaarde is dat er voldoende dekking aanwezig is. De soort is dan
ook aanwezig op heel het vasteland van Nederland en op Texel. Op Terschelling is de soort ooit
ingevoerd maar weer uitgestorven (www.zoogdiervereniging.nl).
Het is moeilijk na te gaan of het aantal hermelijnen in Overijssel toe- of afneemt. Waarschijnlijk
heeft de hermelijn in Overijssel een aaneengesloten verspreidingsgebied. In de jaren ’70 en ’80
werd de hermelijn in lage dichtheden over de hele provincie gemeld. Het zwaartepunt lag rond
Staphorst en in Twente. Het decennium daarna (jaren ’90) was het aantal waarnemingen laag,
maar de verspreiding dekte de hele provincie. Rondom Hardenberg, tussen Steenwijk en Giethoorn
en rondom Lemele was het beeld van een aaneengesloten verspreiding. Tussen 1999 en 2010 was
het verspreidingspatroon vergelijkbaar met het decennium daarvoor. De dichtheden waren laag. Uit
de omgeving van Hardenberg en het zuidwesten van Salland waren maar weinig waarnemingen
bekend (Veldman e.a., 2019). De gegevens in de NDFF-database bevestigen de beperkte
aanwezigheid van waarnemingen. In eenzelfde zoekgebied als bij de bunzing staan maar een
tiende van de waarnemingen van de hermelijn (zoekgebied tussen de A50, Zwolle, Almelo en
Deventer; respectievelijk circa 400 tegen 40 waarnemingen). Gezien het landschapsgebruik en de
binding met vochtige terreinen (veel bekende waarnemingen in de NDFF-database zijn ook gedaan
op vochtige terreinen) is het voorkomen in de dorpskernen waarschijnlijk beperkt tot grotere
groenstructuren aan de dorpsrand met veel beschutting, waterrijke elementen en een sterke
verbinding met het buitengebied. In de NDFF-database staan geen waarnemingen van de
hermelijn in de dorpskernen van Raalte, Heino, Olst en Wijhe.
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Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Alle kleine marterachtigen, waaronder de hermelijn, zijn zeer schuw en worden zelden levend
waargenomen. Gezien de eisen aan het leefgebied is het de verwachting dat de hermelijn binnen
de dorpskern slechts beperkt voorkomt. Op basis van het bovenstaande wordt, aangezien het
grootste deel van het onderzoeksgebied in de kernen van de dorpen ligt, niet verwacht dat de soort
voorkomt in de woningen binnen het onderzoeksgebied. Aan de randen van enkele clusters liggen
wel vrijstaande woningen (geen bezit van SallandWonen) tegen het buitengebied. Hermelijnen
zouden in deze clusters wel gebruik kunnen maken van schuilplaatsen in tuinen en mogelijk ook
(bij)gebouwen. Frequent gebruik wordt op basis van de leefwijze van de hermelijn niet verwacht.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen hermelijn
Autowegen die het territorium van de hermelijn doorsnijden vormen een belangrijke barrière en
doodsoorzaak. Met name wanneer jonge dieren een eigen territorium gaan zoeken en rondzwerven
vallen er veel verkeerslachtoffers. De hermelijn maakt veel gebruik van natuurlijke dekking, zoals
stapelstenen, natuurlijke vegetatieovergangen, houtstobben en lijnvormige landschapselementen.
Afname van landschapselementen verslechtert het functioneel leefgebied van de hermelijn. Er is
dan minder dekking, schuilgelegenheid en verbindingsroutes binnen het territorium (Veldman e.a.,
2019). Een landelijke trend voor de hermelijn kan niet berekend worden vanwege de beperkte
hoeveelheid data, maar de kleine marterachtigen tezamen (inclusief bunzing en wezel) laten een
negatieve trend zien met een afname van meer dan 50% sinds 1997 (Telganger, oktober 2020).
Verspreidingsgegevens op basis van waarnemingen laten zien dat de soort aan het verdwijnen is in
verschillende delen van Nederland. Het is aannemelijk dat de combinatie van ingrijpende
landschappelijke veranderingen en afname van pieken in de woelmuispopulaties zorgen voor een
algehele afname. Mogelijk bijkomende factoren zijn verdroging en klimaatverandering, gezien de
binding met waterrijke en koele streken. Ook de voortdurende lage konijnenstand in delen van het
land speelt de hermelijn mogelijk parten (www.stichtingkleinemarters.nl).
Op basis van het voorstaande wordt verwacht dat de hermelijn binnen het onderzoeksgebied niet
of nauwelijks gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van
SallandWonen grotendeels bestaan uit geschakelde woningen met relatief kleine tuinen, en dit type
bebouwing nog minder aantrekkelijk is, is de soort waarschijnlijk uit te sluiten. Negatieve effecten
op de hermelijn worden dan ook niet verwacht. De lokale gunstige staat van instandhouding komt
dan ook niet in geding. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de hermelijn bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het
kader van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners,
maatregelen getroffen in de tuinen (voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deel V). De
voedselsituatie kan verbeterd worden door onder andere de aanplant of het handhaven van
struikbegroeiing van vooral bes- of nootdragende planten (Veldman, 2019).
4.1.6 Wezel
Leefwijze
De wezel is, op de dwergwezel na, het kleinste roofdier van Europa. Wezels lijken sterk op
hermelijnen, maar zijn duidelijk kleiner en hebben een kortere staart.
Wezels leven zeer onopvallend in kleinschalige en structuurrijke landschappen met een sterke
afwisseling van onder andere graslanden, ruigten, bosjes, houtwallen en rietzomen. Natuurlijke
vegetatieovergangen en terreinreliëf, zoals dijken, walletjes en greppels, zijn belangrijke
habitatkenmerken van de wezel. Af en toe komt de wezel ook in groenere wijken, parken en
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braakliggende terreinen van dorpen en steden voor. In de bebouwde omgeving verblijven wezels
ook in kleine holen onder (bij)gebouwen, vlonders, etc.
De mannetjes hebben een scherp begrensd territorium van 1 tot 25 hectare. Het territorium van de
vrouwtjes is niet scherp begrensd en is 1 tot 7 hectare groot. Het leefgebied van een mannetje
overlapt dat van verschillende vrouwtjes.
De wezel is voornamelijk overdag actief en wordt relatief vaak in de nazomer waargenomen.
De wezel jaagt op een zeer actieve wijze: zigzaggend en verkennend in allerlei hoeken en kieren
om de prooi te verrassen. Soms klimt de wezel ook. In de winter jaagt de wezel onder de sneeuw
op muizen (Veldman e.a., 2019).
De paring kan het gehele jaar door plaatsvinden, maar valt meestal in de periode februari-april. De
draagtijd is 35 tot 40 dagen. Meestal worden de jongen in mei geboren, ongeveer vijf tot zeven per
worp. In jaren met hoge dichtheden woelmuizen volgt er nog een tweede worp. De jongen worden
geboren in een nest gemaakt van bladeren of gras in een hol of spleet. Na drie weken gaan de
oogjes open. Na twee tot drie maanden zijn de jongen zelfstandig (www.zoogdiervereniging.nl).

Wezel in een bebouwde omgeving (foto’s: Jeroen Sampers; www.waarneming.nl 11 augustus 2020 en
www.ivn.nl).

(Lokale) verspreiding
De wezel komt in heel Europa voor, met uitzondering van Ierland. In Nederland komt de wezel
verspreid maar lokaal voor (wel in nagenoeg alle uurhokken met uitzondering van de
Waddeneilanden (www.verspreidingsatlas.nl)), afhankelijk van een geschikte habitat en
muizendichtheden. Uit jachtgegevens blijkt dat de wezel algemeen voorkwam in Overijssel. In de
jaren ’70 van de vorige eeuw werden wezels in 81 kilometerhokken in Overijssel waargenomen. Dit
nam in de decennia daarna enigszins af, met tussen 1990 en 2000 waarnemingen in 72
kilometerhokken binnen Overijssel. De wezel lijkt in aantal en verspreiding te zijn afgenomen in
Overijssel, maar aan de randen van grote steden, zoals Zwolle, lijkt tussen 2000 en 2010 een
toename te zijn geweest. De wezel lijkt zich vooral redelijk te handhaven op landgoederen, in de
uiterwaarden en in sommige natuurgebieden (Veldman e.a., 2019).
De gegevens in de NDFF-database bevestigen het bovenstaande beeld, maar laten duidelijk meer
waarnemingen zien dan van de hermelijn. Op basis van foto’s op waarneming.nl blijkt de wezel zich
meer te laten zien rondom bebouwing dan de hermelijn. Dit zal deels het aantal waarnemingen in
de NDFF-database verklaren. Op basis van de levenswijze van de wezel, het voorkomen in
groenere wijken, parken en braakliggende terreinen van dorpen, wordt de wezel zeker verwacht in
de dorpsranden. In de NDFF-database staat slechts één waarneming van een wezel binnen de
bebouwde kom van Raalte direct aansluitend aan cluster 9.
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Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Alle kleine marterachtigen, waaronder de wezel, zijn zeer schuw en worden zelden levend
waargenomen. Op basis van de eisen aan het leefgebied is het de verwachting dat de wezel
binnen de dorpskern alleen gebruik maakt van natuurlijke elementen met veel schuilmogelijkheden
zoals parken met veel ondergroei en natuurlijke tuinen. Op basis van het bovenstaande wordt,
aangezien het grootste deel van het onderzoeksgebied in de kernen van de dorpen ligt, niet
verwacht dat de soort voorkomt in de woningen binnen het onderzoeksgebied. Aan de randen van
enkele clusters liggen wel vrijstaande woningen (geen bezit van SallandWonen) tegen het
buitengebied. Wezels zouden in deze clusters wel gebruik kunnen maken van (ruimtes onder)
(bij)gebouwen. Frequent gebruik hangt af van de aanwezigheid van natuurlijke verblijven in de
vorm van houtstapels, takkenhopen en ondergrondse ruimtes.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen wezel
Wegen kunnen een leefgebied isoleren. Verkeer kan lokaal een belangrijke doodsoorzaak zijn en
een grote impact hebben op de metapopulatie van de wezel als drukke wegen het leefgebied
doorsnijden. Een structuurrijk kleinschalig (cultuur)landschap met voldoende dekking is van groot
belang om te kunnen overleven. Binnen dit landschap hebben ruige overhoekjes, bosjes en hagen
een belangrijke functie voor de wezel. Buiten de dekking van vegetatie is de wezel kwetsbaar. De
kwaliteit van het leefgebied gaat achteruit als de afstand tussen natuurlijke landschapselementen
groter wordt en als er steeds minder ruige overhoekjes, bosjes en hagen beschikbaar zijn.
Daarnaast zijn wezels sterk afhankelijk van de populatie woelmuizen. Als deze prooidierpopulatie
verdwijnt of sterk afneemt, heeft dat direct gevolgen voor de wezels (Veldman e.a., 2019). Een
landelijke trend voor de wezel kan niet berekend worden vanwege de beperkte hoeveelheid data,
maar de kleine marterachtigen tezamen (inclusief bunzing en hermelijn) laten een negatieve trend
zien met een afname van meer dan 50% sinds 1997 (Telganger, oktober 2020).
Het lijkt slecht te gaan met de wezel in Nederland, waarbij we een afname vermoeden. Eenzelfde
afname van wezels wordt ook in andere landen in Noordwest-Europa geconstateerd. De oorzaak is
echter moeilijk te achterhalen. De nivellering van het landschap door landbouwintensivering,
verstedelijking en drukke verkeerswegen leiden vermoedelijk tot isolatie, verzwakking en het
plaatselijk verdwijnen van populaties. Het verdwijnen van woelmuizenplagen vanwege dezelfde
oorzaken is tevens ondermijnend. Toch kan met een eruptie van woelmuizen de wezelstand
plaatselijk kortstondig toenemen, zoals in 2014 is gebleken (www.stichtingkleinemarters.nl).
Op basis van het voorstaande wordt verwacht dat de wezel binnen het onderzoeksgebied niet of
nauwelijks gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van
SallandWonen grotendeels bestaan uit geschakelde woningen met relatief kleine tuinen, en dit type
bebouwing nog minder aantrekkelijk is, is de soort waarschijnlijk uit te sluiten. Negatieve effecten
op de wezel worden dan ook niet verwacht. De lokale gunstige staat van instandhouding komt dan
ook niet in geding. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de wezel bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het kader
van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners, maatregelen
getroffen in de tuinen; voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deel V.
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4.1.7 Egel
Leefwijze
De egel voelt zich in allerlei biotopen thuis, als er maar voldoende voedsel en schuilgelegenheid is.
Overdag houdt de egel zich meestal schuil onder struiken en bosschages, in composthopen of
houtwallen. In de bebouwde omgeving van dorpen en steden heeft de egel zich goed weten aan te
passen.
De leefwijze van de egel is territoriaal, maar verschillende territoria kunnen elkaar overlappen. In
hetzelfde leefgebied zijn vaak meerdere egels op verschillende tijdstippen actief.
Mannetjes hebben een veel groter leefgebied dan vrouwtjes en hebben meerdere nesten in dat
leefgebied. De grootte van het territorium verschilt per biotoop. In bosgebieden kunnen territoria
van enkele hectares groot genoeg zijn. In open landschappen kunnen territoria oplopen tot 30
hectare. In groene, ruim opgezette wijken, die rijk zijn aan tuinen, kan de dichtheid echter zeer
hoog zijn, met veel dieren per hectare. Hier heeft ieder individu een leefgebied van slechts vijf tot
tien are (Veldman, 2019).
De paartijd duurt vrij lang (mei tot en met augustus). Na een draagtijd van circa 5 weken werpt het
vrouwtje tussen juni en oktober gemiddeld ruim vijf (twee tot tien) jongen. Na ongeveer drie weken
verlaten de jongen 's nachts het nest en gaan ze met moeder mee. Op een leeftijd van ± zes weken
worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin ze zijn
geboren. De moeder maakt voor zichzelf een nieuw winternest. In onze streken is nog nooit
aangetoond dat egels in het wild meer dan één nest per jaar grootbrengen
(www.zoogdiervereniging.nl).
De egel is de enige soort van de inheemse insecteneters die een echte winterslaap houdt. Deze
periode begint grofweg in november en duurt tot eind maart of begin april. In de winter is de sterfte
groot, vooral onder jonge egels die laat in de zomer zijn geboren. Deze egels hebben nog te weinig
vetreserves kunnen opbouwen om een lange winter te kunnen doorstaan.
Egels zijn actief in de schemering en in de nacht. Overdag trekken egels zich terug in een nest, dat
meestal bestaat uit bladeren. De egel keert gedurende de nacht vaak enkele malen terug naar het
nest. De egel struint in een rustig tempo het leefgebied af op zoek naar voedsel. Soms onderbreekt
de egel zijn verkenning om rond te kijken en de bodem af te zoeken (Veldman, 2019).
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Egels waargenomen tijdens het nader onderzoek (foto’s: Ronald Schrijber).

(Lokale) verspreiding
De egel komt in bijna heel Europa voor. Het blijkt dat het verspreidingsgebied samenvalt met de
aanwezigheid van loofbossen. Indicatief wordt voor de periode van 1970 tot 1988 aangegeven dat
de egel in 29 van de toenmalig ruim 50 gemeenten in Overijssel voorkwam. Het aantal
waarnemingen nam toe in de periode van 1989 tot 1998. Volgens deze waarnemingen kwam de
egel in deze periode in de gehele provincie Overijssel voor. In het verspreidingsbeeld van het begin
van deze eeuw is weinig verschil te zien ten opzichte van de twee decennia daarvoor. Landelijke
tellingen tonen echter aan dat het aantal egels na de eeuwwisseling flink is teruggelopen. Of de
dichtheden in Overijssel ook achteruitgaan is onvoldoende bekend. Het huidige verspreidingsbeeld
(1999-2010) van de egel is voor een belangrijk deel gebaseerd op meldingen van
verkeersslachtoffers en in mindere mate op waarnemingen van levende dieren (Veldman e.a.,
2019).
In de dorpskernen van Raalte, Heino, Olst en Wijhe zijn relatief weinig waarnemingen van egels
ingevoerd (NDFF, 2020); de meeste waarnemingen worden gedaan langs wegen
(verkeersslachtoffers). Echter, tijdens het onderzoek naar vleermuizen zijn regelmatig egels
waargenomen die foerageerden in het openbaar groen en in voortuinen. Met name in wijken met
veel openbaar groen wordt de soort makkelijk waargenomen. In wijken met minder openbaar
groen, maar wel met grote tuinen, leidt de soort een minder zichtbaar bestaan.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De egel is nagenoeg in alle 20 clusters waargenomen. Alleen in cluster 2 (Olst) en 8 (Raalte) is de
soort niet waargenomen tijdens het onderzoek en in cluster 9 en 10 (beide in Raalte) zijn
waarnemingen gedaan net buiten het cluster. De egels uit deze laatste twee waarnemingen
hebben waarschijnlijk wel een deel van hun territorium in de clusters liggen. Tijdens het nader
onderzoek zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen vastgesteld. Op basis van zenderonderzoek in
Engeland (www.egelwerkgroep.com) is bekend dat de dieren regelmatig wisselen van rustplaats.
Met name als de jongen geboren worden en tijdens de winterslaap worden verblijfplaatsen
langdurig gebruikt. Binnen de kernen van Raalte, Heino, Olst en Wijhe liggen in de onderzochte
clusters met name relatief dicht bebouwde delen. Binnen de 20 clusters ligt namelijk een kwart van
alle woningen van de twee gemeenten. Uitgezonderd enkele deelclusters met meer vrijstaande
huizen met grote(re) tuinen zijn de dieren in belangrijke mate afhankelijk van het openbaar groen.
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Vanwege het aanwezige openbaar groen en overwegend groene tuinen lijkt er een gezonde
populatie egels aanwezig te zijn in de vier kernen.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen egel
Het aantal egels is in het begin van de éénentwintigste eeuw sterk teruggelopen. De egelpopulatie
laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien, maar over de gehele periode
genomen is er een afnemende trend waar te nemen (www.zoogdiervereniging.nl). De mogelijke
oorzaken zijn divers en lopen uiteen van klimatologische omstandigheden
(www.egelwerkgroep.com) tot veranderingen in het leefgebied. Als puur gekeken wordt naar
oorzaken in het stedelijk gebied dan is het verdwijnen van ruigtes in tuinen en parken een
belangrijke oorzaak van de afname (Veldman e.a., 2019). Openbaar groen is de laatste jaren
vanwege bezuinigingen onder druk komen te staan en bosschages en parken zijn onder het mom
van veiligheid opener/transparanter geworden. Ook in de tuinen is al jaren een trend om deze
onderhoudsarmer te maken en daarmee ook vaak meer verhard.
Op basis van het voorstaande zijn effecten van planmatig onderhoud, projectmatig onderhoud en/of
verduurzaming van woningen beperkt op de soort. Bij sloop en nieuwbouw, waarbij naast de
woningen ook tuinen verloren gaan, is de impact van werkzaamheden groter, al zal gezien de
omvang van het territorium en het grote aantal rustplaatsen dat wordt gebruikt door een individueel
dier, de lokale gunstige staat van instandhouding, ook bij sloop- en nieuwbouwprojecten, niet in het
geding komen. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de egel bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het kader
van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners, maatregelen
getroffen in de tuinen; voorbeelden hiervan zijn opgenomen in deel V.

4.2 Vleermuizen
Op basis van hun (zomer)verblijfplaats zijn vleermuizen in twee groepen te verdelen, namelijk:
gebouwbewoners en boombewoners (er zijn ook soorten die van beide elementen gebruik maken).
Door het jaar heen verblijven vleermuizen vaak in meerdere verblijfplaatsen die vaak verschillende
functies hebben. Om deze reden zijn de vleermuizen waar dit SMP betrekking op heeft per soort
uitgewerkt en is ook per soort een tabel gepresenteerd met verblijfplaatsfuncties per kern.
4.2.1 Gewone dwergvleermuis
Leefwijze
De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is de meest zichtbare en meest algemeen
voorkomende vleermuis in Nederland. De gewone dwergvleermuis is een echte cultuurvolger en is
dan ook veel in de bebouwde omgeving te vinden. In de verschillende perioden en in de loop van
de seizoenen gebruiken ze een netwerk aan verschillende verblijfplaatsen, vliegroutes en
jachtgebieden.
De gewone dwergvleermuis is een sociale vleermuis. Ze leven in kolonies van sociaal
samenhangende, genetisch verwante groepen vrouwtjes. Kwetsbare perioden, zoals tijdens de
winterrust, worden vaak in grote groepen doorgebracht. De mannetjes verblijven buiten de paartijd
alleen of in kleine groepjes.
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De verblijfplaatsen bevinden zich in de regel in of om gebouwen. Zo vindt baren en zogen vooral in
gebouwen plaats, het paren in weer andere gebouwen en ook de winter wordt in gebouwen
doorgebracht. In elk van deze perioden worden verschillende eisen aan een verblijfplaats gesteld.
Gewone dwergvleermuizen creëren een netwerk aan gebouwen waarin ze huizen. Ze komen
vooral veel voor in gebieden met bebouwing nabij een ‘groene omgeving’ zoals parken, loofbossen,
houtwallen en beschutte waterpartijen. Ze zijn dus afhankelijk van meerdere, met elkaar
samenhangende, onderdelen van het landschap (BIJ12, 2017a). In gebouwen worden voornamelijk
spleetvormige ruimtes bezet zoals spouwmuren, ruimtes achter gevelbetimmering, etc.
Gebouwen worden ook als winterverblijf gebruikt, waarbij, door solitair of in kleine groepjes levende
dieren, vergelijkbare plaatsen als in de zomer benut worden. Systematisch zoeken naar
winterslapende dieren is daardoor moeilijk. Overwinterende gewone dwergvleermuizen worden
vooral bij toeval gevonden in spouwmuren, onder dakpannen, achter betimmering en daklijsten.
Daarnaast zijn ze ook in spleten in de muur van kerktorens, en in spleten in grotten, groeves,
betonnen bruggen en parkeergarages en dergelijke gevonden. Ze worden als solitaire
overwinteraars, maar vaak ook in grote groepen (zogenaamde massawinterverblijfplaatsen),
waargenomen. Deze grotere groepen kunnen wel door middel van onderzoek
(middernachtzwermen in de periode 1 augustus tot en met 10 september) worden opgespoord.
Soms worden grote clusters gevormd, waarin tot enkele honderden dieren bijeen kunnen hangen.
Er is geen duidelijke winterslaapperiode aan te geven. Het zijn, in de relatief milde Nederlandse
winters, geen stabiele slapers. Bij mild weer zijn ze vaak wakker en gaan regelmatig op jacht. Ze
kiezen temperatuurgevoelige winterslaapplaatsen. Bij vorst zoeken ze vaak verwarmde huizen op
(www.vleermuis.net). De mogelijke aanwezigheid van massawinterverblijfplaatsen is afhankelijk
van factoren zoals de omvang/hoogte van de gebouwen, de aanwezigheid van diversiteit aan
microklimaten en de buiten-/binnentemperatuur.
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(Lokale) verspreiding
De gewone dwergvleermuis komt voor in gesloten tot halfopen landschappen, bijvoorbeeld
stedelijk- of buitengebied. De delen van Nederland met een meer open landschap en/of sterk
verstedelijkte delen zullen ondervertegenwoordigd zijn voor wat betreft het voorkomen van de
gewone dwergvleermuis. Dit betekent dat bijvoorbeeld in Overijssel relatief meer gewone
dwergvleermuizen voorkomen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De populatiegrootte van
de gewone dwergvleermuis in Nederland wordt geschat op 200.000 voortplantende dieren (Norren,
2020). In de twee eerdere rapportages werd de populatie nog geschat op 300.000-600.000
voortplantende dieren. Op basis van het Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen lijkt de trend
in de laatste jaren matig te zijn toegenomen. De soort staat op de Rode Lijst althans niet als
bedreigd.
Op basis van het oppervlak zijn in de gehele provincie Overijssel 19.727 (puntschatting)
voortplantende dieren aanwezig. In de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, ook weer op basis van
oppervlakte, zijn 1.691 (puntschatting) voortplantende dieren aanwezig. De meeste waarnemingen
binnen of direct grenzend aan de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte komen uit het Meetprogramma
Vleermuis Transecttellingen (twee derde van de waarnemingen). Daarnaast worden enkele
overwinterende dieren gemeld uit de bekende winterverblijven die jaarlijks geteld worden; de rest
betreft losse waarnemingen. In de NDFF-database staan, gezien het algemene voorkomen van de
soort, toch nauwelijks verblijfplaatsen. Nagenoeg alle verblijven zijn te herleiden naar enthousiaste
vrijwilligers die geteld hebben voor het SMP en deze via waarneming.nl hebben ingevoerd (NDFF,
2020).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De gewone dwergvleermuis komt voor in alle vier de kernen. Tijdens het onderzoek is de soort in
ieder cluster telkens iedere onderzoeksronde wel waargenomen. Verblijfplaatsen zijn in iedere kern
waargenomen en worden gezien de waarnemingen van foeragerende dieren en hun levenswijze
ook verwacht. Het onderzoek heeft, aangezien separatie kraamkolonies zijn waargenomen, ook
een goed beeld gegeven van het aantal voortplantende dieren.
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Verblijfplaatsfuncties gewone dwergvleermuis per kern.
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Buiten de clusters is in het verleden wel zwermgedrag waargenomen nabij Openbare Basisschool de Springplank
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Zwermende dieren waargenomen rondom de watertoren en kerk
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Zwermende dieren waargenomen rondom de kerk (Stationsweg 9; buiten de clusters)
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis is in Nederland thans niet bedreigd. Op lokaal niveau zijn verstoring en
het verdwijnen van verblijfplaatsen door sloop, renovatie en isolatie van spouwmuren de grootste
bedreigingen. Bij nieuwbouw is het van belang spouwmuren en andere ruimten toegankelijk te
houden of speciaal verblijfplaatsen in te bouwen (Broekhuizen, 2016).
Van de gewone dwergvleermuis zijn, aangezien het ook een algemeen voorkomende soort betreft,
de meeste succesverhalen bekend van mitigerende maatregelen. Dit betreffen zowel voorzieningen
voor kleine als grote (kraam)verblijfplaatsen. In het kennisdocument zijn diverse voorzieningen
opgenomen en door meerdere gespecialiseerde marktpartijen zijn aanvullend hierop diverse
functionerende voorzieningen in de handel gebracht. In deel V zijn verschillende voorbeelden van
deze voorzieningen opgenomen.
4.2.2 Ruige dwergvleermuis
Leefwijze
De ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) is een vrij kleine vleermuis die sterk lijkt op de
gewone dwergvleermuis. Ze jagen langs bosranden, houtwallen, boven water en in agrarisch
gebied. In tegenstelling tot gewone dwergvleermuizen jagen ruige dwergvleermuizen niet in dichte
bebouwing. Hun jachtgebied ligt tot op 5 à 10 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen zoveel
mogelijk lijnvormige structuren.
Vele solitaire mannetjes of kleine groepen zijn gevonden in spleten en gaten in bomen, achter
loshangend schors en in kasten. Kraamkolonies bevinden zich achter muurbetimmering, op zolders
of in holten en spleten in bomen. Een (kraam)kolonie varieert van vijftig tot honderdvijftig dieren.
Ruige dwergvleermuizen gebruiken meerdere verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak. In
Nederland zijn kraamkolonies alleen in Noord-Holland gevonden. Twee Nederlandse kolonies
bewoonden spouwmuren.
In het buitenland zijn verblijfplaatsen vooral aangetroffen in spleten en gaten in bomen, in nest- en
vleermuiskasten, in gebouwen achter betimmeringen, achter daklijsten, onder dakbedekking en op
zolders. In Nederland zijn roepende territoriale mannetjes en paarverblijven gevonden in nest- en
vleermuiskasten, in boomholtes en achter daklijsten en betimmeringen. Vaak liggen er veel
paarplaatsen of –territoria in een klein gebied bijeen. Oude gatenrijke loofbossen in de buurt van
waterpartijen kunnen echte ruige dwergvleermuis-paargebieden worden, waar haast in elke boom
een mannetje zit te roepen.
Als winterverblijf zijn gebouwen (spouwmuur, dakpannen, betimmering), houtstapels, maar ook
boomholtes en nest- en vleermuiskasten bekend. Het zijn, in ieder geval in de relatief milde
Nederlandse winters, geen stabiele slapers. Ze zijn relatief vaak wakker en kiezen
temperatuurgevoelige winterslaapplaatsen. Bij vorst zoeken ze dan vaak verwarmde huizen op
(www.vleermuis.net).
De ruige dwergvleermuis is een migrerende soort die verspreid voorkomt in grote delen van het
Europese vasteland. De grootse dichtheden worden gevonden in Nederland en in een smalle
strook van Noord-Duitsland tot in de Baltische staten. Er worden steeds meer kolonies gevonden in
Midden-Europa (Broekhuizen, 2016).
Uit ringonderzoek is gebleken dat ruige dwergvleermuizen een sterke seizoenstrek kennen en
daarbij grote afstanden afleggen. Vanaf augustus/september trekken vooral de dieren uit Middenen Oost-Europa in zuidwestelijke richting om onder andere in Nederland te overwinteren. Ze leggen
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daarbij afstanden tot 2.000 km af! Tijdens de trek in het najaar vormen de vrouwtjes paargroepjes
van 2 tot 10 dieren in de verblijfplaatsen van territoriale mannetjes die zij op hun route passeren.
Mannetjes hebben in het najaar een verblijfplaats die ze fel verdedigen tegen andere mannetjes.
Vanuit hun verblijfplaats laten ze dan ‘s avonds en ‘s nachts een werfroep horen waarmee ze
vrouwtjes naar hun verblijfplaats lokken. In het voorjaar trekken de vrouwtjes weer terug naar
Midden- en Oost-Europa om daar kraamkolonies te vormen en de jongen groot te brengen
(www.vleermuis.net).
(Lokale) verspreiding
De ruige dwergvleermuis is ruim verspreid en wordt vooral in Noordwest-Nederland ten noorden
van de lijn Assen – Goes waargenomen, waarbij de soort vaker in de kustgebieden en langs
rivieren, meren en plassen aangetroffen wordt dan verder het binnenland. De ruige dwergvleermuis
is een uitgesproken trekker. ’s Zomers komen in ons land vooral mannetjes voor. De meeste wijfjes
zitten dan elders: voor de landelijke Nederlandse populatie voor het overgrote deel in het oosten
van Duitsland, Polen, de Baltische staten en Rusland. Daar worden ook de jongen geboren (BIJ12,
2017g).
De ruige dwergvleermuis is in ons land een algemeen voorkomende soort. De aantallen in de
trektijd, in het najaar, worden geschat op 50.000 tot 100.000 dieren (BIJ12, 2017g). De populatie
voortplantende dieren, gezien het bovenstaande voornamelijk mannetjes, wordt geschat op 4000
dieren (Norren, 2020). Op basis van het Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen, periode
2014 – 2019, is de trend stabiel (Telganger, oktober 2020). De soort staat op de Rode Lijst als ‘niet
beschouwd’ omdat het een ‘onregelmatige voortplanter’ betreft.
Ter ondersteuning van de cijfers in deze paragraaf is het onderstaande bericht interessant. Op 1
september 2020 is op de Afsluitdijk een enorme verplaatsing van ruige dwergvleermuizen
waargenomen. Een continue stroom dieren vloog van noordoost naar zuidwest, en tussen 22:45 en
24:00 uur werden in totaal 2.037 individuen geteld. Aangezien slechts een deel van de dijk kon
worden overzien, moet het daadwerkelijke aantal passerende dieren nog beduidend hoger zijn
geweest (www.naturetoday.com).
Afhankelijk van de locatie in Nederland en de periode van het jaar kunnen de aantallen ruige
dwergvleermuis sterk verschillen per regio. De ligging aan de rivier de IJssel (met name Wijhe en
Olst) maakt dat de soort in het najaar in deze kernen meer voorkomt, want naast de veelgebruikte
‘kustroute’ is er ook een beperkt(er) gebruikte ‘binnenlandse route’, onder andere langs de rivier de
IJssel. In de zomer worden echter, gezien het lage aantal overzomerende mannetjes, een beperkt
aantal ruige dwergvleermuizen aangetroffen in de beide gemeenten.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De ruige dwergvleermuis komt voor in alle vier de kernen, maar wel beduidend minder in Heino en
Raalte dan in Olst en Wijhe. Ook is er een groot verschil te zien tussen de zomer- en
paar/baltsperiode. Op basis van het nader onderzoek en landelijke waarnemingen worden geen
kraamverblijfplaatsen verwacht. Overwinterende dieren, solitair of in kleine groepen, kunnen echter
niet worden uitgesloten.
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen ruige dwergvleermuis
Het trekgedrag van de ruige dwergvleermuis maakt hem kwetsbaar voor windmolens. Ruige
dwergvleermuizen trekken door Noord-Duitsland en Nederland en volgen vooral de kust, waar het
aantal windmolens sterk is toegenomen (Broekhuizen, 2016). Binnen de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte is, net als voor de gewone dwergvleermuis (ruige dwergvleermuis maakt in gebouwen van
vergelijkbare verblijfplaatsen gebruik), het verdwijnen van verblijfplaatsen door sloop, renovatie en
isolatie van spouwmuren de grootste bedreiging.
Waar de ruige dwergvleermuis voorkomt behoort de soort tot de eerste gebruiker van
vleermuiskasten, vaak al binnen 1-2 jaar (Korsten, 2012). Alle mitigatie (platte kasten met nauwe
binnenruimte) die wordt aangebracht voor de gewone dwergvleermuis is ook geschikt voor de ruige
dwergvleermuis. In deel V zijn verschillende voorbeelden van deze voorzieningen opgenomen.
4.2.3 Laatvlieger
Leefwijze
De laatvlieger (Eptesicus serotinus) is één van de grootste vleermuizen van Nederland. Hij jaagt
boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen zoals
bosranden, heggen en lanen. De hoogste dichtheid van foeragerende dieren kan worden
waargenomen boven weilanden, weiden met hoogstamfruitbomen, parken met alleenstaande
bomen en bij oevers. Open vegetatie met loofbomen schijnt belangrijk te zijn. De jachtgebieden
liggen in een straal van 1 tot 5 km (zelden meer) rondom de kolonie. Vliegroutes volgen waar
mogelijk lijnvormige structuren, maar laatvliegers vliegen bij gunstige weersomstandigheden ook
wel grote afstanden door open gebied.
Zomer- en winterverblijfplaatsen bevinden zich in nauwe ruimtes in gebouwen. Soms worden
laatvliegers ook op zolders aangetroffen. In vogel- en vleermuiskasten worden laatvliegers zelden
aangetroffen. Het komt ook voor dat één huis jaar na jaar als zomer- en winterverblijf gebruikt
wordt.
Kraamkolonies komen voor zover bekend alleen in gebouwen voor, met name spleten in
ongebruikte dakruimtes of in grote ruimten achter gevelbekleding, onder dakranden, in grote
ventilatieschachten, in spouwmuren en in dilatatievoegen van grote gebouwen. Kraamverblijven
bevinden zich in ruimten waar het gemiddeld 22 graden Celsius of warmer is. Vaak worden
meerdere locaties in een gebouw gebruikt, of meerdere verblijven binnen een paar honderd meter
afstand. De (kraam)groepen bestaan meestal uit enkele tientallen en zelden uit meer dan 150
dieren. Vrouwtjes zijn vaak getrouw aan hun kraamverblijven. Solitaire mannetjes worden soms
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achter vensterluiken, boeiborden en gevelbekleding gevonden. In de paartijd (september-oktober)
worden vergelijkbare verblijven als voor de kraamperioden gebruikt. Er worden dan ook kleine
groepjes laatvliegers op plaatsen gevonden waar ze in de zomer niet zaten.
’s Winters verblijft een meerderheid van de dieren waarschijnlijk in nauwe en relatief droge plaatsen
zoals spouwmuren, spleten en scheuren in zolders, oude kelders en soms ook kieren dicht bij de
ingang van grotten. Omdat ze vaak diep weggekropen zijn, is de kans dat ze op dergelijke plekken
ontdekt worden relatief klein. Over de winterslaapstrategie is weinig bekend: ze zijn van november
tot maart/april vrijwel uit ons blikveld verdwenen. De laatvlieger geldt als een standvleermuis, die
zich verplaatst over enkele tot hooguit 45 kilometers (www.vleermuis.net; Broekhuizen, 2016; Dietz,
2011).
Activiteit en verblijfplaatsen van laatvliegers in het najaar (recent onderzoek)
Uit het Nederlands zenderonderzoek uit het najaar van 2017 (Van Hoof, 2020) is men, aanvullend
op het voorstaande, meer te weten gekomen over de activiteit en verblijfplaatsen van laatvliegers in
het najaar. De 14 gezenderde dieren hebben tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van 39
verblijfplaatsen buiten de Sint-Matthiaskerk in Castenray die dienstdoet als kraamverblijf met,
inclusief jongen, uit meer dan 200 individuen bestaat. Uit het onderzoek is gebleken dat de paring
zowel plaats vindt in het kraamverblijf (de kerk) maar ook ‘speciale’ paarverblijven (waaronder een
vrijstaande boerderij). Van 39 verblijven betreft 60% een vrijstaande of twee-onder-een-kap
woning; overige gebouwen betreffen andere kerken, woonboerderijen en
appartementencomplexen. Naast de verblijfplaatsen in gebouwen zijn ook twee verblijfplaatsen in
een boom aangetroffen (eerste keer in Nederland). Verblijfplaatsen werden in het najaar,
gedurende het onderzoek (periode iets minder dan 3 maanden), vooral individueel gebruik en
laatvliegers waren weinig trouw aan hun verblijfplaats (wel meerdere dagen in gebruik, maar
eenmaal verlaten werden niet nogmaals gebruikt binnen de onderzoeksperiode).
Wel werd vastgesteld dat de gezenderde laatvliegers vaak aan de kopse kant van het pand onder
de dakpannen in- en uitvlogen. Doorgaans betrof het hier gevelpannen die direct op de gevel
aansloten zonder overstekende dakrand. Dat verklaart waarschijnlijk grotendeels de gebouwkeuze
omdat tussenwoningen van rijtjeshuizen een dergelijke dakrand niet hebben. Voor zover dit
vastgesteld kon worden leken de dieren vaker onder de dakpannen te verblijven dan in de spouw.
Vanuit dit onderzoek is er geen aanleiding om aan te nemen dat gebouwen met geïsoleerde muren
per definitie ongeschikt zijn als verblijfplaats voor individuele laatvliegers in het najaar.
Deze winter wordt opnieuw onderzoek uitgevoerd met gezenderde dieren; ditmaal in een latere
periode van het jaar om de activiteit en verblijfplaatsen van laatvliegers in het winter in beeld te
brengen.
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(Lokale) verspreiding
De laatvlieger komt redelijk gelijkmatig voor in Nederland. In hele open gebieden (Zeeland,
Noordoostpolder en Veenkoloniën) lijkt de soort lagere dichtheden te hebben, maar dit kan ook het
effect zijn van minder waarnemingen als gevolg van minder onderzoek. Ook zijn er aanwijzingen
dat in hoog stedelijk gebied minder laatvliegers voorkomen (o.a. op basis van het project ‘Hopping
detectors’ van de Zoogdiervereniging en eigen waarnemingen). De populatiegrootte van de
laatvlieger in Nederland wordt geschat op 10.000-25.000 voortplantende dieren. Op basis van het
Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen lijkt de trend in de laatste jaren matig te zijn
afgenomen (Norren, 2020). Het aantal laatvliegers in Nederland is sinds de Rode Lijst van 1994
ruim gehalveerd. De soort staat ook als kwetsbaar op de lijst.
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Op basis van het oppervlak zijn in de gehele provincie Overijssel 1726 (puntschatting)
voortplantende dieren aanwezig. In de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, ook weer op basis van
oppervlakte, zijn 148 (puntschatting) voortplantende dieren aanwezig. De meeste waarnemingen
binnen of direct grenzend aan de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte komen uit het Meetprogramma
Vleermuis Transecttellingen, grootschalig onderzoek waar vlakdekkend is gekeken naar
foeragerende dieren en een enkele losse waarneming in de dorpen. In de NDFF-database staan,
gezien het algemene voorkomen van de soort, toch nauwelijks verblijfplaatsen (NDFF, 2020).
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Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De laatvlieger komt voor in alle vier de kernen. Tijdens het avondonderzoek is de soort in ieder
cluster wel waargenomen. Verblijfplaatsen zijn in iedere kern waargenomen en worden gezien de
waarnemingen van foeragerende dieren en hun levenswijze ook verwacht. Wel opvallend in het
onderzoek is de binding van verblijfplaatsen van de laatvlieger met grote groenstructuren
(volwassen laanstructuren en/of houtsingels/bosjes) die een verbinding hebben met de dorpsrand
en daarmee het buitengebied.
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Verblijfplaatsfuncties laatvlieger per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Buiten de clusters is in het verleden wel een zomerverblijfplaats waargenomen (oostelijk deel van Heino)

2

Rondom de watertoren zijn zwermende dieren waargenomen in het najaar; functie onbekend

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen laatvlieger
Het aantal laatvliegers in Nederland is sinds de Rode Lijst van 1994 ruim gehalveerd. De soort
staat ook als kwetsbaar op de lijst. De laatvlieger is kwetsbaar vanwege de voor vleermuizen
typische lage reproductiesnelheid en een hoge mate van trouw aan het kraamverblijf,
gecombineerd met een beperkte migratie (Norren, 2020).
De laatvlieger is in heel Europa nog zelden in vleermuiskasten aangetroffen. De weinige
beschikbare waarnemingen betreffen meestal individuele dieren. Standaard vleermuiskasten
mogen daarom over het algemeen ook als ongeschikt beschouwd worden voor deze soort. Recent
zijn wel successen behaald met vleermuiskasten die bij renovaties op de plek van de
oorspronkelijke verblijfplaats werden opgenomen. In beide gevallen was het zo dicht mogelijk
benaderen van de oorspronkelijke situatie een belangrijke succesfactor. Mogelijk speelt ook de
hoge mate van trouw van de laatvlieger aan een verblijf hierin een rol. Als warmteminnende
dakbewoner biedt het inbouwen van kasten in schuine daken waarschijnlijk de hoogste kans op
succes. Waarnemingen van (kraam)verblijfplaatsen van laatvliegers achter gevelbetimmering doen
wel vermoeden dat ook grote (meervoudige) gevelkasten geschikte verblijfplaatsen kunnen zijn
(Korsten, 2012).
4.2.4 Gewone grootoorvleermuis
Leefwijze
De gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), ook wel bruine grootoorvleermuis genoemd, is
een middelgrote vleermuis met zeer brede en relatief lange vleugels. Kenmerkend zijn de grote
oren, die bijna even lang zijn als het lichaam. De gewone grootoorvleermuis is een soort van
besloten omgeving. Ze komen voor in open loof- en naaldhoutbossen, in gebouwen (vooral
zolders), parken en tuinen, cultuurlandschap en moerassen zonder bossen. De afstand tussen de
verblijfplaats en het jachtgebied bedraagt doorgaans, zeker tijdens het groot brengen van de
jongen, niet meer dan 0,5 km tot één of enkele kilometers, met uitschieters tot 10 km.
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Er bestaan groepen gewone grootoorvleermuizen die gebouwen bewonen en groepen die bomen
bewonen. Onderlinge uitwisseling tussen deze twee groepen vindt nauwelijks plaats. In gebouwen
wordt de soort vaak gevonden op zolders van kerken, kloosters, kastelen en oude boerderijen. ’s
Winters trekken ze zich terug in kelders, groeven, grotten en bunkers en bij uitzondering ook wel in
holle bomen. Individuen hangen vaak op plekken met stabiele temperatuur, zoals bij de ingang van
een object of in muurspleten. Ze onderbreken hun winterslaap om te jagen, onder andere op in de
winterverblijfplaats aanwezige insecten (vlinders) en spinnen (BIJ12, 2017b; Broekhuizen, 2016).
De gewone grootoorvleermuis gedraagt zich opportunistisch in de keuze van verblijfplaatsen. Ze
worden, naast op zolders, ook achter betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in brede
spouwmuren, onder dakpannen, in holten en spleten in bomen, en in vleermuiskasten gevonden
(www.vleermuizenindestad.nl). Overwinterende gewone grootoorvleermuizen zijn ook in kleinere
koudere en minder vochtige objecten te vinden, zoals op zolders en in kerktorens en in oude
fabrieken. De gewone grootoorvleermuis is koudetolerant en ze overwinteren in een breed scala
aan verblijfplaatsen. Soms zijn het dezelfde plekken als de zomerverblijfplaatsen, maar meestal
niet. Ze lijken relatief snel nieuwe winterverblijfplaatsen te kunnen vinden (BIJ12, 2017b).
Ze vormen meestal groepen van 5 tot 25 dieren, met uitzonderingen tot 120. De (kraam)groep
gebruikt in een netwerkverband een groot aantal verschillende verblijfplaatsen. Ze verhuizen vaak.
Mannetjes verblijven alleen of in kleine groepjes in de omgeving van de kraamkolonie. De paartijd
loopt van de herfst tot en met het voorjaar. In de herfst en het voorjaar worden mannetjes
waargenomen, die vanaf boomstammen, maar bijvoorbeeld ook daklijsten, luid roepend baltsen.
De echolocatie van de gewone grootoorvleermuis heeft een beperkte reikwijdte en hij heeft daarom
opgaande lineaire structuren van goede kwaliteit nodig om langs te vliegen (BIJ12, 2017b;
www.vleermuizenindestad.nl).
(Lokale) verspreiding
De gewone grootoorvleermuis komt, afgezien van de veenweidegebieden en grootschalige
agrarische akkerbouwgebieden (het open landschap in Zeeland, Flevoland en Groningen), redelijk
gelijkmatig voor in Nederland. Het aantal gewone grootoorvleermuizen in Nederland wordt geschat
op minimaal 5.000 tot 7.500 dieren. Na een afname van de aantallen overwinterende gewone
grootoorvleermuizen in de tweede helft van de vorige eeuw is de trend nu weer stabiel (BIJ12,
2017b). Zeker 90% van alle waarnemingen binnen of direct grenzend aan de gemeenten OlstWijhe en Raalte komen uit tellingen van bekende winterverblijven. In de afgelopen 5 jaar zijn
tussen de 30 en 79 gewone grootoorvleermuizen per jaar waargenomen. Daarnaast staan in de
NDFF-database enkele (kraam)verblijfplaatsen op landgoederen langs de IJssel en een landgoed
ten westen van Heino. Deze verblijven zitten allemaal in gebouwen of vleermuiskasten. Tijdens het
Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen is slechts eenmaal een melding gedaan van de
gewone grootoorvleermuis (NDFF, 2020). Waarschijnlijk heeft dit te maken met de beperkte
reikwijdte van de echolocatie.

Soortenmanagementplan
SallandWonen

51

Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De gewone grootoorvleermuis komt in lage dichtheden voor in alle vier de kernen. Alle
waarnemingen zijn later op de avond gedaan, waardoor een directe binding met de gebouwen in
de clusters niet waarschijnlijk is (al staat de soort wel bekend om het late tijdstip van uitvliegen).
Wel valt op dat nagenoeg alle waarnemingen zijn gedaan op locaties met grotere, volwassen
groenstructuren. In alle kernen zijn dergelijke groenstructuren aanwezig in de vorm van parken,
oude bomen/houtsingels/-wallen die behouden zijn gebleven uit het voormalige agrarische
landschap (van voor de bouw van de woonwijken) en/of groenstructuren die direct grenzen aan de
bebouwde kern. Directe aanwijzingen voor verblijfplaatsen in de kernen zijn er niet, maar gezien
het opportunisme in de keuze van verblijfplaatsen zijn verblijfplaatsen in de clusters ook niet uit te
sluiten.
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Verblijfplaatsfuncties gewone grootoorvleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
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Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen gewone grootoorvleermuis
De gewone grootoorvleermuis komt verspreid over heel Nederland voor maar nergens in grote
aantallen. De soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap en bosgebieden en is in de open
polderlandschappen en intensieve akkerbouwgebieden in West- en Noord-Nederland zeldzamer.
Na een afname van de aantallen overwinterende gewone grootoorvleermuizen in de tweede helft
van de vorige eeuw is de trend nu weer stabiel (BIJ12, 2017b). Echter, de laatste jaren (tussen
2017 en 2020) is er sprake van een matige afname (Telganger, oktober 2020). Van trends in de
zomer zijn weinig bruikbare gegevens bekend. Er is een stabiele populatie op kerkzolders in Noorden Midden-Limburg (www.verspreidingsatlas.nl).
Aangezien op basis van het Kennisdocument gewone grootoorvleermuis (BIJ12, 2017b), maar ook
op basis van het boek Vleermuizen (Dietz, 2011), valt te concluderen dat gebouwbewonende
groepen niet uitwisselen met groepen die in bomen verblijven, en verblijfplaatsen in gebouwen
binnen de clusters niet zijn uit te sluiten, is het behoud van een goed netwerk van geschikte
verblijfplaatsen in gebouwen belangrijk. Op basis van de waarnemingen die gedaan zijn tijdens het
nader onderzoek in het kader van het SMP heeft de soort een duidelijke binding met oudere
groenstructuren en aansluitend gelegen kleinschalig landschap en/of landgoederen. Het zal met
name op deze locaties zinvol zijn om voor de gewone grootoorvleermuis voorzieningen aan te
brengen met ruimte om vrij te kunnen hangen (al worden individuele dieren en kleine groepjes ook
wel in platte kasten aangetroffen (Korsten. 2012)).
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4.2.5 Tweekleurige vleermuis
Leefwijze
De tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) is een zeldzame verschijning in Nederland. Pas in
1977 werd in Nederland voor het eerst een tweekleurige vleermuis gevonden en het aantal
vondsten nam geleidelijk toe tot gemiddeld bijna één per jaar. In 1997 is de eerste kraamkolonie in
Nederland gevonden (Maarssenbroek in Utrecht) en wordt de soort sindsdien ook vaker
waargenomen. De kraamkolonie wordt sinds de eerste waarneming in 1997 jaarlijks gemonitord
(Jansen, 2017). De kraamkolonie verschilt jaarlijks sterk qua omvang van 30 tot 120 dieren. De
kraamkolonie bevindt zich in geschakelde woningen uit de jaren 80 met ongelijke dakvlakken.
In Europa zijn kraamkamers en verblijfplaatsen van individuele dieren gevonden in scheuren,
rolluikkasten, dakruimten van eengezinswoningen, schuren en berghutten, maar ook in hoge
gebouwen en rotsspleten.
Kraamkolonies gebruiken in de zomer een klein netwerk aan verblijfplaatsen, soms op enkele
kilometers afstand. Jachtgebieden van vrouwtjes liggen met 2 – 6 km op relatief korte afstand van
de kraamverblijfplaatsen. De soort maakt gebruik van lijnvormige landschapselementen, maar
vaker vliegen dieren op grotere hoogte naar hun jachtgebied. Mannetjes jagen op 5 – 18 kilometer
afstand van hun verblijven.
In de herfst (paarseizoen) zijn Tweekleurige vleermuizen in Zweden en Denemarken in grote
aantallen in grote steden rond hoge gebouwen aanwezig. De mannetjes voeren dan in hun
territorium baltsvluchten uit om vrouwtjes te lokken. Tot nu werd er maar één keer een baltsende
tweekleurige vleermuis in Nederland aangetroffen.
Als winterslaapplaats worden grotten, kelders maar ook spleten in hoge gebouwen gebruikt. De
tweekleurige vleermuizen die in het najaar en winter sporadisch in vooral de steden in
kustgebieden in Nederland worden gevonden zijn waarschijnlijk dieren die op doortrek zijn. Van
tweekleurige vleermuizen is bekend dat zij over grote afstanden trekken (www.vleermuis.net;
www.zoogdiervereniging.nl; Broekhuizen, 2016; Dietz, 2011).
(Lokale) verspreiding
In Nederland ligt het zwaarte punt van de waarnemingen van de tweekleurige vleermuis in het
westen en noorden. De minimale populatiegrootte wordt geschat op 100 voortplantende dieren
(Norren, 2020). Alle waarnemingen binnen of direct grenzend aan de gemeenten Olst-Wijhe en
Raalte zijn verkregen tijdens het Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen (NDFF, 2020). Alle
waarnemingen zijn gedaan in de maanden juli en augustus; in 2017 zijn 4 – 5 dieren
waargenomen. Er zijn geen dieren geteld in winterverblijven binnen of grenzend aan de beide
gemeenten. De tweekeurige vleermuis lijkt een voorkeur te hebben voor de grote steden ten zuiden
(Deventer) en noorden (Zwolle) van de gemeenten, maar de ligging van de routes van de
transecttellingen kan deze vertekening ook veroorzaken.
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Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De tweekleurige vleermuis komt in lage dichtheden voor in Raalte en Olst. Tijdens de VleerMUS
(Hommersen, 2020) ronde van 2019 is de soort waargenomen in Raalte (buiten de clusters) en in
Olst is de soort waargenomen in cluster 15. De waarneming in Olst is gedaan relatief kort na
zonsondergang. Waarschijnlijk verblijft het dier binnen de kern van Olst. Gezien het beperkte aantal
waarnemingen worden geen kraamverblijfplaatsen verwacht. Ook ontbreken in de kernen van de
dorpen hogere gebouwen (afgezien van kerktorens) die dienst kunnen doen als paar/baltsverblijf.
Op basis van het voorstaande worden binnen de kernen alleen verblijfplaatsen van individuele
dieren verwacht.
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Verblijfplaatsfuncties tweekleurige vleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
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Waarneming tijdens VleerMUS aan de zuidzijde van Raalte; gezien de specifieke voorkeur voor hogere gebouwen als

paar/baltsverblijf betreft het waarschijnlijk een zomerverblijfplaats

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen tweekleurige vleermuis
Over de aantalsontwikkelingen van de tweekleurige vleermuis weinig bekend. Er lijkt sprake van
seizoenstrek. Er is een klein aantal terugvondsten van in Noord-Europa geringde dieren die in
zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting afstanden van tot circa 1500 km hadden overbrugd. Het is
bovendien opvallend dat vondsten van individuele mannetjes maar ook vrouwtjes in Nederland een
zwaartepunt in de herfst en winter kennen. Sinds 2003 wordt de soort steeds vaker ook
foeragerend waargenomen, vooral in het waterrijke westelijke en noordelijke laagland van
Nederland. Mogelijk is er sprake van een proces van vestiging en uitbreiding van de tweekleurige
vleermuis in vanuit Noordoost-Europa (www.vleermuizenindestad.nl).
De tweekleurige vleermuis is een bewoner van gebouwen en rotskliffen. In gebouwen worden
vooral spouwmuren en spleetvormige ruimten in het dak gebruikt (Korsten, 2012). Gezien de
voorkeur voor spleetvormige ruimtes wordt verwacht dat de maatregelen die ook worden getroffen
voor meer algemene gebouwbewonende soorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger ook
effectief zijn voor deze soort.
4.2.6 Meervleermuis
Leefwijze
De meervleermuis (Myotis dasycneme) is een grote vleermuis die een voorkeur heeft voor
gebieden met veel open water. Ze jagen vooral boven meren, vaarten, kanalen en rivieren en
vliegen daarbij relatief snel, tot 35 km/u, in een rechte lijn of in grote cirkels boven het
wateroppervlak. Er wordt ook gejaagd boven kleine sloten, weilanden en langs bomenrijen, waarbij
ze juist langzaam vliegen en opvallend goed kunnen manoeuvreren. Meervleermuizen verspreiden
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zich meestal over jachtgebieden binnen 10 km van de kolonie, maar in gebieden met veel geschikt
jachtgebied is deze afstand kleiner.
Kraamkolonies bestaan uit 100 – 750 dieren (gemiddeld 165 dieren; Haarsma, 2011). Hoewel meer
dan de helft van de verblijfplaatsen in ons land wordt gevonden in rijtjeshuizen, meestal in
spouwmuren, worden ook vrijstaande woonhuizen en kerkzolders bewoond (kleinere aantallen ook
een andere type bebouwing; Haarsma, 2011). In Nederland zijn kraamkolonies tot nu toe vooral
gevonden in het westen en noorden van Nederland en in veenweidegebieden in Oost-Nederland.
Maar ook aan de randmeren van het IJsselmeer en in de buurt van de grote rivieren zijn
verblijfplaatsen gevonden. In totaal zijn in Nederland 69 kraamverblijven van meervleermuizen
bekend, met een totale populatie (vrouwen en mannen tezamen) geschat op 16.830 dieren
(Haarsma, 2011). Internationaal gezien vormt Nederland één van de belangrijkste gebieden voor
deze soort in Europa (Broekhuizen, 2016).
Vleermuiskasten (Korsten, 2012) en woonhuizen zijn bekend als paarverblijven; tevens kan de
paring in de winterverblijven plaatsvinden. Over het algemeen liggen paarverblijven van
meervleermuizen echter langs trekroutes van zomerverblijven naar winterverblijven. Belangrijke
paargebieden zijn onder andere Zeeuws-Vlaanderen (trek naar Noord-Frankrijk en Antwerpen),
Flevoland en Gelderland (trek naar Duitsland) en Noord-Brabant (trek naar Zuid-Limburg).
In de winter verdwijnen de meeste meervleermuizen op mysterieuze wijze. In Nederland worden in
de winter ongeveer 400 meervleermuizen waargenomen, in buurlanden nog eens maximaal 350
dieren. Voor zover we weten overwinteren meervleermuizen in Nederland in mergelgroeven,
bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders. Ook worden af en toe dieren
waargenomen in gebouwen. Over het algemeen is de meervleermuis een middellange- tot lange
afstandstrekker, waarbij verplaatsingen van 200 à 300 km tussen zomer- en winterverblijf bekend
zijn. In de bunkers in de duinen overwinteren echter ook regelmatig meervleermuizen die in de
zomer in de directe omgeving verblijven (www.vleermuis.net).
(Lokale) verspreiding
De meervleermuis komt met name voor in de waterrijke gebieden, waar veel grote plassen liggen,
van Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de Kop van Overijssel. In Oost-Nederland is het
een schaars voorkomende soort, zo ook in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Het gaat in
hoofdzaak om mannetjes die in de zomer strikt gescheiden leven in kleine groepjes en overdag
verblijven in gebouwen. In het winterhalfjaar verblijven in de regio enkele meervleermuizen in
voormalige steenfabrieken langs de IJssel en (ijs)kelders op landgoederen (waaronder Landgoed
Schoonheeten). De soort is in het verleden vooral langs het de IJssel en ook langs het Overijssels
Kanaal, zijkanaal Lemelerveld – Raalte – Deventer waargenomen (NDFF, 2020). Het hoogste
aantal per jaar betreft 5 tot 6 overwinterende dieren verdeelt over meerdere locaties. Onduidelijk is
wel of alle winterverblijven jaarlijks worden geteld. Ook tijdens het Meetprogramma Vleermuis
Transecttellingen in het noordelijk deel van de gemeente Raalte (ten westen van Heino) worden
vergelijkbare (lage) aantallen meervleermuizen waargenomen (NDFF, 2020).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De meervleermuis komt in lage dichtheden voor in alle vier de kernen. Waarschijnlijk betreffen dit
vooral mannetjes (zie ook de levenswijze). In Raalte en Wijhe zijn duidelijk waarnemingen gedaan
die duiden op de aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen in of direct grenzend aan de onderzochte
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clusters. De meeste meervleermuizen zullen via de IJssel en het Overijssels Kanaal het plangebied
bereiken. Op basis van uitgebreid onderzoek in Nederland liggen de kerngebieden in Friesland,
Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de Kop van Overijssel. (Haarsma, 2011). Verblijven van
mannetjes liggen rondom de kerngebieden en, zoals in dit geval binnen het onderzoeksgebied,
langs migratieroutes richting de winterverblijfplaatsen. De aanwezigheid van voldoende potentiele
verblijfplaatsen en/of foerageermogelijkheden hebben hierop geen aanwijsbare invloed. Door het
ontbreken van waterrijke gebieden met grote plassen ontbreken kraamverblijven van de
meervleermuis.
Kraamverblijfplaats

Zomerverblijfplaats

Winterverblijfplaats

Paar/baltsverblijfplaats

meervleermuis

meervleermuis

meervleermuis

meervleermuis

Raalte

-

X?

?

X?

Heino

-

?

?

X?1

Olst

-

?

?

X?

Wijhe

-

X?

?

X?1

Verblijfplaatsfuncties meervleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Waarneming tijdens VleerMUS en winterzwermonderzoek (Wijhe) aan de noordzijde van Wijhe en zuid- en westzijde

van Heino

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen meervleermuis
Gezien de lokale verspreiding en voorkomen (zie analyse voorkomen in onderzoeksgebied) komt
de meervleermuis slechts voor in lage dichtheden die vooral gebonden zijn aan de migratieroutes
die grenzen aan en door de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte liggen. De soort, uitsluitend
individuele dieren of paargroepen, is vastgesteld in kleine platte kasten (Korsten, 2012). Aangezien
binnen het onderzoeksgebied geen ander type verblijven worden verwacht sluit de mitigatie aan bij
de maatregelen die ook worden getroffen voor meer algemene gebouwbewonende soorten die
gebruik maken van spleetvormige ruimtes zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. De
factsheet meervleermuis (www.bouwnatuurinclusief.nl) onderschrijft het voorstaande. Op basis van
het voorstaande komt de lokale stand van instandhouding niet in het geding en zijn aanvullende
maatregelen, anders dan reeds wordt getroffen voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger, voor
deze soort niet aan de orde.
4.2.7 Watervleermuis
Leefwijze
De watervleermuis (Myotis daubentoni) is een vleermuis met lange, relatief brede vleugels en
opvallend grote voeten (net als de meervleermuis) die hij gebruikt om insecten van het
wateroppervlak te scheppen. De watervleermuis jaagt vlak boven het wateroppervlak van
beschutte waterpartijen: vijvers, smalle vaarten en langzaam stromende rivieren en beken. Bij
windstil weer wordt de beschutting minder belangrijk. De watervleermuis kan ook boven land jagen;
op beschutte open plekken in het bos, relatief laag boven bospaden of hoger tussen de
boomkronen. De watervleermuis jaagt op enkele tot meer dan 10 kilometer van de kolonies
(www.vleermuis.net).
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Het overgrote deel van de zomerverblijfplaatsen (voornamelijk kraamkolonies) wordt gevonden in
oude holle bomen, met name eiken en beuken (Broekhuizen, 2016). Soms worden kolonies
gevonden op kerkzolders, in vleermuiskasten, bunkers en oude forten. In het noordelijk deel van
Friesland, waar oude bomen met holtes schaars zijn, worden bijvoorbeeld veel kerkgebouwen
gebruikt als verblijfplaats (Haarsma, 2009; Blokland, 2015). Ook worden bekende
winterverblijfplaatsen en bruggen gebruikt als verblijfplaats in de zomer (Haarsma, 2009). Van het
gebruik van reguliere woonhuizen is geen literatuur gevonden.
Een verwante groep vrouwtjes, de kraamkolonie, bewoont een netwerk van bomen waarbinnen
individuen en groepen veel verhuizen. Al nadat de jongen enkele dagen oud zijn, worden deze door
de vrouwtjes meegenomen naar andere verblijfplaatsen. (Kraam)kolonies variëren van enkele
tientallen tot meer dan honderd dieren. Leefgebieden van naburige groepen kunnen gedeeltelijk
overlappen zonder dat er noemenswaardige uitwisseling tussen die groepen plaatsvindt.
Als winterverblijf gebruiken ze voornamelijk ondergrondse objecten, zoals grotten,
kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders en
(kasteel)kelders. Daarnaast worden ook overwinterende dieren gevonden in overkluizingen en
oude rioolsystemen, kerktorens en in boomholten. De winterslaapstrategie is die van de stabiele
slaper, van september/oktober tot maart/april, maar soms worden de dieren voor een korte periode
wakker.
Paring vindt, voor zover bekend, plaats in de winterverblijven en tijdens het najaarszwermen. In de
herfst (vanaf half augustus) en in het voorjaar (half maart) worden winterverblijven gebruikt als
zwermlocatie. Tijdens deze fasen kunnen grote zwermen jonge mannetjes en gemengde groepen
vrouwtjes en volwassen mannetjes bij de ingangen en in de verblijven worden waargenomen
(www.vleermuis.net).
De watervleermuis wordt in het hele land waargenomen en is momenteel een algemeen
voorkomende vleermuis. De landelijke populatie watervleermuizen in de zomer wordt geschat op
15.000 tot 30.000 exemplaren (BIJ12, 2017i). De afgelopen decennia is de watervleermuis talrijker
geworden in Nederland (gebaseerd op de nationale wintertellingen).
(Lokale) verspreiding
Kraamkolonies zijn verspreid over het hele land gevonden met de meeste waarnemingen in het
binnenduingebied van de Hollandse kust, het Gooi, Overijssel en Limburg. Winterverblijven worden
in het gehele land gevonden in vooral bunkers, forten en kelders (Broekhuizen, 2016). In de
gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en hun directe omgeving wordt meer dan 50% van alle
waarnemingen in de afgelopen 10 jaar gedaan in bekende winterverblijfplaatsen die jaarlijks
worden geteld. Ten westen van Heino is in een spechtengat in een boom op een landgoed een
kraamlocatie van de watervleermuis bekend (NDFF, 2020). De meeste losse waarnemingen komen
uit het onderzoek van één project; Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld (Huitema, 2010). Een
andere (kleine) bron van waarnemingen betreft het Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
(NDFF, 2020). Deze laatste twee bronnen laat direct de zeer specifieke voorkeur qua leefgebied
zien; in waterrijke gebieden kan de soort in grote aantallen waargenomen worden en daarbuiten
wordt de soort nagenoeg niet waargenomen.
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Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De watervleermuis komt in lage dichtheden voor in Raalte en Wijhe. Tijdens de VleerMUS
(Hommersen, 2020) ronde van 2019 zijn geen watervleermuizen waargenomen (in Raalte is wel
een Myotis spec. Genoteerd). In Wijhe zijn meerdere exemplaren waargenomen tijdens het nader
onderzoek in augustus 2019 naar winterzwermen van gewone dwergvleermuis nabij de kerk aan
de Stationsweg (ten noorden van cluster 7). En in Raalte zijn kort na zonsondergang
watervleermuizen waargenomen in clusters 6 en 11. Waarschijnlijk verblijven in of nabij deze
clusters individuele dieren in bomen. Op basis van het voorstaande worden binnen de kernen, met
uitzondering van kerk in Wijhe, alleen verblijfplaatsen van individuele dieren verwacht in bomen.
Kraamverblijfplaats

Zomerverblijfplaats

Winterverblijfplaats

Paar/baltsverblijfplaats

watervleermuis
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-

-
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Verblijfplaatsfuncties watervleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen watervleermuis
De watervleermuis is de afgelopen decennia steeds talrijker geworden in Nederland, wat duidelijk
blijkt uit tellingen van overwinterende dieren. De toename vond vooral plaats in de periode 19701988. De oorzaak is niet duidelijk, maar mogelijk heeft eutrofiëring van het oppervlaktewater een
gunstig effect op de aantallen dansmuggen. Aan deze toename is nog geen einde gekomen,
hoewel de groei plaatselijk wat lijkt te stagneren (www.verspreidingsatlas.nl). De watervleermuis
staat niet op de Nederlandse Rode Lijst en wordt in Nederland niet als bedreigd beschouwd (BIJ12,
2017i).
Aangezien de soort overwegend boombewonend is en de watervleermuis niet gebruik lijkt te
maken van reguliere woningen hebben de werkzaamheden aan de woningen van SallandWonen
geen effect op deze soort. Aangezien de soort wel in vleermuiskasten voorkomt zijn de
maatregelen uit het SMP alleen positief.
4.2.8 Baardvleermuis
Leefwijze
De baardvleermuis (Myotis mystacinus) is een kleine vleermuissoort. De baardvleermuis lijkt sterk
op de iets grotere Brandts vleermuis. Baard- en Brandts vleermuis worden in Europa pas sinds de
jaren 1970 van elkaar onderscheiden (www.verspreidingsatlas.nl). Baardvleermuizen worden
vooral aangetroffen in bossen, aan bosranden en in kleinschalige gesloten landschappen
(agrarisch cultuurlandschap). Daarbij jagen ze vooral in open ruimtes, zoals boven paden, beken,
open plekken en langs houtwallen. Meer dan de andere soorten jaagt hij ook in of bij naaldbos.
De baardvleermuis bewoont in de zomer bomen, nest- of vleermuiskasten, zolders, of de ruimte
achter gevelbetimmeringen en vensterluiken van gebouwen. Als winterverblijf worden vooral
ondergrondse ruimten gebruikt: mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude
steenfabrieken, ijskelders en (kasteel)kelders.
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Kraamkolonies bereiken groottes van 10 tot 100 individuen. Het merendeel van de dieren jaagt
binnen een afstand van 1 tot 3 km van de verblijfplaats. De baardvleermuis vliegt bij voorkeur langs
lijnvormige structuren in het landschap.
De baardvleermuis komt in heel Nederland voor, met uitzondering van de Waddeneilanden en de
IJsselmeerpolders. De verspreiding is niet gelijkmatig. In een groot deel van Zuid-Holland, Zeeland,
Noord-Brabant en Gelderland wordt de baardvleermuis slechts zeer beperkt waargenomen
(Broekhuizen, 2016). De baardvleermuis is over het algemeen een zeldzaamheid. In de winter
wordt hij echter vrijwel overal in Nederland aangetroffen, met (in vergelijking tot andere soorten)
redelijk grote aantallen. Het zwaartepunt van de verspreiding in de winter ligt in het rivierengebied,
de hogere zandgronden, het heuvelland en de landgoederenzone in de duinen. Van de
baardvleermuis is bekend dat hij doorgaans tussen zomer- en winterverblijf geen grote afstanden
aflegt, zodat deze soort in de zomer mogelijk algemener is dan tot nu bekend (www.vleermuis.net).
De zomerverspreiding in Nederland is zeer slecht bekend (Norren, 2020).
(Lokale) verspreiding
De baardvleermuis is in en in de omgeving van de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte alleen
waargenomen tijdens de wintertellingen. Ook in de gegevens van het Meetprogramma Vleermuis
Transecttellingen komt de soort niet voor. In 2017 is tijdens wintertellingen een maximaal aantal
van 7 exemplaren waargenomen verdeeld over drie 3 locaties (NDFF, 2020). Gezien het
voorstaande heeft de baardvleermuis een verborgen bestaan.
De minimale populatiegrootte wordt geschat op 1.000 voortplantende dieren. In het vorige rapport
over de Rode Lijst uit 2006 werd de populatie geschat op 2.500 – 4000 dieren. Sinds 2012 is er op
basis van gegevens van het meetprogramma wintertellingen vleermuizen is er sprake van een
negatieve populatietrend. Voor een belangrijk deel is dit te wijden aan de grote teruggang van de
populatie in de aardappelkelder van kamp Westerbork. De soort stond en staat niet op de Rode
Lijst (Norren, 2020).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De baardvleermuis is tijdens het onderzoek en de VleerMUS ronde in 2019 niet waargenomen.
Gezien de biotoopvoorkeur van de soort wordt de soort alleen in bebouwing in het bos en
buitengebied en aan de dorpsranden verwacht. De kans dat de soort gemist is tijdens het
onderzoek is, gezien het voorstaande, (zeer) klein.
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Verblijfplaatsfuncties baardvleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen baardvleermuis
De staat van instandhouding is onduidelijk van de baardvleermuis. Lange tijd was de trend positief,
maar de laatste jaren lijkt de trend negatief. In de winterverblijven laat de baardvleermuis tot 2012
een matige maar zeer constante en significante toename zien. Verlies en verstoring van woon-,
foerageer- en verbindend habitat zijn de grootste bedreiging (www.verspreidingsatlas.nl; Norren,
2020). Gezien de natuurlijke verblijfplaatsen en waarnemingen in platte kasten (Korsten, 2012)
zullen de maatregelen die genomen worden voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger afdoende
zijn. De soort zal hoogstwaarschijnlijk alleen in de dorpsranden gebruik maken van aangebrachte
voorzieningen voor algemene soorten.
4.2.9 Bosvleermuis
Leefwijze
De bosvleermuis (Nyctalus leisleri) is een middelgrote vleermuis en een typische vleermuis van
bossen, vooral hardhoutbossen (Dietz, 2011). Bosvleermuizen jagen langs bosranden, boven
boomkronen, op open plekken in het bos, in parkachtige omgeving, boven waterpartijen en soms
rond lantarenpalen. De vlieghoogte is duidelijk lager dan die van de rosse vleermuis, namelijk zo’n
10 tot 15 meter. Bosvleermuizen jagen op verschillende groepen en maten insecten: kleine
muggen, langpootmuggen, vliegen, nachtvlinders, schietmotten, kevers en gaasvliegen
(www.zoogdiervereniging.nl). Bosvleermuizen kunnen in eenzelfde nacht tot 17 km van de
kolonieplaats foerageren. Jonge dieren vliegen minder ver van de kolonieplaats.
Kolonies van bosvleermuizen worden zowel in huizen als in bomen aangetroffen. In bomen worden
allerlei spleten en gaten bezet, maar de bosvleermuis geeft de voorkeur aan natuurlijk ontwikkelde
boomholten (overeenkomstig met rosse vleermuis). Verblijfplaatsen worden regelmatig gedeeld
met andere boombewonende soorten. In gebouwen worden verblijfplaatsen gevonden in
dakruimten (Dietz, 2011).
De grootte van een kolonie varieert van enkele tot soms honderden dieren. De twee uit Nederland
bekende kolonies bevonden zich beiden in bomen. In Nederland is enkele malen een solitair dier in
een gebouw gevonden. Bosvleermuizen worden ook aangetroffen in vleermuiskasten. Er is weinig
bekend over het gedrag van bosvleermuizen in de winter, want ze worden dan niet veel
waargenomen. De beschikbare waarnemingen komen van buiten Nederland en betreffen
winterslaapplaatsen in zowel bomen, gebouwen als ondergrondse winterverblijven
(www.zoogdiervereniging.nl).
Trek (migratie) over lange afstanden (400 tot ruim 1.500 km) is waargenomen. Zo heeft men enkele
bosvleermuizen die ‘s zomers in vleermuiskasten in Midden-Europa geringd werden in de winter
teruggevonden in Zuid-Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Spanje. De trek verloopt
hoofdzakelijk van noordoost naar zuidwest. Toch heeft men ook in vrij noordelijke streken
overwinterende bosvleermuizen gevonden, zoals in Hannover (Duitsland), waar tijdens de winter
enkele bosvleermuizen en rosse vleermuizen uit een 200 jaar oude beuk vlogen. In hetzelfde
gebied komen ook in de zomer bosvleermuizen voor (www.waarneming.nl).
(Lokale) verspreiding
De bosvleermuis wordt in Nederland vooral waargenomen in het oosten en zuiden. In deze delen
van het land zijn ook de meest hardhoutbossen aanwezig. De minimale populatiegrootte wordt
geschat op 100 voortplantende dieren (Norren, 2020). Alle waarnemingen binnen of direct
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grenzend aan de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn verkregen tijdens het Meetprogramma
Vleermuis Transecttellingen (NDFF, 2020). Alle waarnemingen zijn gedaan in de maanden juli en
september; in 2017 zijn 2 – 3 dieren waargenomen. Er zijn geen dieren geteld in winterverblijven
binnen of grenzend aan de beide gemeenten. Waarnemingen van verblijfsplaatsen met meerdere
dieren liggen op grotere afstand (omgeving Enschede en op de Veluwe).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De bosvleermuis komt in lage dichtheden voor in de kern van Heino (en het aansluitend gelegen
buitengebied ten westen van Heino). Tijdens de VleerMUS (Hommersen, 2020) ronde van 2019 is
de soort waargenomen in het bomenrijke westelijk deel van cluster 5 (Heino). Gezien het
voorstaande is een verblijf in een boom het meest waarschijnlijke, maar een verblijf in een gebouw
is ook mogelijk. Gezien het beperkte aantal waarnemingen worden geen kraamverblijfplaatsen
verwacht. Op basis van het voorstaande worden binnen de kernen alleen verblijfplaatsen van
individuele dieren verwacht.
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Verblijfplaatsfuncties bosvleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen bosvleermuis
Over de aantalsontwikkelingen van de bosvleermuis is niets bekend. Net als de rosse vleermuis is
de bosvleermuis een soort die over honderden kilometers kan trekken tussen zomer- en
winterleefgebieden. Het voorkomen in grote delen van West-Europa lijkt beperkt te zijn tot kleine
lokale populaties, die na korte tijd weer verdwijnen (www.vleermuizeninbrabant.nl). Een
uitzondering hierop lijken de grote kolonies in gebouwen Ierland (Dietz, 2011). Bosvleermuizen
hebben een voorkeur voor de wat ruimere platte kasten en bolle kasten (Korsten, 2012). De soort
lijkt in Nederland overwegend boombewonend, maar kan op basis van waarnemingen elders in
Europa ook gebruik maken van gebouwen. De soort zal dan wel een voorkeur hebben voor ruimere
verblijven met ruimte om vrij te kunnen hangen. De soort zal hoogstwaarschijnlijk alleen in de
dorpsranden gebruik maken van aangebrachte voorzieningen.
4.2.10 Rosse vleermuis
Leefwijze
De vlucht van de rosse vleermuis doet enigszins denken aan die van de gierzwaluw: hoog en snel.
De vleugels zijn dan ook lang en smal. De afstand tussen dagrustplaats en jachtgebied wordt in de
regel in een snelle rechte vlucht afgelegd, op een hoogte van honderd meter of meer.
Jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken op insecten gejaagd wordt.
De rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige gebieden en jaagt ook wel bij
straatverlichting. De prooien bestaan vaak uit grote kevers en nachtvlinders, maar ook wel uit
kleine, in zwermen vliegende dansmuggen (www.zoogdiervereniging.nl). Ze oriënteren zich op
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onder andere grootschalige landschapselementen zoals de kust, dijken, kanalen,
hoogspanningsleidingen of spoorlijnen (BIJ12, 2017f).
De rosse vleermuis komt in een groot deel van Europa voor en ontbreekt alleen in het noorden van
Zweden en in het grootste deel van Noorwegen en Finland. In Midden-Europa staat de rosse
vleermuis bekend als een trekkende soort. Kraamkolonies zijn hoofdzakelijk bekend uit
laaggelegen gebieden in Noord-Duitsland en Nederland. Ons land is dan ook van groot belang voor
deze soort. Over de periode 1986-1993 werd de populatie rosse vleermuizen in Nederland geschat
op 6000-8000 dieren (www.vleermuis.net).
De rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire
mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap gebruiken boomholten als
onderkomen (www.vleermuis.net). Naast bomen wordt ook gebruik gemaakt van vleermuiskasten
met ruimte om vrij te kunnen hangen. Ondanks dat het een typische boombewoner is, worden ze in
het buitenland (zelden in ons land) ook wel eens aangetroffen in spleten tussen betonplaten en
muren en/of in lift- en luchtschachten van hoge gebouwen en ook wel eens in bruggen (alle type
verblijfplaatsen). Dit betreffen vooral individuele of in kleine groepen verblijvende dieren. Bij
uitzondering bevinden zich kraamverblijfplaatsen in gebouwen (BIJ12, 2017f). In Steenwijk zijn
rosse vleermuizen (waaronder kraamlocaties) aantroffen in geschakelde woningen (NDFF, 2020).
Vanaf mei betrekken de vrouwtjes de kraamverblijfplaatsen en leven ze in kraamkolonies van 20 tot
70 dieren, soms zelfs met enkele honderden exemplaren bijeen. De kraamkolonie bestaat meestal
uit enkele groepen, verdeeld over meerdere verblijfplaatsen. De rosse vleermuis gaat relatief laat in
winterslaap: pas als er strenge vorst op komst is zoeken de rosse vleermuizen hun definitieve
winterverblijfplaats op. De winterslaap is kort; van december tot en met februari verblijven ze in hun
winterverblijfplaatsen. In groepen van enkele tientallen tot soms vele honderden dieren overleven
ze temperaturen onder nul. Het zijn geen stabiele slapers. Langere slaapperioden worden bij zacht
weer afgewisseld met fasen waarin grote groepen dieren uitzwermen en soms andere
verblijfplaatsen opzoeken.
(Lokale) verspreiding
In Midden-Europa staat de rosse vleermuis bekend als een trekkende soort. Rosse vleermuizen uit
Noord- en Noordoost-Europa trekken naar o.a. Nederland om te overwinteren. De Nederlandse
dieren blijven waarschijnlijk in Nederland, waarbij winter- en zomerverblijfplaatsen zich op dezelfde
locatie bevinden of hooguit enkele kilometers van elkaar verwijderd zijn.
De rosse vleermuis komt verspreid over ons land voor. Concentraties van kolonies zijn te vinden op
plaatsen waar oud bos en open, waterrijke gebieden bijeenkomen, zoals in de binnenduinrand, de
noordkant van de Utrechtse Heuvelrug, de uiterwaarden van de IJssel, Noordwest-Overijssel en
het grensgebied van Groningen en Drenthe. In de westelijke Utrechtse en Zuid-Hollandse
veenweidegebieden is hij zeldzaam. In Zeeland is de soort zeer plaatselijk aanwezig, mogelijk door
het elders ontbreken van goede gebieden voor verblijfplaatsen (BIJ12, 2017f). De rosse vleermuis
worden in beide gemeenten veelvuldig waargenomen (NDFF, 2020). Ook tijdens VleerMUS
(Hommersen, 2020) is de soort regelmatig waargenomen. Op basis van het voorstaande en onze
eigen waarnemingen (zie analyse voorkomen in onderzoeksgebied) kan de soort als relatief
algemeen worden beschouwd binnen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
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Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De rosse vleermuis is in alle vier de kernen waargenomen tijdens het onderzoek. Waarschijnlijk
vanwege de nabijheid van oudere bossen op landgoederen is de soort meer waargenomen in Olst
en Wijhe dan in Raalte en Heino. De onderzochte clusters in Heino liggen in het noordelijk deel van
het dorp dat aansluit op meer open agrarisch gebied (weinig geschikte verblijfplaatsen en intensief
agrarisch gebied is arm aan insecten). In Raalte vormen de groep clusters 1, 14 en 20 in het
westelijk deel een uitzondering; hier wordt de soort wel veel waargenomen. In deze clusters zijn
veel oude bomen behouden gebleven uit het voormalige agrarische landschap (van voor de bouw
van de woonwijk) en deze clusters sluiten aan op het Park Drostenkamp waarin ook verschillende
oudere bomen staan. De waarnemingen uit het onderzoek van het SMP komen 1 op 1 overeen met
de waarnemingen van rosse vleermuis tijden de rondes in 2019 van VleerMUS (Hommersen,
2020).
Tijdens het nader onderzoek zijn voornamelijk dieren waargenomen naar alle waarschijnlijkheid
‘gewoon’ in bomen verblijven. Het betreft een potentiele kraamlocatie nabij het station van Olst, een
baltslocatie aan de Raalterweg te Wijhe en een waarneming van een kort na zonsondergang
uitgevlogen dier in het bosrijke deel van cluster 5 (Heino). Ook in cluster 19 (Wijhe) is kort na
zonsondergang een dier waargenomen, maar in deze wijk staan weinig oude bomen. Op deze
locatie zou het kunnen gaan om een dier dat niet verblijft in een boom.
Kraamverblijfplaats

Zomerverblijfplaats

Winterverblijfplaats

Paar/baltsverblijfplaats

rosse vleermuis

rosse vleermuis

rosse vleermuis

rosse vleermuis

Raalte

-

?

?

?

Heino

-

X?

?

?

Olst

X1

?

?

?

Wijhe

-

X?

?

X2

Verblijfplaatsfuncties rosse vleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Potentiele kraamlocatie in een boom nabij het station van Olst

2

Tegen cluster 18 is aan de noordzijde een baltslocatie gevonden; de verblijfplaats bevindt zich waarschijnlijk in een

boom

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen rosse vleermuis
Momenteel lijken de aantallen (fors) af te nemen, maar cijfers ontbreken. Opgemerkt moet worden
dat deze soort als kwetsbaar (Rode Lijst 2006) is aangemerkt omdat er nauwelijks
winterwaarnemingen zijn. Bovendien zijn op veel plaatsen waar eerder veel rosse vleermuizen
werden waargenomen, steeds minder waarnemingen. Vooral het aantal roepende mannetjes
neemt af (BIJ12, 2017f).
De rosse vleermuis is overwegend boombewonend, maar kan op basis van waarnemingen elders
in Nederland ook gebruik maken van gebouwen (waaronder geschakelde woningen). De rosse
vleermuis is een regelmatige bewoner van ruime platte kasten en bolle kasten aan bomen. In
gebouwen vertoonden rosse vleermuizen een voorkeur voor west-georiënteerde gevels die vooral
in de avond veel opwarmden. Grotere, meer zon beschenen kasten met meer
temperatuurgradiënten zouden wellicht ook geschikt zijn voor grotere kraamkolonies (Korsten,
2012). Op basis van de waarnemingen die gedaan zijn tijdens het nader onderzoek in het kader
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van het SMP heeft de soort een duidelijke binding met oudere groenstructuren en aansluitend
gelegen kleinschalig landschap en/of landgoederen. Het zal met name op deze locaties zinvol zijn
om voor de rosse vleermuis voorzieningen aan te brengen met ruimte om vrij te kunnen hangen.
4.2.11 Kleine dwergvleermuis
Leefwijze
De kleine dwergvleermuis is als soort pas in 1997 erkend. De soort kent een verspreidingsgebied in
zuid- en midden Europa tot 63° N in Noorwegen (Dietz, 2011). De kleine dwergvleermuis is in 2007
voor het eerst vastgesteld in Nederland. Aangezien de soort op de batdetector eenvoudig te
verwarren is met de algemeen voorkomende gewone dwergvleermuis dient ervan uit te worden
gegaan dat deze soort al voor 2007 zich in Nederland bevond.
Op basis van informatie uit het buitenland wordt de soort getypeerd als een soort van waterrijke
gebieden zoals rivierdalen en moerasgebieden in combinatie met bomenrijke gebieden zoals
bosranden, laanvormen, parken en tuinen (www.zoogdiervereniging.nl). De kleine dwergvleermuis
is aanzienlijk meer afhankelijk van oeverbossen (hard- en zachthout), laagland en wateren van elke
grootte, vooral stilstaande wateren, dan de gewone dwergvleermuis (Dietz, 2011). De kleine
dwergvleermuis heeft vanwege specifieke jachteisen een groter foerageergebied dan de gewone
dwergvleermuis, maar gebruikt hiervan een kleiner deel. Het jachtgedrag en dieet komt sterk
overeen met de gewone dwergvleermuis.
Hoewel in Nederland bijzonder zeldzaam zijn waarnemingen van kleine dwergvleermuizen wel uit
vrijwel heel Nederland bekend. Verblijfplaatsen zijn echter nog maar tweemaal vastgesteld. In 2011
werd achter een vensterluik in Zuidwest Brabant een solitair mannetje aangetroffen. In mei 2020
werd in Zuid-Holland de eerste kraamverblijfplaats aangetroffen en werden 422 uitvliegende dieren
geteld. Hoewel kleine dwergvleermuizen niet veel worden waargenomen zijn uit vrijwel alle delen
van Nederland detectorwaarnemingen bekend. Ook wijzen een klein aantal waarnemingen van
baltsende kleine dwergvleermuis op meer (paar-)verblijfplaatsen in Nederland. Vermoedelijk
worden veel dieren nog steeds over het hoofd gezien en zijn er meer kraam- en
paarverblijfplaatsen aanwezig.
Zomerverblijfplaatsen van kleine dwergvleermuizen worden in het buitenland meestal gevonden in
spleetvormige ruimten in gebouwen, zoals de spouw, in daklagen of achter gevelbetimmering.
Incidenteel worden ook zomerverblijfplaatsen in bomen en vleermuiskasten gevonden.
De kraamverblijfplaatsen zijn met een gemiddelde van 200 dieren groter dan die van de gewone
dwergvleermuizen en kunnen een omvang van honderden tot meer dan duizend dieren bereiken.
Paarverblijfplaatsen bevinden zich in gebouwen en bomen, maar ook wel in vleermuiskasten. Van
juli tot half september gebruiken mannetjes deze paarverblijfplaatsen met een territorium dat ze
tegen andere mannetjes verdedigen, en waar ze baltsen om vrouwtjes te lokken en een harem
vormen. In de winter worden kleine dwergvleermuizen aangetroffen in spleetvormige ruimten in
bovengrondse gebouwen en in bomen, vaak op weinig beschutte plekken
(www.zoogdiervereniging.nl). De voorstaande informatie van de zoogdiervereniging wordt deels
tegengesproken door literatuur (o.a. Dietz, 2011). Volgens deze literatuur kent de kleine
dwergvleermuis een grote verscheidenheid aan verblijfplaatsen, veel ruimer dan gewone
dwergvleermuis, zoals boomholtes, vleermuiskasten, etc. De grote verscheidenheid komt meer
overeen met een soort als de ruige dwergvleermuis. De meerderheid van de dieren overwinterd
waarschijnlijk in boomholten.
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Over de eventuele migratie van de kleine dwergvleermuis is nog weinig bekend. Er lijkt sprake van
verschillende zomer- en overwinteringsgebieden. In nog kleinschalig ringonderzoek zijn dieren
terug gemeld op afstanden van 178 km tot 775 km afstand van de locatie waar dieren waren
geringd (www.zoogdiervereniging.nl).
(Lokale) verspreiding
Omdat we de kleine dwergvleermuis pas relatief recent ‘in het vizier’ hebben is het nog niet
duidelijk hoe groot de Nederlandse populatie is, of de soort in het gehele land kan worden verwacht
en welke veranderingen in de populatie hebben plaatsgevonden. Om dezelfde reden is het
evenmin mogelijk om bedreigingen of beschermingsmaatregelen aan te geven
(www.verspreidingsatlas.nl).
In het verleden is de kleine dwergvleermuis in kleine aantallen (1 in 2017 en 3 in 2019)
waargenomen tijdens het Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen in het noordelijk deel van
de gemeente Raalte, ten westen van Heino (NDFF, 2020). Op basis van het voorstaande en onze
eigen waarnemingen (zie analyse voorkomen in onderzoeksgebied) wordt verwacht dat de soort in
kleine aantallen voorkomt binnen de beide gemeenten. In de toekomst kan dit beeld mogelijk
wijzigen. Het is bijvoorbeeld onbekend of de soort structureel gemist wordt tijdens onderzoeken
en/of dat de soort zich uitbreidt binnen Nederland (migratie van buiten Nederland en/of groei van
populatie).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De kleine dwergvleermuis komt in lage dichtheden voor in Heino, Olst en Wijhe. Ook tijdens de
VleerMUS (Hommersen, 2020) ronde van 2019 in Heino is de soort meerdere malen waargenomen
(waaronder in cluster 5). Gezien de verspreid liggende waarnemingen betreffen dit waarschijnlijk
meerdere individuen. Ook op basis van het onderzoek in het kader van het SMP wordt verwacht
dat er meerdere individuen aanwezig zijn in Heino. En gezien het vroege tijdstip van twee van de
waarnemingen worden in cluster 5 meerdere zomerverblijfplaatsen verwacht. Ook in cluster 19
(Wijhe) wordt gezien het vroege tijdstip van de waarnemingen een zomerverblijfplaats verwacht.
Gezien de voorkeur om grote kraamverblijfplaatsen te vormen met honderden dieren wordt op dit
moment geen kraamverblijfplaats verwacht in de dorpen binnen het SMP. Aangezien de literatuur
elkaar tegenspreekt op het gebied van winterverblijfplaatsen (overwegend gebouwen of bomen) is
een enkel overwinterend dier ook niet uit te sluiten.
Kraamverblijfplaats

Zomerverblijfplaats

Winterverblijfplaats

Paar/baltsverblijfplaats

kleine

kleine

kleine

kleine

dwergvleermuis

dwergvleermuis

dwergvleermuis

dwergvleermuis

Raalte

-

-

-

-

Heino

-

X?

?

X?

Olst

-

?

?

?

Wijhe

-

X?

?

?

Verblijfplaatsfuncties kleine dwergvleermuis per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren (in de betreffende periode van
het jaar) niet uit te sluiten; ? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen kleine dwergvleermuis
Gezien de lokale verspreiding en voorkomen (zie analyse voorkomen in onderzoeksgebied) komt
de kleine dwergvleermuis slechts voor in lage dichtheden in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.
En dan met name kleine verblijfplaatsen met één of enkele individuen. In Nederland is, voor zover
bekend, nog geen ervaring opgedaan met mitigatie voor deze soort. In verschillende Europese
landen zijn kraamverblijfplaatsen in houten kasten aangetroffen, voornamelijk grote
vleermuiskasten met meervoudige compartimenten. Individuele dieren en grote groepen zonder
jongen zijn ook in traditionele platte en bolle kasten aangetroffen (Korsten, 2012). Gezien het
voorstaande is het de verwachting dat de mitigatie aansluit bij de maatregelen die ook worden
getroffen voor meer algemene gebouwbewonende soorten die gebruik maken van spleetvormige
ruimtes zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Op basis van het voorstaande komt de lokale
stand van instandhouding niet in het geding en zijn aanvullende maatregelen, anders dan reeds
wordt getroffen voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger, voor deze soort niet aan de orde.

4.3 Schemer- en nachtactieve vogels
Van de schemer- en nachtactieve vogels, die zijn opgenomen in het SMP, komt een steenuil meer
voor in de dorpen en kunnen kerkuil en ransuil meer aan de randen van de dorpen worden
verwacht. De voorstaande soorten zijn opgenomen omdat deze soorten in gebouwen, bijgebouwen
en/of tuinen verblijven. In de onderstaande tabel een overzicht van de verblijfplaatsfuncties van de
schemer- en nachtactieve vogels per kern. In de onderstaande paragrafen zal per soort hierop
verder op in worden gegaan.

Raalte
Heino

Kerkuil

Steenuil

Ransuil

?1

?2

X?3

4

5

-

7

?8

10

X?11

?

6

Olst

X

9

Wijhe

?

?
?
?

Verblijfplaatsfuncties schemer- en nachtactieve vogels per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren niet uit te sluiten;
? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; voornamelijk foeragerend/jagend

2

Waarneming foeragerend dier binnen cluster 6

3

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; waarschijnlijk broedgeval in het park tussen clusters 6

en 13 (Raalte)
4

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; voornamelijk dode exemplaren langs de N35

5

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; nestlocatie aan de noordzijde van Heino (langs de

Molenweg)
6

Op basis van de NDFF-database /Waarneming.nl (2004) zit in de kerk van Olst een broedpaar (cluster 16)

7

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; buiten het dorp zitten territoria en binnen de kern

worden foeragerende dieren gezien
8

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; aan de oostzijde van Olst is een nestlocatie

vastgesteld en bij een SallandWonen project aan de Olsterkampweg is een rustend dier waargenomen
9

Waarneming overvliegend dier aansluitend aan cluster 17

10

Waarneming roepend dier aansluitend aan cluster 7 en, op basis van de NDFF-database, is een roepend dier

waargenomen in cluster 18
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11

Op basis van de NDFF-database zijn rustende dieren waargenomen in cluster 18 en buiten de clusters is, in

het noorden van Wijhe, een roestplek van de ransuil waargenomen van 2 – 4 exemplaren

4.3.1 Kerkuil
Leefwijze
De kerkuil (Tyto alba) is een erg opvallende uil met een hartvormig gezicht. De twee voorkomende
kleurvariaties maken in de vlucht beiden een bijna witte indruk. De kerkuil is standvogel in
Nederland; eenmaal gevestigd blijven ze hun hele leven in hetzelfde gebied. Kerkuilen zijn echte
nachtjagers die vanaf een uur na zonsondergang jagen. Hun prooi bestaat voornamelijk uit veld- en
spitsmuizen maar ze pakken ook andere muizen. De kerkuil eet, afhankelijk van het aanbod, ook
wel eens een mus of spreeuw.
De kerkuil komt voor in cultuurland met gras- en bouwlanden begrensd door kruidenrijke
akkerranden, houtwallen, heggen of bosjes. Deze uil gebruikt in zijn territorium een aantal vaste
plekken als nest- of rustplaats. Kerkuilen broeden vooral in hoge, donkere en tochtvrije delen van
boerenschuren, kerken, kastelen en torens. Die moeten dan wel voor de kerkuil toegankelijk zijn.
De kerkuil broedt tegenwoordig in ongeveer 90 procent van de gevallen in nestkasten die in deze
gebouwen zijn geplaatst. De ongeveer 15.000 kerkuilkasten in Nederland vormen een belangrijk
deel van het aanbod. Bij wijze van uitzondering is ook een holle boom geschikt.

Boven; links kerkuilen zittend in de invliegopening, midden een uilenbord en rechts een kerkuilkast in een schuur. Beneden; links een
nest van kerkuil onder het dak, midden uilskuikens onder het dak en rechts een nest met jonge kerkuilen in een ventilatiebuis.

De voortplantingsperiode begint in februari. De leg van broedsel vindt meestal plaats van eind
maart tot begin mei. In muizenrijke jaren zijn er vervolgbroedsels in juli en augustus en soms ook
nog van oktober tot december. Nestplaatsen worden ook vaak gebruikt als rustplaats. De
winterverblijfplek is vaak wel een andere plaats dan de voortplantingsplek. Ook bij een tweede
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legsel wisselt de kerkuil vaak van plek. Kerkuilen zijn in staat om nieuwe nestplekken in de directe
omgeving te vinden en te accepteren, als dat nodig is.
Winterverblijfplaatsen zijn bij voorkeur inpandig zodat er ook binnen, bijvoorbeeld in een schuur,
gefoerageerd kan worden als er buiten een dik sneeuwdek ligt.
Een leefgebied varieert van 60 hectare in een voor de kerkuil heel goed gebied tot 1200 hectare in
een heel arm gebied. Het voedselaanbod is daarbij bepalend. De kerkuil wordt in grote delen van
Nederland aangetroffen, met uitzondering van aaneengesloten bosgebieden, zoals grote delen van
de Veluwe. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op 2.000 tot 3.000 (BIJ12, 2017e).
(Lokale) verspreiding
Kerkuilen broeden in het hele land in agrarisch gebied, incidenteel ook in steden. De dichtheden
zijn het hoogst in delen van Noordoost- en Oost-Nederland en het laagst in de Randstad. De
jaarlijkse aantallen variëren enorm als gevolg van fluctuaties in het voedselaanbod – vooral
veldmuizen – en sterfte; deze kan groot zijn in sneeuwrijke winters maar ook bij aanhoudend koud,
winderig en nat weer (www.sovon.nl).
Verspreid over de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn door de plaatselijke IVN verenigingen in
2019 respectievelijk 23 en 25 bezette nestlocaties vastgesteld. Hieruit zullen, op basis van de
gegevens van de IVN afdeling Wijhe-Olst, ruim 200 jongen zijn uitgevlogen (met dank aan de
afdelingsbladen “De Grutto” en “Kleefkruid”). De nestlocaties van kerkuilen staan over het
algemeen niet in de NDFF-database; de beschermde status hiervan schrikt veel eigenaren van een
nestlocatie af om deze te melden en vrijwilligers van de IVN respecteren de keuze van de
eigenaren. In de NDFF-database staan voornamelijk zichtwaarnemingen (foeragerende dieren) en
verkeersslachtoffers. Zichtwaarnemingen en waarnemingen van verkeersslachtoffers worden
verspreid over beide gemeenten gemeld (met name in het buitengebied). Tijdens het nader
onderzoek is de kerkuil slechts eenmaal waargenomen, namelijk overvliegend in het centrum van
Wijhe aansluitend aan cluster 17.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Kerkuilen nestelt meestal op richel in gebouw (tegenwoordig doorgaans boerderij of schuur, minder
vaak kerktoren), graag in speciale nestkast, maar ook in holle bomen en soms in nestkasten voor
bosuilen (www.sovon.nl). Kerktorens liggen vanwege uitbreidingen voor nieuwbouw van woningen
en/of inrichting als bedrijventerrein steeds verder van het foerageergebied van de kerkuil en
kerktorens worden vanwege de overlast van (stads)duiven steeds vaker hermetisch afgesloten
voor uilen (en andere soorten). In Raalte is, in het buitengebied, in 2017 een broedgeval
waargenomen op de bovenste etage van een duiventil (Kerkuilnieuws, Noordwest Overijssel en
Noordoostpolder, 2017). Op basis van de NDFF-database /Waarneming.nl (2004) zit in de kerk van
Olst een broedpaar (cluster 16). Foto’s van de kerktoren uit 2013 laten zien dat er in toren nog
steeds een kerkuilenkast aanwezig is, maar of de kast nog bezet is, is niet bekend. Op basis van
het voorstaande wordt, aangezien het grootste deel van het onderzoeksgebied bestaat uit
grondgebonden woningen, niet verwacht dat de soort voorkomt in de woningen binnen het
onderzoeksgebied.
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen kerkuil
De landelijke stand klapte begin jaren zestig in als gevolg van de strengste winter van de twintigste
eeuw, het landbouwgif DDT hoopte zich op in de voedselketen en het agrarisch land werd minder
aantrekkelijk. Herstel werd vooralsnog gefnuikt door intensivering van agrarisch grondgebruik en
het verdwijnen van nestgelegenheid. Intensieve nestbescherming en series van zachte winters
brachten de stand terug op het oorspronkelijke peil. Rond 2010 nestelden er in daljaren tenminste
1.500 paren en in topjaren rond 3.000 (www.sovon.nl). Sinds 2017 staat de soort niet meer op de
Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (www.vogelbescherming.nl). De staat van instandhouding
van de kerkuil als broedvogel in Nederland is gunstig (www.sovon.nl). Er zijn geen aanwijzingen
dat de situatie in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte afwijkt van de landelijke gegevens.
Op basis van het voorstaande wordt verwacht dat de kerkuil binnen onderzoeksgebied niet of
nauwelijks gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van
SallandWonen grotendeels bestaan uit geschakelde woningen met relatief kleine tuinen, en dit type
bebouwing niet aantrekkelijk is, is de soort naar verwachting uit te sluiten. Negatieve effecten op de
kerkuil worden dan ook niet verwacht. De lokale gunstige staat van instandhouding komt dan ook
niet in geding. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de kerkuil bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het kader
van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners, maatregelen
getroffen in voor de kerkuil geschikte gebouwen en/of bijgebouwen. Voorbeelden zijn opgenomen
in deel V.
4.3.2 Steenuil
Leefwijze
De steenuil (Athene noctua) is de kleinste in ons land broedende uil. Steenuilen zijn uitgesproken
standvogels die het hele jaar in hun relatief kleine territorium blijven. Dit territorium wordt gevonden
in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap en varieert in grootte van 5 tot 30 hectare. Steenuilen
zijn erg honkvast en trouw aan hun partner. Ze blijven in beginsel het hele jaar en hun hele leven in
de buurt van hun eenmaal bezette territorium. De steenuil is voornamelijk actief in een gebied tot
op enkele honderden meters van hun nestplaats. In het broedseizoen vliegen ze vaak nóg minder
ver van de nestplaats.
De meeste nesten van steenuilen zijn te vinden op erven van (voormalige) boerderijen. De nesten
zitten daar onder het dak, in schuurtjes of in een steenuilkast. Daarnaast zijn ze ook vaak te vinden
in knotbomen en oude hoogstamfruitbomen. De nestplaatsen kunnen erg krappe holten in een
boom of erg ruime plekken in een gebouw zijn, en alles daartussen. De voortplantingsperiode
begint in januari, begin februari met de baltsperiode. Eieren worden gebruikelijk gelegd tussen
begin april en half mei. Vervolglegsels komen tot in juni voor. Nadat de jongen uitvliegen in juli,
worden ze nog meerdere weken door hun ouders verzorgd. Vanaf begin augustus worden de
jongen uit het ouderlijk territorium verdreven. Jonge steenuilen vestigen zich overwegend binnen 5,
soms binnen 10, kilometer van de nestplaats waar ze zijn opgegroeid.
Buiten het voortplantingsseizoen worden nestplaatsen ook gebruikt. Ze hebben daarnaast ook
andere plekken op het erf die ze regelmatig als roestplaatsen gebruiken. Steenuilen hebben een
gevarieerd menu dat voornamelijk uit muizen bestaat maar ook kleine vogels, kevers, vlinders en
andere insecten, kikkers en salamanders, vleermuizen en wormen bevat. In muizenarme jaren
kunnen regenwormen een belangrijk deel van het voedsel uitmaken. Een gevarieerd leefgebied is
van groot belang voor een divers prooiaanbod.
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Steenuilen worden in grote delen van Nederland aangetroffen. De hoogste dichtheden steenuilen
worden gevonden in het rivierengebied, de Achterhoek, de Gelderse Vallei, Zuid-Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen. In Friesland, Groningen en delen van Drenthe is de steenuil schaars en is in
grote gebieden niet aanwezig. Op de Waddeneilanden komt de steenuil helemaal niet voor en in
Flevoland slechts heel sporadisch. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op 6.500 tot
8.000 broedparen (BIJ12, 2017h).

Links steenuil in de nok van een schuur. Midden twee tekeningen met invliegopeningen van steenuil naar zijn
nestplaats (bron: www.steenuil.nl) en een steenuil onder zonnepanelen (foto: Martijn Perk) en rechts een
natuurlijk nest van de steenuil (bron: www.harveyvandiek.nl).

(Lokale) verspreiding
Steenuilen zijn bijzonder plaatstrouw. Zelfs jonge vogels vertonen weinig neigingen om zich meer
dan enkele tientallen kilometers te verplaatsen. Steenuilen worden buiten de broedtijd dan ook
bijna altijd in de omgeving van de broedplaatsen gezien. Waarnemingen op grotere afstand,
bijvoorbeeld op de Waddeneilanden, zijn bijzonder schaars. De verspreiding is in hoofdzaak
beperkt tot het kleinschalige cultuurlandschap van Oost-, Zuid- en Midden-Nederland. De hoogste
dichtheden komen voor in delen van het rivierengebied en het oosten van Gelderland
(www.sovon.nl).
Verspreid over de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte zijn door de plaatselijke IVN verenigingen in
2019 respectievelijk 41 en 39 bezette nestlocaties vastgesteld. Hieruit zijn 268 jonge steenuilen
uitgevlogen (met dank aan de afdelingsbladen “De Grutto” en “Kleefkruid”). De meeste nestlocaties
van de steenuil staan niet in de NDFF-database; de beschermde status hiervan schrikt veel
eigenaren van een nestlocatie af om deze te melden en vrijwilligers van de IVN respecteren de
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keuze van de eigenaren. In tegenstelling tot de kerkuil staan er van de steenuil iets meer
nestlocaties in de NDFF-database, met name particulieren die een steenuil bij de woning op het erf
hebben zullen hier vaker melding van maken. Ook het aantal andere waarnemingen van steenuilen
is groter. Dit zal te maken hebben met het feit dat de soort zich vaker laat horen als de kerkuil.
Verreweg de meeste waarnemingen worden wel gedaan in het buitengebied. Tijdens het nader
onderzoek is de steenuil slechts tweemaal waargenomen, namelijk roepend aansluitend aan
cluster 7 (Wijhe) en foeragerend in cluster 6 (Raalte).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Steenuilen broeden voornamelijk op erven van (voormalige) boerderijen. De nesten zitten daar
onder het dak, in schuurtjes of in een steenuilkast. Daarnaast zijn de nesten ook vaak te vinden in
knotbomen en oude hoogstamfruitbomen. De nestplaatsen kunnen erg krappe holten in een boom
of erg ruime plekken in een gebouw zijn, en alles daartussen. In de nabije omgeving van kleine
weitjes achter woonhuizen in dorpen kunnen ook nesten van steenuilen voorkomen, maar zover
bekend is dit niet het geval in de kernen Raalte, Heino, Olst en Wijhe. In deze dorpskernen zijn
geen nestlocaties waargenomen. Op basis van het voorstaande wordt, aangezien het grootste deel
van het onderzoeksgebied bestaat uit grondgebonden, geschakelde, woningen, niet verwacht dat
de soort voorkomt in de woningen binnen het onderzoeksgebied.
Wel lijkt de steenuil zich aan te kunnen passen aan deze tijd; op basis van een eigen waarneming
kan gemeld worden dat de soort ook onder zonnepanelen kan broeden. Naar aanleiding van deze
waarneming heb ik meerdere waarnemingen gehoord en gezien van steenuilen die onder
zonnepanelen verblijven (tijdelijk of nestlocatie is onduidelijk). Ook een waarneming (particuliere
woning in cluster 18) op waarneming.nl in Wijhe van begin januari 2021 laat een steenuil zien
onder een zonnepaneel (functie onbekend). Het is ook niet bekend of zij daar zelf een nestkom
maken van braakballen of afhankelijk zijn van oude nesten van huismussen die ook onder
zonnepanelen broeden.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen steenuil
In het westen en noorden van het land is de steenuil tussen 1975 en 2000 op veel locaties
verdwenen. Elders zijn de aantallen in dezelfde periode afgenomen. Sindsdien nemen ze in het
rivierengebied verder af, zijn ze op de zeeklei stabiel en herstellen ze licht op de zandgronden. Het
leefgebied krimpt ineen door bijvoorbeeld stads- en dorpsuitbreidingen, aanleg van
industrieterreinen en wegen. Daarnaast is het resterende leefgebied sterk veranderd. Kleine
gemengde boerenbedrijven zijn er niet meer, hoogstamboomgaarden zijn zeldzaam geworden. De
landbouw is een stuk intensiever. Lange tijd was er geen aandacht voor kleinschalige
landschapselementen als houtwallen en hagen. Veel nestgelegenheid verdween ook door het
ruimen van oude kippenhokken en vervallen schuurtjes. Het verkeer kan de steenuil ernstig parten
spelen waar zijn jachtterrein doorkruist wordt door wegen. Na koudere en sneeuwrijke winters
zakken de aantallen soms tijdelijk in, soms ook niet (www.vogelbescherming.nl).
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De broedpopulatie betreft 7500 – 8500 paren (periode 2013 – 2015). De steenuil staat op de Rode
Lijst als kwetsbaar. De staat van instandhouding van de steenuil als broedvogel in Nederland is
matig ongunstig (www.sovon.nl). De gegevens op de website van Sovon lijken allemaal gebaseerd
op de periode 2013 – 2015. Uit de gegevens van de IVN Wijhe – Olst blijkt de populatie na een
forse stijging van broedparen in 2013 ten opzichte van de voorliggende periode (van 26 in 2012, en
vergelijkbare cijfers in de drie voorgaande jaren, naar 37 in 2013) de situatie in de periode 2013 –
2019 stabiel (of zelfs licht toegenomen tot rond de 40 broedparen). Het voorstaande is te verklaren
als de gegevens worden uitgesplitst
naar vier regio’s dat door Sovon is
gedaan en gepubliceerd in het
Sovon-Nieuws van 2019 (nummer 4).
In de regio waar de gemeenten OlstWijhe en Raalte onder vallen
(Zandgronden No/Mi) is een sterke
stijging te zien van de populatie (zie
afbeelding). Er kan zelfs gesproken
worden van een volledig herstel en
daarmee een lokale stand van
instandhouding die gunstig is.

Op basis van het voorstaande wordt verwacht dat de steenuil binnen onderzoeksgebied niet of
nauwelijks gebruikt maakt van de aanwezige bebouwing. Aangezien de gebouwen van
SallandWonen grotendeels bestaan uit geschakelde woningen met relatief kleine tuinen, en dit type
bebouwing niet aantrekkelijk is, is de soort naar verwachting uit te sluiten. Negatieve effecten op de
steenuil worden dan ook niet verwacht. De lokale gunstige staat van instandhouding komt dan ook
niet in geding. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP zijn geen aanvullende
maatregelen nodig voor de steenuil bij planmatig onderhoud en projectmatig onderhoud. In het
kader van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg met bewoners,
maatregelen getroffen in voor de steenuil geschikte gebouwen en/of bijgebouwen. Voorbeelden zijn
opgenomen in deel V.
4.3.3 Ransuil
Leefwijze
De ransuil bewoont een groot scala aan leefgebieden, variërend van agrarische gebieden tot open
bos, bosranden, parken, duinen, heiden, hoogvenen en moerasgebieden. De soort verdween de
laatste decennia uit de grote bossen op de zandgronden, waar hij voorheen een normale
broedvogel was. Hierbij speelt intensieve predatie op jonge en oude ransuilen door haviken een
belangrijke rol. Boomloze gebieden en steden worden gemeden door de ransuil (www.sovon.nl).
De ransuil jaagt bij voorkeur in het open veld, langs wegbermen en op plekken met kaalslag in bos.
Hoofdzakelijk woelmuizen, met de veldmuis als belangrijkste prooi. Daarnaast echte muizen (bijv.
aardmuis, bosmuis) en kleine vogels als mussen, merels, spreeuwen en vinkachtigen.
Ransuilen broeden als paartje en gebruiken vooral oude nesten van ekster of kraai. Ook broeden
ze soms op de grond of gebruiken een nesthulp in de vorm van een korf. Ransuilen zijn veelal
verscheidene jaren plaatstrouw aan een nestomgeving, maar niet per se aan hetzelfde nest.
Soortenmanagementplan
SallandWonen

72

Bijvoorbeeld omdat een vorig gebruikt kraaiennest in verval is geraakt. Jonge ransuilen zwermen
bij zelfstandigheid uit en kunnen honderden kilometers ver wegtrekken. De ransuil broedt en roest
bij voorkeur in naaldbomen, die hem de beste dekking bieden. Daarnaast in houtwallen,
boomgroepen, hagen en zelfs solitaire bomen (www.vogelbescherming.nl, Hoogstenstein e.a.,
2017).
Familiegroepjes sluiten zich vanaf augustus bij elkaar aan op gemeenschappelijke slaapplaatsen.
Tussen oktober en maart vormt zich de echte winterroest, waar vaak enkele maar som tientallen
ransuilen overnachten. Ransuilen vanuit Noordoost-Europa trekken ’s winters zuidwaarts.
(Lokale) verspreiding
De ransuil komt wijdverspreid over Europa voor. Noordelijk reikt hun verspreiding tot de zuidelijke
taiga. De soort ontbreekt in het hoge noorden en op IJsland. Voor heel Europa wordt de populatie
ransuilen op 200.000 broedparen geschat (www.vogelbescherming.nl).
Zoals voorstaand reeds is beschreven is de ransuil plaatstrouw aan een nestomgeving, maar
kunnen jonge ransuilen honderden kilometers ver wegtrekken. Als broedvogel komt de soort
redelijk gelijkmatig voor over heel Nederland, inclusief de Waddeneilanden. De roestplekken liggen
in het gebied waar de ransuil ook broed, maar vaker dicht bij de kust.
De ransuil is een soort die vaak buiten het zichtveld blijft van vrijwilligers. De soort is niet
afhankelijk van kasten en wordt dan ook niet meegenomen in inventarisaties van kerk – en steenuil
werkgroepen. En ook roofvogelwerkgroepen nemen de soort niet mee, mogelijk vanwege het feit
dat de soort nachtactief is of omdat de soort vaak broed in dichte naaldbomen en coniferen
waardoor nesten niet opvallen.
In de NDFF-database staan in beide gemeenten ook weinig waarnemingen van de ransuil. Het
betreffen veelal losse waarnemingen, maar ook enkele clusters van waarnemingen die te herleiden
zijn aan een territorium (broedlocatie) of roestplaats. Er lijken, ondanks het formaat van de uil,
relatief weinig verkeersslachtoffers in te staan. Verreweg de meeste waarnemingen worden gedaan
in het buitengebied, maar er zijn ook enkele waarnemingen gedaan in of direct aansluitend aan de
dorpskernen van Raalte, Wijhe en Olst. Tijdens een eerder onderzoek bij een SallandWonen
project aan de Olsterkampweg te Olst is een rustend dier waargenomen.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
Ransuilen broeden in een groot scala aan leefgebieden van agrarische gebieden tot bosranden en
parken. Ook diverse aaneengesloten groene tuinen met volwassen naaldbomen en/of coniferen
kunnen gebruikt worden als leefgebied. Tijdens de broedperiode maakt de ransuil voor zijn nest
vooral gebruik van oude nesten van ekster of kraai. Zowel de nestlocatie als de roestplekken
kunnen liggen in de dorpskernen die onderdeel uitmaken van het SMP. Op basis van het
voorstaande wordt, aangezien het grootste deel van het onderzoeksgebied bestaat uit
grondgebonden, geschakelde, woningen, niet verwacht dat de soort voorkomt in de woningen
binnen het onderzoeksgebied. Echter een grote naaldboom of conifeer in een kleine achtertuin die
grenst aan een meer groen gebied (buitengebied, park of cluster van grotere tuinen rondom
vrijstaande woningen) kan ook geschikt zijn als nestlocatie.
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen boommarter
De dichtheden zijn vrijwel overal laag, hoewel de aanwezigheid lastig vast te stellen is. De stand is
sterk afgenomen sinds ongeveer 1985. De soort verdween uit de grote bossen op de zandgronden,
waar hij voorheen een normale broedvogel was. Hierbij speelt intensieve predatie op jonge en oude
ransuilen door haviken een belangrijke rol. Bovendien wordt het agrarisch cultuurlandschap
dermate intensief benut dat florerende (veld)muizenpopulaties een uitzondering worden, een
uitzonderlijk jaar daargelaten. Lokaal werd nestgelegenheid schaars door afnemende aantallen
zwarte kraaien en eksters (nestleveranciers) (www.sovon.nl).
De broedpopulatie betreft 2200 – 3000
paren (periode 2013 – 2015). De ransuil
staat op de Rode Lijst als kwetsbaar. De
staat van instandhouding van de ransuil
als broedvogel in Nederland is zeer
ongunstig (www.sovon.nl). De gegevens
op de website van Sovon lijken allemaal
gebaseerd op de periode 2013 – 2015.
Lokale gegevens van de ransuil zijn niet
beschikbaar, dus dient uitgegaan te
worden van de landelijke staat van
instandhouding. De trend van de ransuil
als broedvogel laat sinds de 1990 een
daling zien van circa 80%.
Van de ransuil zijn geen broedgevallen bekend in woningen of bijgebouwen. Op basis van het
voorstaande wordt verwacht dat de ransuil binnen onderzoeksgebied niet of nauwelijks gebruikt
maakt van de tuinen als essentieel leefgebied (broedlocatie of roestplaats voor een grotere groep).
Negatieve effecten op de ransuil worden dan ook niet verwacht. De lokale gunstige staat van
instandhouding komt dan ook niet in geding. Binnen de projectomvang van het voorliggende SMP
zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor de steenuil bij planmatig onderhoud en projectmatig
onderhoud. In het kader van natuurinclusief bouwen bij nieuwbouwprojecten worden, in overleg
met bewoners, maatregelen getroffen in voor de ransuil geschikt leefgebied. Voorbeelden zijn
opgenomen in deel V.

Soortenmanagementplan
SallandWonen

74

4.4 Vroege broedvogels
Van de vroege broedvogels, die zijn opgenomen in het SMP, komt de ringmus meer voor aan de
groene randen van de dorpen. Huismus en spreeuw worden overal verwacht en de zwarte
roodstart wordt in de stenige kernen van de dorpen verwacht. De voorstaande soorten zijn
opgenomen omdat deze soorten in de gebouwen, bijgebouwen en/of tuinen verblijven. In de
onderstaande tabel een overzicht van de verblijfplaatsfuncties van de vroege broedvogels per kern.
In de onderstaande paragrafen zal per soort hierop verder op in worden gegaan.

Raalte
Heino

Huismus

Spreeuw

Zwarte Roodstaart

Ringmus

Algemene broedvogels

X

X

-1

?2

X

X

3

4

X

4

X

-

?

Olst

X

X

X

?

X

Wijhe

X

X

-5

?6

X

Verblijfplaatsfuncties vroege broedvogels per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren niet uit te sluiten;
? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters (clusters zijn niet geschikt); de soort wordt recent

voornamelijk waargenomen in de nieuwbouwwijk van Raalte, winkelcentrum en bedrijventerrein
2

Op basis van de NDFF-database is de ringmus waargenomen in cluster 13 (Meetnet Urbane Soorten)

3

Op basis van de NDFF-database is een foeragerend dier waargenomen in cluster 3 tegen het bedrijventerrein;

op het bedrijventerrein zijn nestlocaties niet uit te sluiten
4

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters; voornamelijk foeragerend/ter plaatse

5

Waarneming uit de NDFF-database buiten de clusters (clusters zijn niet geschikt); de soort wordt recent

voornamelijk waargenomen in de nieuwbouwwijk van Wijhe
6

Op basis van de NDFF-database is de ringmus waargenomen in cluster 7, 18 en 19 (cluster 7 en 19 betreft

Meetnet Urbane Soorten)

4.4.1 Huismus
Leefwijze
Huismussen (Passer domesticus) worden nagenoeg overal in Nederland aangetroffen waar
geschikt leefgebied aanwezig is. De huismus heeft een sterke binding met mensen en komt tot
broeden in of tegen gebouwen in dorpen en steden, in en bij boerderijen, maneges,
kinderboerderijen en andere vormen van bebouwing in het landelijk gebied. De habitat van de
huismus moet voldoen aan een combinatie van een aantal elementen, die ook nog eens binnen
een straal van enkele meters (dekking bij voedselbronnen) tot enkele honderden meters (nestplek
en voedselbronnen) van elkaar moeten liggen. De habitat moet bestaan uit een combinatie van
plekken voor nestgelegenheid, voedsel (voor volwassenen en jongen), dekking (stekelige struiken,
groenblijvende struiken en klimplanten, coniferen, klimop), plekken voor stofbaden en drinkwater.
Ontbreekt één van de onderdelen of liggen ze te ver van elkaar verwijderd, dan is de habitat niet
geschikt.
De huismus kent twee typen vaste rust- en verblijfplaatsen: de nesten als voortplantingsplaats en
altijd-groene struiken en klimplanten als vaste rust- en verblijfplaats in de winter. Het menu van de
huismus bestaat uit zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood, bessen, pinda’s en vetbollen.
In broedtijd voornamelijk insecten.
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Huismussen zijn sociale vogels en leven in groepen. Ze broeden in losse kolonies van enkele
paren tot soms wel honderd nesten. De grotere kolonies hebben in de regel een beter
broedresultaat dan de kleinere kolonies.
De huismus is zeer honkvast. Hij blijft het gehele jaar in de buurt van zijn eenmaal gekozen nest.
Huismussen gebruiken het nest zelf ook het gehele jaar door. In de periode begin april tot en met
augustus worden er 2 à 3 legsels per seizoen gelegd in het nest. Bij een succesvol jaar kunnen de
huismussen tot in september nog op het nest zitten. Voorafgaand aan het broeden slapen
vrouwtjes al op het nest. Tijdens strenge koude wordt het nest ook in de winter gebruikt voor
overnachting.

Foto’s: Merel Zweemer

Nesten van huismussen zijn in de regel te vinden; in of tegen allerlei menselijke bebouwing, onder
dakpannen, in neststenen en in kieren en gaten in muren. Ook zijn nesten te vinden achter
regenpijpen bij al dan niet met klimop begroeide muren en in nestkasten. In (melkkoeien)stallen op
boerenerven worden bolnesten ook tussen de stalenbalken en de golfplaten geklemd. Binnen
enkele meters van de nestplaats moet dekking aanwezig zijn voor de jongen als ze uitvliegen en
voor de ouders voordat ze naar het nest vliegen om de jongen te voeren.
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(Lokale) verspreiding
Het merendeel van de huismussen brengt zijn hele leven door binnen een straal van enkele
honderden meters van de geboorteplek. Huismussen zijn het talrijkst bij oudere huizen in een deels
groene, liefst wat rommelige omgeving aan stadsranden of op het platteland. In strakke
nieuwbouwwijken en het versteende hart van grote steden zijn ze schaars of ontbreken ze bij
gebrek aan nestgelegenheid en/of voedsel (www.sovon.nl). Uit de onderstaande kaarten blijkt
duidelijk het verdwijnen van de huismus uit de randstad. Op dit moment is de dichtheid van de
huismus het grootst op het platteland en dan met name in agrarische gebieden met veel
grondgebonden, gemengde, bedrijven zoals melkveehouderijen. In de Gelderse vallei en oostflank
van de Veluwe zouden ook de vele paardenhouderijen bij kunnen dragen.

Van links naar rechts; dichtheid van huismus in de periode 1998 – 2000, dichtheid van huismus in de periode
2013 – 2015 en de ruimtelijke verdeling melkveehouderij in 2013 (bronnen: Sovon & Wageningen Livestock
Research).

Als broedvogel komt de soort, ondanks de afwezigheid (zoals op de Veluwe en Utrechtse
Heuvelrug) en grote afname (zoals in de Randstad) in bepaalde delen, redelijk gelijkmatig voor
over heel Nederland. In het kader van het berekenen van het aantal broedparen per provincie is
geen correctie uitgevoerd. Op basis van het oppervlak zijn in de gehele provincie Overijssel 78.907
(puntschatting) broedparen aanwezig. En in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, ook weer op
basis van oppervlakte, 6.766 (puntschatting) broedparen aanwezig. De meeste waarnemingen
binnen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte komen uit het programma Jaarrond Tuintelling (de helft
van alle waarnemingen). Daarnaast worden veel losse waarnemingen ingevoerd en zijn er diverse
waarnemingen uit andere programma’s zoals Meetnet Urbane Soorten (MUS). In de NDFFdatabase staan, gezien het algemene voorkomen van de soort, toch nauwelijks verblijfplaatsen
(nestlocaties) (NDFF, 2020).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De huismus komt voor in alle vier de kernen als broedvogel. Tijdens het onderzoek is de huismus
als broedvogel waargenomen in alle 20 clusters, slechts in zeven deelclusters zijn geen
nestlocaties waargenomen. Het onderzoek heeft een goed beeld gegeven van het aantal
nestlocaties en verspreiding van de soort.

Soortenmanagementplan
SallandWonen

77

Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen huismus
Ooit was de huismus de meest algemene broedvogel van Nederland. De soort is de laatste
decennia om onbekende reden in aantal vrij hard achteruitgegaan. Begin jaren tachtig van de 20e
eeuw begon de afname, die begin jaren negentig versnelde. Dit heeft sinds 1990 geresulteerd in
een landelijke afname van circa 70% van het aantal broedparen. Vermoedelijk is één van de
oorzaken de afname van broedgelegenheid, onder andere door renovatie en isolatie van oude
woningen, gecombineerd met een afgenomen voedselaanbod, minder dekking en een toename
aan predatie. Ondanks dat de oppervlakte stedelijk gebied en het aantal huizen groter geworden is
in Nederland, is de huismus in aantal afgenomen. Het aantal geschikte nestplaatsen in
nieuwbouwwijken is in vergelijking met oude bebouwingsvormen veel lager. De
broedmogelijkheden in nieuwbouwwijken worden beperkt door een veranderde bouwstijl. Zo is bij
de tegenwoordig gangbare daken de ruimte bij de onderste rij dakpannen ontoegankelijk gemaakt
voor vogels.
De broedpopulatie betreft 600.000 –
1.000.000 paren (periode 2013 – 2015). De
huismus staat op de Rode Lijst als
gevoelig. De staat van instandhouding van
de huismus als broedvogel in Nederland is
matig ongunstig (www.sovon.nl). De
gegevens op de website van Sovon lijken
allemaal gebaseerd op de periode 2013 –
2015. Lokale gegevens van de huismus
zijn niet beschikbaar, dus dient uitgegaan
te worden van de landelijke staat van
instandhouding.
Huismussen zijn, als dat noodzakelijk is, in staat om nieuwe nestplekken te accepteren. Dit kunnen
ze doen als ze een nieuwe partner hebben gevonden. Ook als nestgelegenheid de beperkende
factor is geworden, kunnen ze nieuw aanbod gaan bewonen (BIJ12, 2017d). In het
kennisdocument zijn diverse voorzieningen opgenomen, maar niet al deze voorzieningen zijn
succesvol (zoals het dakvoetsystemen de “vogelvide”). In het voorliggende document zijn in deel V
verschillende voorzieningen opgenomen die zich in de afgelopen jaren wel bewezen hebben als
effectief.
4.4.2 Spreeuw
Leefstijl
Spreeuwen zijn een van de meest voorkomende broedvogels van Nederland. De soort kan overal
worden aangetroffen, al zijn in dichtbeboste streken de dichtheden gemiddeld lager. Spreeuwen
zijn zowel stads- als bosvogels die bij voorkeur foerageren op voedselrijke grasvelden, akkers,
slikken, etc. Intensieve landbouwgronden zijn minder in trek. In de stad wordt de stad zo ongeveer
overal aangetroffen. Voorwaarden voor vestiging zijn geschikte nestholtes en de nabijheid van
voedselgronden. Spreeuwen nestelen onder meer in oude spechtennesten, nestkasten en onder
dakpannen. Spreeuwen zijn alleseters, met tijdens het broedseizoen een voorkeur voor spinnen en
insecten, vooral larven van langpootmuggen (emelten). Daarnaast eten ze bessen, zaden en
granen.
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Spreeuwen broeden in holtes van bomen, in nestkasten en in gaten en kieren van gebouwen.
Spreeuwen zijn opportunisten en je komt ze dan ook op veel plaatsen in ons land tegen, ook in
dorpen en steden (bijvoorbeeld op stations). Echte graslandvogel. Grasvelden (van vochtig tot
droog) en in veel mindere mate akkers voorzien spreeuwen van insecten en hun larven
(Hoogenstein, 2017).

Boven spreeuw in gierzwaluwkast (foto: Ronald Schrijver), in schoorsteen (foto: Merel Zweemer). Onder
spreeuw onder gebroken gevelpan (foto: Alfred Pellemans).

(Lokale) verspreiding
De Nederlandse broedvogels zijn standvogel of
trekken in september en oktober enkele
honderden kilometers weg. Grote aantallen
Oost-, Noord- en Midden-Europese spreeuwen
bezoeken ons land, met pieken in juli (na het
uitvliegen van de jongen) en de herfst (trek).
Vooral half oktober kunnen indrukwekkende
fronten spreeuwen passeren, met name langs
de Hollands-Zeeuwse kust. De verspreiding van de overwinteraars is weersafhankelijk: bij zacht
weer vooral in de graslanden, bij streng winterweer ook veel in stedelijk gebied. De voorjaarstrek
vindt vooral in maart plaats (www.sovon.nl).
Uit de onderstaande kaarten blijkt duidelijk het verdwijnen van de spreeuw uit diverse gebieden. De
kaart met de dichtheden in de periode 2013 – 2015 lijkt sterk op de kaart van de huismus in
dezelfde periode. Met als uitzondering dat de soort zich wel lijkt te kunnen handhaven in de
randstad. De soort is wel sterk achteruitgegaan op de hogere zandgronden die onderhevig zijn aan
verdroging (zie ook staat van instandhouding) zoals grote delen van Overijssel.
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De dichtheid van spreeuw in de periode 1998 – 2000 (links) en de dichtheid van spreeuw in de periode 2013 –
2015 (rechts) (bron: Sovon).

In de NDFF-database staan in beide gemeenten weinig waarnemingen van broedende spreeuwen.
Het grootste aantal waarnemingen (twee derde) zijn via waarneming.nl in de NDFF-database
gekomen. Dit betreffen veelal waarnemingen van (zeer) grote groepen. Uit de NDFF-database valt
niet (eenvoudig) te herleiden of dit standvogels of trekvogels betreffen. Op basis van deze
waarnemingen kan dus ook niets gezegd worden over de lokale verspreiding als broedvogel. De
overige waarnemingen komen uit diverse programma’s waaronder MUS. Gezien het
onderzoeksprotocol (onderzoek tijdens de broedperiode van spreeuw) van MUS kan op basis
hiervan, op termijn, wel iets gezegd worden over de lokale verspreiding als broedvogel. Het
programma is in 2007 opgestart, maar de telpunten in bijvoorbeeld Wijhe zijn pas in 2014 voor het
eerst geteld. Op basis van de waarnemingen van de afgelopen 6 jaar zijn hieruit nog geen trends af
te lezen.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De spreeuw komt voor in alle vier de kernen als broedvogel. Tijdens het onderzoek is de spreeuw
als broedvogel waargenomen in 16 van de 20 clusters. In deze 16 clusters zijn in acht deelclusters
geen nestlocaties van de spreeuw waargenomen. In nog eens een derde van de deelclusters is
slechts één nestlocatie bekend. Het onderzoek heeft met name een goed beeld gegeven van de
verspreiding van de soort (voor het vaststellen van nestlocaties van de spreeuw is geen protocol;
spreeuwen starten net iets later met hun nest dan de huismus).
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen spreeuw
De spreeuw is in vergelijking met de jaren tachtig flink in aantal achteruitgegaan. Waarschijnlijk
komt dit doordat de afstand tussen nest en foerageergebied (graslanden) groot is geworden, als
gevolg van stedelijke uitbreidingen. Ook zijn vrij veel spreeuwen anderhalve week eerder gaan
broeden als gevolg van klimatologische veranderingen, wat mogelijk consequenties heeft voor de
hoeveelheid voedsel voor de jongen (Hoogenstein, 2017). Daarnaast speelt ook de verdroogd van
het platteland door de intensieve landbouw parten. Die verdroging in combinatie met andere
intensiveringsmethoden is funest voor het bodemleven en lijkt ook voor spreeuwen een oorzaak
voor hun grote achteruitgang (www.vogelbescherming.nl). De meest recente klimatologische
veranderingen, de drie droge zomers van 2018 – 2020, zijn nog niet zichtbaar in de trend, maar
deze zomers zullen zeker niet bijgedragen hebben aan een herstel.
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De broedpopulatie betreft 450.000 – 750.000
paren (periode 2013 – 2015). De spreeuw staat
(nog) niet op de Rode Lijst, maar wel op de
Oranje Lijst (een signaleringslijst als opmars
voor de Rode Lijst). De staat van instandhouding
van de spreeuw als broedvogel in Nederland is
matig ongunstig (www.sovon.nl). De gegevens
op de website van Sovon lijken allemaal
gebaseerd op de periode 2013 – 2015. Lokale
gegevens van de spreeuw zijn niet beschikbaar,
dus dient uitgegaan te worden van de landelijke
staat van instandhouding.
Het aanbieden van nestgelegenheid is een belangrijke beschermingsmaatregel voor spreeuwen
(www.vogelbescherming.nl). Op basis van eigen waarnemingen (projectgebied Boskamp,
SallandWonen) worden nestplekken onder de dakgoot, die zijn aangebracht voor gierzwaluwen,
snel (direct het 1e jaar) geaccepteerd door de spreeuw. Deze en andere voorzieningen zijn in het
voorliggende document opgenomen in deel V.
4.4.3 Zwarte roodstaart
Leefstijl
De zwarte roodstaart komt oorspronkelijk als broedvogel voor in middel- en hooggebergtes, maar
broedt in Nederland in het stedelijk gebied, zoals bedrijventerreinen, havencomplexen,
rangeerterreinen, industriegebieden, nieuwe woonwijken en andere bouwvormen, en bij moderne
boerderijen. In met name industrieterreinen en grootschalige nieuwbouw vinden zij holten in muren
en tal van andere plekken om te broeden. Ook wordt er genesteld tussen opgeslagen
bouwmaterialen. De soort verdwijnt weer als de omgeving te groen wordt. Er is een grote voorkeur
voor droge, warme en lichte biotopen.
De zwarte roodstaart heeft een voorkeur voor hoge zangposten van twintig meter of hoger zoals
een dakrand, een hijskraan of een antenne. Tijdens de trekperiode kan de zwarte roodstaart in het
hele land worden aangetroffen.
Een breed scala van insecten staat op het menu, van rupsen, motjes en langpootmuggen tot
spinnen. In stedelijk gebied jagen ze bij kunstlicht ook ’s nachts op insecten. In de herfst eten zij
ook zaden, bessen en ander fruit (www.vogelbescherming.nl en Hoogenstein, 2017).
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In grote delen van zijn broedgebied is de zwarte roodstaart een trekvogel, in andere delen
standvogel. De soort trekt ‘s nachts. De trek van Noordwest-Europese broedvogels naar de
overwinteringsplekken in ZuidwestEuropa en Noord-Afrika vindt plaats
van augustus tot in oktober. Tussen
half maart en april keren zij weer terug.
Vooral in zachte winters worden in ons
land nog wel eens zwarte roodstaarten
aangetroffen, het is onduidelijk of het
gaat om exemplaren die ook in
Nederland broeden of van elders
afkomstig zijn
(www.vogelbescherming.nl).

Zwarte roodstaart (foto: Ronald Schrijber)

(Lokale) verspreiding
De zwarte roodstaart heeft een uitgestrekt verspreidingsgebied, dat ruwweg begrensd wordt door
de 25 en 58 graden noorderlengte-meridiaan. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van ZuidwestPortugal tot West-China (www.vogelbescherming.nl). In Nederland zijn de dichtheden het hoogst in
de oostelijke helft van het land. De verspreiding van de soort is in het oosten van het land, en
daarmee ook in Overijssel, weinig gewijzigd in de afgelopen decennia (www.sovon.nl).
In de NDFF-database staan in beide gemeenten weinig waarnemingen van broedende zwarte
roodstaarten, maar wel veel (circa de helft van alle waarnemingen in de gemeenten en aansluitend
gelegen gebieden) waarnemingen met de aanduiding ‘baltsend/zingend’. Dit wijst erop dat veel
waarnemingen gedaan worden in territoria en hiermee iets gezegd kan worden over het voorkomen
van de soort binnen de gemeenten. Op basis van de waarnemingen in de NDFF-database valt te
concluderen dat de soort vooral voorkomt op de diverse bedrijfsterreinen in de vier kernen en in de
recente uitbreidingen (nieuwbouwwijken). Gezien het voorstaande zullen de nieuwbouwwijken een
tijdelijk fenomeen betreffen en het kerngebied toch echt liggen op de diverse bedrijfsterreinen. Zelfs
een relatief klein bedrijfsterrein als aan de noordzijde van Heino kent meerdere waarnemingen,
waaronder ‘baltsend/zingend’, in de afgelopen 5 jaar.
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De zwarte roodstaart komt, naar verwachting, voor in alle vier de kernen als broedvogel. Tijdens
het onderzoek is de zwarte roodstaart als broedvogel alleen waargenomen in deelcluster 15A. Op
basis van de voorkeurshabitat van de soort en de ligging de clusters in delen van de kernen
waarvan de bouwjaren sterk gemengd zijn of liggen tussen 1960 en 1990, en daarmee veelal een
goed ontwikkelde groenstructuur bezitten, komen de resultaten van het nader onderzoek overeen
met de verwachtingen. Op basis van het voorstaande wordt niet verwacht dat de zwarte roodstaart,
uitgezonderd het broedgeval in het appartementencomplex aan de noordzijde van Olst, voorkomt in
de woningen binnen het onderzoeksgebied.
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Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen Zwarte roodstaart
De afgelopen decennia heeft de zwarte roodstaart een sterke opmars gemaakt. Europees gezien
kende de soort in de vorige eeuw een spectaculaire toename door het vermogen zich aan te
passen, vanuit de oorspronkelijk broedgebieden in middel- en hooggebergtes, aan de menselijk
omgeving. De dichtheden zijn het hoogst in de oostelijke helft van Nederland. Hier was de soort al
in de eerste helft van de twintigste eeuw een gewone broedvogel, en van hieruit breidde hij zich in
de tweede helft van de eeuw uit over Laag-Nederland. Vooral in de westelijke helft van Nederland
heeft de soort sterk aan terrein gewonnen. De groei vlakt nu af en is in oostelijk Nederland zelfs
matig negatief geworden. De landelijke aantallen zijn sinds 1990 min of meer stabiel maar vertonen
wel fluctuaties. Dat inzinkingen deels samenvallen met strenge winters (midden jaren negentig) kan
toeval zijn. Alleen strenge winters die tot diep in Zuidwest-Europa doordringen (zoals 1984/85)
kunnen onze broedvogels immers treffen (www.sovon.nl en www.vogelbescherming.nl).
De broedpopulatie betreft 13.000 – 20.000 paren (periode 2013 – 2015). De zwarte roodstaart staat
niet op de Rode Lijst. De staat van instandhouding van de zwarte roodstaart als broedvogel in
Nederland is gunstig (www.sovon.nl). De gegevens op de website van Sovon lijken allemaal
gebaseerd op de periode 2013 – 2015. Lokale gegevens van de zwarte roodstaart zijn niet
beschikbaar, dus dient uitgegaan te worden van de landelijke staat van instandhouding.
De soort kent in Nederland geen bedreiging. Belangrijk is een warme droge omgeving met veel
zonlicht (Hoogenstein, 2017). De vogels maken graag gebruik van zogenaamde ‘bruine daken’. Dat
is een soort dakterras dat lijkt op een stukje braakland. Daarnaast kunnen neststenen of kasten bij
ver- of nieuwbouw van gebouwen worden aangebracht (www.vogelbescherming.nl). Neststenen
voor de zwarte roodstaart zijn alleen effectief bij grote(re) nieuwbouwprojecten en in (deel)clusters
die grenzen aan geschikt leefgebied zoals bedrijventerrein (deelclusters 3A, 9B, 9C, 10A, 10C,
15A, 18A (spoorzijde) en 19C. De voorstaande voorzieningen zijn in het voorliggende document
opgenomen in deel V.
4.4.4 Ringmus
Leefstijl
De ringmus komt vooral voor in kleinschalig cultuurlandschap met bouwland en in dorpen (vooral in
meer natuurlijke tuinen die rommelig ogen). Ze mijden grote bossen en zeer open gebied, en
bewonen in steden alleen de randen. Vroeger waren ze ook talrijk in bossen en duinen. In een
omgeving met veel struikgewas, weilanden met vee en vooral ook oude bomen met enkele holten
zijn ringmussen te vinden.
De ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen
en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen, mits en voldoende groen in de
directe omgeving is. Ringmussen nestelen onder dakpannen, in schuren, nestkasten of holten in
bomen. Het zijn holenbroeders, die ook profiteren van voor koolmezen opgehangen nestkasten.
Soms wonen ringmussen in bij ooievaars in hun nest. Nesten in dichte struiken zijn zeldzaam
(www.vogelbescherming.nl, Hoogenstein, 2017).
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Buiten het broedseizoen foerageren ringmussen vaak in kleine groepen langs houtwallen of bij
boerderijen. Ringmussen zijn vergeleken met huismussen minder gebonden aan granen, waardoor
ze minder vaak in grootschalig cultuurland zijn te vinden. Het grootse deel van het voedsel bestaat
uit kruiden, in de winter aangevuld met granen. Ringmussen eten ook insecten en spinnen en zijn
frequente gasten op voederplaatsen.

Foto’s: www.vogelbescherming.nl (links) en www.waarneming.nl; Wessel Cirkel (rechts)

(Lokale) verspreiding
Ringmussen komen in geheel Europa voor, maar weinig of niet in het uiterste westen (Ierland) en
noorden (Lapland). Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in
Frankrijk belanden. Maar het merendeel van de broedvogels blijft hier (standvogel). De
verspreiding verandert binnen het jaar dan ook weinig. De verspreiding kende de afgelopen
tientallen jaren zowel uitbreiding (drooggelegde IJsselmeerpolders) af inkrimping (vooral WestNederland). Uit de verspreiding in Nederland is geen duidelijk patroon te achterhalen
(www.vogelbescherming.nl en www.sovon.nl).
In de NDFF-database staan in beide gemeenten nauwelijks waarnemingen van broedende
ringmussen. Het grootste aantal waarnemingen (twee derde) komen uit het programma Jaarrond
Tuintelling. Daarnaast worden veel losse waarnemingen ingevoerd en zijn er enkele waarnemingen
uit andere programma’s. Verreweg de meeste waarnemingen zijn gedaan in het buitengebied van
de beide gemeenten, enkele waarnemingen zijn gedaan in en aan de dorpsranden van de vier
kernen (NDFF, 2021).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De ringmus wordt wel (sporadisch) in of direct tegen de vier kernen van het SMP gezien, maar van
de soort zijn geen broedgevallen bekend op deze locaties. Ook tijdens het nader onderzoek is de
soort niet broedend vastgesteld in het onderzoeksgebied. In Nederland zijn tuinen en het openbaar
groen vaak te netjes voor de ringmus. Op basis van het voorstaande wordt (op dit moment) niet
verwacht dat de ringmus voorkomt in de woningen binnen het onderzoeksgebied.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen ringmus
De aantallen namen in de jaren zestig en zeventig in sommige biotopen toe (duinen, bos), maar
kenden sindsdien in heel Nederland een sterke afname. De stand van de ringmus is sinds 1990
meer dan gehalveerd. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door efficiëntere bedrijfsvoering in de
landbouw, leidend tot voedselgebrek en krapte aan nestgelegenheid. Diep in bos broedende
ringmussen (die een flinke afstand moeten afleggen tot voedselgebieden) zijn nagenoeg
verdwenen (www.sovon.nl en www.vogelbescherming.nl).
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De broedpopulatie betreft 40.000 – 60.000 paren
(periode 2013 – 2015). De ringmus staat op de Rode
Lijst als gevoelig. De staat van instandhouding van de
ringmus als broedvogel in Nederland is zeer ongunstig
(www.sovon.nl). De gegevens op de website van
Sovon lijken allemaal gebaseerd op de periode 2013 –
2015. Lokale gegevens van de ringmus zijn niet
beschikbaar, dus dient uitgegaan te worden van de
landelijke staat van instandhouding.
Bewoners van dorpsrandgebieden kunnen veel betekenen voor de ringmus. Een dichte heg met
inheemse struiksoorten als meidoorn, sleedoorn, Spaanse aak en liguster biedt beschutting. Het
ophangen van nestkasten, het ‘rommelig’ houden van de tuin en het aanbieden van voedsel als
zaden en zonnepitten in de winter helpen de ringmus en andere vogelsoorten. De gemeenten
kunnen aansluitend ook het openbaar groen natuurlijker inrichten en beheren. De voorstaande
voorzieningen zijn in het voorliggende document opgenomen in deel V.
4.4.5 Broedvogels algemeen
Naast de verschillende jaarrond beschermde vogelsoorten en provinciale aandachtsoort kan ook
een aantal algemene soorten voorkomen. Dit betreft hoofdzakelijk vogels die in of tegen de
woningen kunnen broeden maar waarvan het nest niet jaarrond beschermd is. Hierbij moet gedacht
worden aan soorten als kauw, maar ook de algemene holenbroeders zoals koolmees en
pimpelmees. Binnen het plangebied kunnen deze soorten bijvoorbeeld voorkomen in door
bewoners opgehangen nestkasten aan de gevel, in klimop of andere klimmers die tegen muur
groeien (hiervan maken ook soorten als winterkoning, merel en houtduif gebruik), onder daken en
in schoorstenen. Ook de tortelduif en stadsduif is op deze locaties te verwachten. Daarnaast
kunnen diverse meeuwensoorten en scholekster broeden op platte daken en zorgen met name
meeuwen voor eventuele overlast.
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Boven; kauw in schoorsteen en nest met eieren van kauw in een schoorsteen (bron: internet). Onder een opgehangen nestkast met
nest van pimpelmees (bron: internet) en een merelnest in klimop (bron: www.vogelbescherming.nl).

Voor deze soorten is de zorgplicht van kracht, zijn de nesten tijdens de broedperiode beschermd
en mogen de broedende vogels niet verstoord worden. De meeste van deze algemene soorten
broeden in de periode half maart tot eind juli. De broedperiode is weers- en soortafhankelijk; in een
warm voorjaar wordt eerder gestart met broeden en veel duivensoorten broeden reeds vanaf
februari tot eind oktober. Wel mogen maatregelen worden getroffen om broedende vogels te
voorkomen, deze maatregelen dienen genomen te worden buiten het broedseizoen.
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4.5 Late broedvogels
Van de late broedvogel, die zijn opgenomen in het SMP, komt de gierzwaluw voor in alle dorpen.
Boerzwaluw en huiszwaluw komen heel specifiek voor in delen van clusters. De voorstaande
soorten zijn opgenomen omdat deze soorten in gebouwen en/of bijgebouwen verblijven. In de
onderstaande tabel een overzicht van de verblijfplaatsfuncties van de late broedvogels per kern. In
de onderstaande paragrafen zal per soort hierop verder op in worden gegaan.
Gierzwaluw

Huiszwaluw

Boerenzwaluw

Raalte

X

-1

X2

Heino

X

-1

-1

Olst

X

X

-1

Wijhe

X

X

-1

Verblijfplaatsfuncties vroege broedvogels per kern.
Legenda: X verblijfplaats vastgesteld; X? verblijfplaats op basis van foeragerende dieren niet uit te sluiten;
? verblijfplaats niet uit te sluiten; - verblijfplaats niet waarschijnlijk
1

Waarneming uit de NDFF-database van binnen en buiten de clusters (clusters zijn niet geschikt); de soorten

zijn voornamelijk foeragerend waargenomen
2

In cluster 9 is in een kunstnest voor huiszwaluw een broedpaar boerenzwaluw aangetroffen

1

Waarneming uit de NDFF-database van binnen en buiten de clusters (clusters zijn niet geschikt); de soorten

zijn voornamelijk foeragerend waargenomen
2

In cluster 9 zijn in twee kunstnesten voor huiszwaluw een broedpaar boerenzwaluw (2 stuks) aangetroffen

4.5.1 Gierzwaluw
Leefwijze
Oorspronkelijk waren gierzwaluwen (Apus apus) rotsbewoners en door de eeuwen heen hebben ze
de rotsen ingeruild voor huizen en andere gebouwen. Als gevolg daarvan zijn gierzwaluwen in
West-Europa sterk geassocieerd met mensen. Het zijn doorgaans (semi-)koloniebroeders,
afhankelijk van het aanbod van nestgelegenheid. Een groot aanbod leidt min of meer tot
kolonievorming. Ze wonen met verschillende koppels samen en zijn heel plaats getrouw.
Gierzwaluwen gebruiken vaak jaren achtereen dezelfde nestplaats. De nestplaats is in de regel
gebonden aan bebouwing.
De gierzwaluw broedt vooral in steden en dorpen, waar hij nestelt in donkere holtes in
ventilatieschachten, kieren en gaten in muren, onder dakpannen en in kerktorens. Door sloop en
renovatie van oude gebouwen en wijken gaat veel broedgelegenheid verloren.
Gierzwaluwen vormen een paar voor het leven. Ze ondernemen de trekreis en voedselvluchten
gezamenlijk en slapen ook gezamenlijk. De gierzwaluw is een uitgesproken zomervogel en is
vrijwel uitsluitend van april tot en met medio augustus (uitzonderingen daargelaten) in Nederland
aanwezig, met de hoogste presentie in mei tot en met juli. De hoofdmacht van de gierzwaluwen
verlaat Nederland eind juli. De staart van de wegtrek, die aanhoudt tot in september en incidenteel
oktober, kan in sommige jaren (met een door slecht weer verlaat broedseizoen) vrij omvangrijk zijn.
De winter wordt in tropisch Afrika doorgebracht. De tweede helft van april komen de eerste vogels
aan. In de regel zijn dit mannetjes die al eerder hebben gebroed. Ze zijn zoals gezegd plaats of
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object getrouw en bezetten het nest van het vorige jaar. Enkele dagen later komen ook de
vrouwtjes aan. Dan komen de vogels aan die nog niet eerder gebroed hebben en tenslotte de
tweedejaarsvogels. Een kolonie gierzwaluwen bestaat dus niet alleen uit broedkoppels, maar ook
uit ongepaarde vogels.
De broedtijd is van mei tot en met juli, hoogst incidenteel tot begin augustus, als het lang slecht
weer is. Er wordt in Nederland één legsel per jaar geproduceerd, waarin 2 tot 3 witte eieren worden
gelegd. De eieren worden van begin mei tot begin juli gelegd, met een piek in de tweede helft van
mei en eerste helft juni. De spreiding in legbegin is echter groot; tussen de start van het eerste en
laatste legsel kan binnen een broedseizoen meer dan een maand verstrijken. Ook jaarlijks is er een
grote variatie in het moment waarop begonnen wordt met het leggen van eieren; gemiddeld in de
laatste week van mei, met een jaarlijkse variatie in dat gemiddelde van ongeveer tien dagen.
De gierzwaluw kan niet vanuit het nest opstijgen en moet zich eerst tot zo’n 3 meter naar beneden
kunnen laten vallen om weg te kunnen vliegen. De vrije uitvliegbreedte moet ongeveer een meter
zijn. De gierzwaluw brengt het grootste deel van zijn leven door in de lucht. Alleen om te broeden
verlaten gierzwaluwen tijdelijk het luchtruim en komen ze aan het aardoppervlak.

Een gierzwaluw tegen de gevel nabij invliegopening onder de gevelpan (linksboven), foeragerende gierzwaluw boven het water
(midden boven), gierzwaluw hangend aan houten nestkast (rechtsboven), een langdurig gebruikt nest van gierzwaluw onder
dakpannen is te herkennen aan veel nestmateriaal (linksonder), een nieuw, eerstejaars, nest van een gierzwaluw is vaak niet
meer dan een paar veertjes (midden onder) en een gierzwaluwnest achter een gevelpan, en vanwege slechte afwerking, met
veel ruimte onder het dak (foto’s: Merel Zweemer, Ronald Schrijber, www.antwerpen.be, Haico van der Burgt en
www.xjochemx.nl).

Soortenmanagementplan
SallandWonen

88

(Lokale) verspreiding
Huizen, kantoorgebouwen, kerken en andere bouwsels van de mens zijn voor gierzwaluwen net
een rotslandschap vol met holtes, waarin zij kunnen broeden. De gierzwaluw komt in geheel
Europa voor, hoewel de aantallen in noordelijker streken beduidend lager worden
(www.vogelbescherming.nl). De soort broedt verspreid over geheel Nederland, met een voorkeur
voor woonwijken van meer dan 50 jaar oud in urbane of sub-urbane gebieden. Gierzwaluwen
ontbreken of zijn schaars in kleinere dorpen, in verspreide lintbebouwing of gehuchten (BIJ12,
2017c). De landelijke verspreiding van broedvogels laat een zwaartepunt zien in meer stedelijk
gebied. Het aantal broedparen in Overijssel is, op basis van de verspreidingsgegevens, lager dan
gemiddeld in Nederland (www.sovon.nl).
Op basis van het oppervlak zijn in de gehele provincie Overijssel 4.729 (puntschatting) broedparen
aanwezig. En in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, ook weer op basis van oppervlakte, 405
(puntschatting) broedparen aanwezig. De meeste waarnemingen (twee derde) binnen de
gemeenten Raalte en Olst-Wijhe betreffen losse waarnemingen die zijn ingevoerd in
waarneming.nl. Bijna alle andere waarnemingen komen uit de programma’s Jaarrond Tuintelling en
Meetnet Urbane Soorten (MUS). In de NDFF staan, gezien het (relatief) algemene voorkomen van
de soort, toch nauwelijks verblijfplaatsen (nestlocaties) (NDFF, 2020).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De gierzwaluw komt voor in alle vier de kernen als broedvogel. Tijdens het onderzoek is de
gierzwaluw als broedvogel waargenomen in alle 20 clusters, echter in 13 deelclusters zijn geen
nestlocaties en/of laagvliegende dieren (indicatief voor nestlocaties) waargenomen. Het onderzoek
heeft een goed beeld gegeven van het aantal nestlocaties en verspreiding van de soort.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen gierzwaluw
Door de vele renovatie en nieuwbouwprojecten van de afgelopen jaren wordt aangenomen dat het
aantal “oorspronkelijke” nestgelegenheden achteruitgegaan is. Ondanks dat de oppervlakte
stedelijk gebied en het aantal huizen groter geworden is in Nederland, is onbekend wat dit voor
effect op de populatie heeft. Het aantal geschikte nestplaatsen in nieuwbouwwijken is in
vergelijking met oude bebouwingsvormen veel lager. De broedmogelijkheden in nieuwbouwwijken
worden beperkt door een veranderde bouwstijl. Door de toepassing van nieuwe voor gierzwaluwen
ongeschikte dakconstructies, bij renovatie en nieuwbouw, verdwijnen veel nestgelegenheden en
komen er geen nestgelegenheden terug (BIJ12, 2017c).
In 1994 bedroeg het aantal broedparen in Nederland 25.000 – 100.000. In 1998-2000 werd het
aantal broedparen geschat op 30.000-60.000. Het is niet mogelijk om een trend te destilleren uit de
informatie die verzameld is over de gierzwaluw (BIJ12, 2017c). In 2007 is het Meetnet Urbane
Soorten (MUS) opgezet en sindsdien wordt er door Sovon een trend berekend (zie afbeelding). Op
basis van de voorstaand cijfers en tellingen van de vogelwerkgroep noordwest-achterhoek, die
sinds 1992 in Lochem vanaf de kerk in de centrum jaarlijks 4x telt, is er in de afgelopen decennia
een lichte daling te zien van het aantal gierzwaluwen.
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Hoogste aantal getelde gierzwaluwen in 1 telronde van 4 telavonden in de periode 16 mei –13 juli. De hoogste
aantallen worden voornamelijk gezien in de 3e en 4e telperiode. Het betreft dan zowel broedvogels als nietbroedvogels en jonge vogels van een eerder jaar (bron: www.vwgnoordwestachterhoek.nl/gierzwaluwen).

De broedpopulatie betreft 40.000 – 60.000
paren (periode 2013 – 2015). De gierzwaluw
staat niet op de Rode Lijst. De Staat van
Instandhouding van de gierzwaluw als
broedvogel in Nederland is gunstig (sovon.nl).
De gegevens op de website van Sovon lijken
allemaal gebaseerd op de periode 2013 –
2015. Lokale gegevens van de gierzwaluw
zijn niet beschikbaar, dus dient uitgegaan te
worden van de landelijke staat van
instandhouding.
Gierzwaluwen zijn plaatstrouw en keren elk jaar terug naar eenmaal bezette nestplaatsen. Nieuwe
nestplekken die goed aansluiten op de oude situatie of, indien het kader van natuurinclusief
bouwen volledig nieuwe nestplaatsen betreffen (in de oude situatie kwamen er geen nestlocaties
van gierzwaluwen voor), goed aansluiten op de situatie in de nabije omgeving, hebben de meeste
kans om spoedig bezet te worden door oude vogels die terugkeren of jonge vogels die naar
nestruimte zoeken. In het voorliggende document zijn in deel V verschillende voorzieningen
opgenomen die zich in de afgelopen jaren bewezen hebben als effectief.
4.5.2 Huiszwaluw
Leefstijl
De huiszwaluw is een cultuurvolger. Huiszwaluwen broeden in Nederland vrijwel uitsluitend aan
gebouwen en bruggen, mits er voldoende mogelijkheden zijn om nabij te foerageren. Ze zijn het
talrijkst in de omgeving van meren, plassen en rivieren. De nesten worden van leem en klei
gemetseld onder bijvoorbeeld bruggen, sluisgebouwen en dakgoten van huizen en boerderijen. De
huiszwaluw broedt in kolonieverband. Ze eten enkel vliegende insecten die ze meestal hoger in de
lucht vangen dan de boerenzwaluw (Hoogenstein e.a., 2017). Waterpartijen met rietkragen en
kruidenrijk hooilanden zijn zeer geschikt als foerageergebied voor huiszwaluwen
(www.vogelbescherming.nl).
De eerste huiszwaluwen verschijnen eind maart, maar de meerderheid komt aan in april en mei. De
doortrek piekt in mei en loopt door tot in juni, maar is alleen langs de kust op sommige dagen (met
zuidoostenwinden) opvallend. De wegtrek begint in augustus en kent een hoogtepunt eind
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augustus en begin september. Een maand later passeren de laatste vogels. Vergeleken met enkele
tientallen jaren geleden komen huiszwaluwen in het voorjaar vroeger aan, maar verlaten ze ons
land ook eerder in het najaar.
De landelijke aantallen namen sinds ongeveer 1970 (mogelijk een half miljoen broedparen!) sterk
af. De soort verdween in deze periode uit nagenoeg alle grote steden (met uitzondering van
randen), terwijl de aantallen in dorpen en kleine steden onder druk stonden. Sinds de
eeuwwisseling vertonen de aantallen enig herstel. De trend wordt, anders dan bijvoorbeeld bij de
oeverzwaluw, niet rechtstreeks aangestuurd door de neerslag in de Sahel. De huiszwaluw
overwintert namelijk zuidelijker in Afrika (www.sovon.nl).
De huiszwaluw heeft één of twee legsels per jaar met elk 4-5 (soms 2-6) eieren. Eileg van half mei
tot begin augustus. In het jaar van de huiszwaluw in 2018 zijn diverse onderzoeken gedaan naar de
soort. Hierbij is onder andere gekeken naar het broedsucces (Bremer, 2020). Enkele resultaten uit
het broedjaar 2018 betreffen dat 50% van de broedparen een 2e legsel produceert en dat de piek
van het eerst en tweede legsel (legdatum 1e ei) respectievelijk begin juni en half tot 2e helft juli
plaatsvonden. Ook is gekeken naar de grondsoort (zand- en kleigronden) in relatie tot
broedsucces. Op zandgrond wordt bijvoorbeeld iets vaker gebruik gemaakt van kunstnesten, is het
broedsucces van de 2e legsel hoger in kunstnesten en vallen natuurlijke nesten iets vaker naar
beneden. Binnen het SMP liggen Raalte en Heino op zandgrond en liggen Olst en Wijhe op de
overgang van de kleigronden (rivierkleigebied van de IJssel) naar de zandgronden.

Huiszwaluwtil (bron: www.vogelwachtuffelte.nl en het verzamelen van klei voor het nest (bron:
www.vogelinformatiecentrum.nl).

(Lokale) verspreiding
Huiszwaluwen komen voor in vrijwel het gehele Palearctische gebied, tot aan de ‘12 graden
Celsius juli-isotherm’. IJsland, Spitsbergen en de Faeröer Eilanden vallen buiten dit uitgestrekte
broedgebied. Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk
Afrika vliegen om te overwinteren (www.vogelbescherming.nl). Op basis van de
verspreidingsgegevens van broedvogels 2017-2019 lijkt de soort nagenoeg afwezig te zijn in
gebieden met uitgestrekte bossen en intensief agrarische gronden (www.sovon.nl).
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In de NDFF-database staan een beperkt aantal broedende huiszwaluwen en/of dieren waarvan het
territorium is vastgesteld. Het grootste aantal waarnemingen (80%) zijn ingevoerd via
Waarneming.nl. De overige waarnemingen komen vooral uit de diverse programma’s; zoals
Meetnet Urbane Soorten, Jaarrond Tuintelling en Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels.
Verreweg de meeste waarnemingen zijn gedaan in een zone van 2 á 3 km aan weerszijde van de
rivier de IJssel. Daarbuiten zijn slechts beperkt waarneming van de huiszwaluw ingevoerd en dit
betreffen met name foeragerende dieren (NDFF, 2021).
Analyse voorkomen in onderzoeksgebied (en woningbezit SallandWonen)
De huiszwaluw komt, op basis van het uitgevoerde onderzoek en gegevens in de NDFF-database,
alleen voor in Olst en Wijhe als broedvogel. Tijdens het onderzoek is de huiszwaluw als broedvogel
alleen waargenomen in deelclusters 4C, 15C, 17A en 17B. Op basis van de voorkeurshabitat van
de soort en de ligging de clusters nabij de uiterwaarden van de rivier de IJssel, komen de
resultaten van het nader onderzoek overeen met de verwachtingen. Mogelijk dat in Olst, in clusters
4 en 15 (waarbinnen de soort reeds is aangetroffen), uitbreidingsmogelijkheden liggen in andere
deelclusters.
Staat van instandhouding en beschermingsmaatregelen huiszwaluw
De landelijke aantallen namen sinds ongeveer 1970 (mogelijk een half miljoen broedparen!) sterk
af. De soort verdween in deze periode uit nagenoeg alle grote steden, terwijl de aantallen in dorpen
en kleine steden onder druk stonden. De redenen hiervoor zijn niet geheel duidelijk. De algemene
toenemende netheid van boerenerven kan een rol spelen. Hierdoor is minder geschikt
nestmateriaal voorhanden. Ook worden nesten nogal eens weggestoken om overlast van
uitwerpselen te voorkomen. Sinds de eeuwwisseling (zie broedvogel trend) vertonen de aantallen
enig herstel (www.vogelbescherming.nl en www.sovon.nl).
De broedpopulatie betreft 70.000 – 100.000 paren
(periode 2013 – 2015). De huiszwaluw staat op de
Rode Lijst als gevoelig. De staat van instandhouding
van de huiszwaluw als broedvogel in Nederland is
matig ongunstig (www.sovon.nl). De gegevens op
de website van Sovon lijken allemaal gebaseerd op
de periode 2013 – 2015. Lokale gegevens van de
huiszwaluw zijn niet beschikbaar, dus dient
uitgegaan te worden van de landelijke staat van
instandhouding.
Mogelijkheden om de huiszwaluw te helpen kunnen vooral worden gevonden het aanbieden van
nieuwe verblijfplaatsen en bouwmaterialen (een modderplaats binnen 100 tot 200 meter van de
nestplaats). Overlast van uitwerpselen kan worden voorkomen door het plaatsen van een plankje
onder de nestkommen. Ook kunnen kunstnesten worden aangebracht en/of huiszwaluwtillen
(vrijstaande - of gevelmodellen). De gemeentes kunnen aansluitend ook het openbaar gebied
inrichten (en beheren) ten behoeve van de huiszwaluw door oevers van waterpartijen geschikt te
maken voor het verzamelen van bouwmateriaal voor de nestkomen en/of als foerageergebied
(brede rietkragen en kruidenrijke hooilanden). De voorstaande voorzieningen zijn in het
voorliggende document opgenomen in deel V.
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4.5.3 Boerenzwaluw
Leefstijl
De boerenzwaluw is een typische vogel van het boerenland. Tijdens het broedseizoen kan hij
overal opduiken waar broedgelegenheid is. De boerenzwaluw broedt in open schuren en onder
brede dakoverstekken (donker geschilderd), onder bruggen en incidenteel ook op andere beschutte
plaatsen (zoals open trappenhuizen en vogelkijkhutten). Het voedsel wordt gezocht in de lucht: het
bestaat uit enorme hoeveelheden kleine vliegende insecten die in volle vlucht verzameld worden.
De boerenzwaluw komt veel voor in de omgeving van water, waar de zwaluwen rakelings overheen
scheren om insecten te verzamelen. Ook bloeiende bermen en graslanden zijn belangrijk voor de
voedselvoorziening van zwaluwen (www.vogelbescherming.nl en Hoogenstein e.a, 2017).
Boerenzwaluwen zijn aanwezig van maart tot in oktober, incidentele waarnemingen daargelaten.
De meerderheid der broedvogels arriveert in april of begin mei, soms echter later vanwege
ongunstige trekomstandigheden. Doortrek in het voorjaar is alleen opvallend op enkele plekken
langs de kust en uitsluitend bij straffe (zuid)oostenwinden. Vanaf juli verzamelen zich grote
aantallen op gemeenschappelijke slaapplaatsen, doorgaans in riet maar ook in maïs of andere
hogere vegetaties. De najaarstrek vindt grotendeels plaats tussen eind augustus en eind
september. Deze is in het binnenland veel krachtiger dan langs de kust. Vroege trekkers (augustus
en eerste helft september) foerageren langdurig alvorens door te vliegen; late trekkers (na half
september) vliegen vaak snel en laag, zeker op koele ochtenden. De winter wordt in zuidelijk Afrika
doorgebracht.
De boerenzwaluw nestelt in het hele land in boerenland, met een voorkeur voor gemengde
bedrijven. Het gros van de paren huist in koeien-, varkens- of paardenstallen. De aantallen zijn in
het laatste kwart van de twintigste eeuw afgenomen, al komt dat uit tellingen onvoldoende naar
voren bij deze lastig telbare soort. Sinds de eeuwwisseling is de stand stabiel tot licht herstellend.
De toenemende populariteit van het houden van hobbypaarden op het platteland biedt enige
compensatie voor de afname op meer traditionele broedlocaties.
Boerenzwaluwen nestelen vaak in los kolonieverband in de periode mei-augustus en vormen
meestal een paar voor het leven. Het komvormige nest wordt gemaakt van klei. Een tot drie
broedsels (meestal 2-6 eieren per broedsel) per jaar (afhankelijk van weer en voedsel), met pieken
eind mei/begin juni (eerste broedsel), eind juni/begin juli (tweede broedsel) en eventueel augustus
(derde broedsel) (www.sovon.nl en www.vogelbescherming.nl).

Links boerenzwaluw nabij nestlocaties in een open
trappenhuis, rechtsboven in een schuur en rechtsonder
nesten op zwaluwboerderij in Gelselaar (bron foto’s:
Merel Zweemer, Ronald Schrijber en Arend Heideman).
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