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Geachte mevrouw Hemken, 

 

Voor de watertoren te Hillegom is een functiewijziging voorgenomen. De toren 

zal worden ingericht voor een bedrijfs- en horecafunctie. Voor deze functiewijzi-

ging is een bestemmingsplanwijziging nodig. 

Globale ligging plangebied (Kaart: Natuurloket en Luchtfoto Google Earth) 

 

Als een van de haalbaarheidsonderzoeken voor het bestemmingsplan is door 

Laneco in maart van 2010 een quick scan flora en fauna uitgevoerd voor deze 

locatie. In dit onderzoek kon de aanwezigheid van zomerverblijven van vleer-

muizen aan de buitenzijde van de toren niet worden uitgesloten. Dit vanwege de 

mogelijke aanwezigheid van holtes die voor vleermuizen geschikt zijn. Vleermui-

zen zijn strikt beschermd in de Flora- en faunawet (tabel 3 en bijlage IV Habita-

trichtlijn).  

 

Verklaring onderzoeksmethode 

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die aan de hand van echolocatie hun 

positie bepalen. Deze nachtdieren verblijven overdag in besloten ruimtes.  

 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten zoals gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger en boombewonende soorten als rosse vleermuis 

en watervleermuis. Daarnaast zijn er soorten die van beide elementen gebruik 

maken.  
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Ook is er onderscheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de 

verschillende soorten. Alle vleermuizen zijn strikt beschermd door de Flora- en 

faunawet. 

 

Veel vleermuissoorten zoeken in hun actieve seizoen smalle ruimtes op om zich 

overdag in te verbergen. Ze zijn vaak te vinden achter gevelbetimmeringen, in 

spouwmuren, in scheuren in muren, achter luiken, in boomholtes of achter 

boombast.  

 

In de binnenzijde van de watertoren zijn tijdens het veldbezoek voor de quick 

scan, geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Ook waren er geen overwinte-

rende vleermuizen aanwezig. Er is slechts 1 toegang tot de toren, die door 

kraaien wordt gebruikt. In de toren worden vanwege de afwezigheid van sporen, 

plaatsen om weg te kruipen en de aanwezigheid van kraaien, geen vleermuizen 

verwacht. 

 

Omdat vanaf de grond niet kon worden bepaald of aan de buitenzijde op grotere 

hoogte voor vleermuizen geschikte holtes aanwezig waren, is in de quick scan 

flora en fauna nader onderzoek aanbevolen naar vleermuizen.  

Omdat vleermuisonderzoek veel tijd vraagt, is besloten de watertoren eerst van 

de buitenzijnde te inspecteren op geschikte holtes.  

 

Onderzoeksvraag 

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de voorgenomen ingreep gevolgen 

heeft voor vleermuizen. Als effecten op strikt beschermde soorten zodanig zijn 

dat belangrijke onderdelen van het leefgebied of verblijfplaatsen (indirect) 

verloren gaan, dan zijn in het kader van de Flora- en faunawet maatregelen 

nodig, of moet een ontheffing worden aangevraagd. In de quick scan voor de 

watertoren te Hillegom (Laneco, 2010) is geconstateerd dat de aanwezigheid 

vleermuizen niet op voorhand was uit te sluiten. 

 

De onderzoeksvraag richtte zich op de functie van de buitenzijde van de toren 

voor vleermuizen. De binnenzijde van de toren was tijdens de quick scan flora 

en fauna reeds onderzocht op vleermuizen. 

 

Onderzoeksmethode 

Om de toren aan de buitenzijde te inspecteren is gebruik gemaakt van een 

hoogwerker met een bereik van 40 meter. Vanwege instabiele bodem waren 

slechts de voorste 5 zijden van de toren te inspecteren.  

 

De overige drie zijden zijn met de telescoop (60x) vanaf de grond bekeken. 

Hiermee kon een afdoende beeld verkregen worden van de buitenzijde van de 

toren. 

 

Op 29 maart 2010 is de inspectie uitgevoerd bij wisselend bewolkt na buien bij 

c.a. 15 °C en windkracht 1 a 2. 

 



 

 

                         

                                             NADER  ONDERZOEK  WATERTOREN  TE  H IL LEGOM                      3       

 

Onderzoeksresultaten 

Op een aantal plaatsen aan de buitenzijde van de toren is tijdens de inspectie 

met de hoogwerker betonrot geconstateerd. Aan de achterzijde die met tele-

scoop is bekeken waren twee plaatsen met ernstiger betonrot aanwezig. 

De geconstateerde schuren en gaten waren echter niet zodanig dat zich hier 

vleermuizen kunnen verbergen. 

Betonrot onder de rand (links), een geheel gaaf gedeelte (rechts). 

 

Overige 

Er is een geschikte plaats voor roofvogels, zoals slechtvalk, aan de noordzijde 

van de toren. Deze plek is niet als zodanig in gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zicht omlaag vanuit de hoogwerker (links)  

Foto van de toren (rechts) 
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Conclusie 

• De gehele buitenzijde van de watertoren wordt ongeschikt geacht voor 

vleermuizen. Vleermuizen kunnen langs deze weg geen verblijfplaats vin-

den in de watertoren. 

 

• Gezien de conclusies uit de quick scan, en de resultaten van dit onder-

zoek, zijn er als gevolg van deze ingreep geen negatieve effecten op strikt 

beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet. Vanuit de 

Flora- en faunawet zijn er geen procedurele gevolgen voor de ingreep. 

• Wel blijven de gestelde voorwaarden met betrekking tot de zorgplicht en 

het broedseizoen van toepassing. 

 

Aanbeveling 

• Een vrijblijvende aanbeveling betreft de geschiktheid van de toren voor de 

slechtvalk. In de nieuwe situatie zou een nestkast/nestplaats geïntegreerd 

kunnen worden in de toren (www.werkgroepslechtvalk.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         

                                             NADER  ONDERZOEK  WATERTOREN  TE  H IL LEGOM                      5       

 

 

Naam product: Nader onderzoek naar geschiktheid voor vleermuizen 

Locatie: De watertoren te Hillegom 

Opdrachtgever: Buro SRO 

 

Opdrachtnemer: Laneco 

Contact: DvPijkeren@Laneco.nl 

Ons kenmerk: 04.10.01 

Projectleider: ir. D van Pijkeren 

Veldonderzoek: ir. G. Nijland 

 


