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Even voorstellen: Ecogroen BV

-ecologisch adviesbureau in Zwolle

-sinds een jaar tweede vestiging in Amersfoort

-ruim 50 medewerkers

-natuurontwikkeling, natuurtoetsen en veldonderzoek, waaronder veel 
vleermuisonderzoek

Mark Hoksberg: Adviseur ecologie bij Ecogroen sinds 2009



Aanloop

Veel projecten rond de straat 
Kempkensberg in de stad Groningen:



Nieuwbouw 
Engelse park: 95 

woningen

Nieuwbouw DUO 
(gereed)

Nieuwbouw 
appartementencomplex 

Kempkensberg

Sterrebos

Project Aanpak 
Ringweg Zuid

Herinrichting 
Helperzoom en 

station Europapark



Vliegroute van Watervleermuizen

Conclusie A&W: 

‘Langs de randen van het Sterrebos en langs een deel van de 

Kempkensberg bevindt zich een vliegroute van de Watervleermuis’

‘Mocht door het plaatsen van verlichting of het verwijderen van 

bomen de functionaliteit van de vliegroute verloren gaan, dan is er 

een knelpunt met de Flora- en faunawet en dient er een ontheffing 
te worden aangevraagd’



Vliegroute van Watervleermuizen



Vliegroute van Watervleermuizen

Ontheffingsaanvraag december 2017 door de gemeente Groningen, wordt 

verleend door de provincie Groningen

Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen tekent bezwaar aan tegen de 

ontheffing wegens –in het kort- onvoldoende mitigatie voor 

Watervleermuizen, waardoor werkzaamheden mogelijk tot grote schade 

aan de kwetsbare lokale populatie kunnen leiden



Mogelijk verstoring/schade aan vliegroute door:

-Nieuwe straatverlichting

-Koplampen toegenomen verkeer

-Uitstraling vanuit appartementen

-Onderbrekingen in laanstructuur door kap



Langdurige juridische strijd in het vooruitzicht…. 
Op zoek naar oplossingen, maar er is weinig 
ruimte...



Idee: 
‘maak de binnenzijde van de houtwal langs de 
Kempkensberg geschikt als vliegroute’

(Alle andere mogelijke routes kampen met onderbrekingen en 

lichtuitstraling)







Gemeente en St. Vleermuiswerkgroep Groningen beiden akkoord!









Monitoring

Regelink Ecologie & Landschap doet meerjarige monitoring

Eerste resultaten:

-Groene tunnel donker genoeg voor watervleermuis (?)

-Vleermuizen houden hun oude vliegroute nog aan (logisch)
-Aantallen stabiel (kolonie 15-20 exx, vliegroute 7 exx)
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Lichtmetingen 6 mei 2019 (Regelink)
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Vervolg

-Bij oplevering bouw moet de tunnel functioneel zijn

-Zo niet, dan nadere maatregelen (schermen?)

-Gaan de vleermuizen de tunnel gebruiken? Zo niet?

-Beheer is erg belangrijk

-Resultaten delen met andere vleermuisdeskundigen!



Dank aan:
Gemeente Groningen
Herman Limpens (Zoogdiervereniging)
Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen
Thijs Molenaar (Regelink Ecologie & Landschap)

Vragen en opmerkingen?




