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Samenvatting
Inleiding
Voor een planlocatie in Haarlem werd een QuickScan Natuurtoets verricht. Het voornemen is op de
planlocatie een bestaand clubgebouw te vervangen door nieuw clubgebouw.
De planlocatie bevindt zich op een sportcomplex. HeikoHulsker architecten heeft AFO januari 2020
opdracht verleend om voor de geplande ruimtelijke ontwikkeling een Natuurtoets te verrichten. Het
voorliggende rapport betreft een QuickScan-onderzoek.
Natuurwaarden
Quickscan-beoordeling
Flora
-

Er werden tijdens een eenmalige inventarisatie geen beschermde soorten aangetroffen relevant in het
kader van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze worden op basis van het aangetroffen biotoop op deze locatie
ook niet verwacht.

Fauna
Vogels
De verwachting is dat er geen broedvogels op de planlocatie aanwezig zijn waarvan de nestlocaties
jaarrond beschermd zijn. In dit geval waren Huismus en Gierzwaluw mogelijk relevant. Daarnaast wordt
ook de kans zeer klein geacht dat op de planlocatie vogelsoorten aanwezig zijn waarvan de nesten
uitsluitend tijdens het gebruik (broeden) beschermd zijn.
-

Vleermuizen
De planlocatie biedt mogelijkheden voor vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen (clubgebouw). De
planlocatie zal naar verwachting vrijwel zeker door enkele soorten gebruikt worden als onderdeel van het
foerageergebied. Dit maakt in dat geval slechts een zeer klein deel onderdeel uit van het totale
foerageergebied van deze soorten/individuen. De planlocatie heeft bovendien een geringe kwaliteit als
foerageerlocatie.

-

Overige soorten
Er worden geen andere soorten of soortgroepen verwacht op de planlocatie die een in dit kader relevante
beschermingsstatus hebben.

Effectbeoordeling (Quickscan)
-

-

Broedvogels
Indien broedvogels op de planlocatie aanwezig zijn waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, is er
kans op verstoring van nesten bij het zondermeer verrichten van werkzaamheden. Wat betreft deze
vogelsoorten is een nadelig effect relatief eenvoudig te vermijden door het nemen van preventieve
maatregelen. Bijvoorbeeld door de meest grootschalige werkzaamheden uit te voeren buiten de
vogelbroedtijd (vogelbroedtijd globaal: half maart- half juli). Of, indien dit niet mogelijk of wenselijk is, in
overleg met een ter zake kundige ecoloog te treden zodat een werkwijze kan worden opgesteld waarbij de
kans op verstoring ook in de broedtijd (preventief) weg kan worden genomen.
Vleermuizen
Als er daadwerkelijk vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn op de planlocatie, dan zal de ontwikkeling
leiden tot verstoring of vernietiging van deze verblijfplaatsen. Wat betreft foerageergebied leidt de
voorgenomen ontwikkeling niet tot een effect van enige betekenis voor vleermuizen, daarvoor is de
planlocatie te gering van grootte en is de kwaliteit als voedselgebied niet uitzonderlijk genoeg. Daarbij kan
ook in de toekomstige situatie en tijdens de sloop- en bouwfase, de directe omgeving van de planlocatie
blijven fungeren als onderdeel van het foerageergebied.
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Wet natuurbescherming
Gebiedsbescherming.
Er zijn geen negatieve gevolgen van de ontwikkeling voor gebieden die een speciale bescherming kennen
binnen de Wet natuurbescherming en/of andere landelijke of provinciale wet- en regelgeving.
Uitzondering vormt de stikstofemissie (Wet natuurbescherming). Deze problematiek wordt in de
rapportage vermeld als relevant, maar verder niet nader beoordeeld.
Soortbescherming.
Op basis van de QuickScan wordt geen aanwezigheid van vogels verwacht waarvan de nesten een jaarrond
bescherming kennen (bijvoorbeeld Huismus of Gierzwaluw). De kans op aanwezigheid van vogels waarvan
de nesten uitsluitend tijdens het gebruik/broeden beschermd zijn, wordt als zeer klein beoordeeld.
Verstoring dient te allen tijde te worden voorkomen. Geadviseerd wordt als werkzaamheden als sloop of
bouw starten in de vogelbroedtijd (globaal half maart – half juni) hierover in contact te treden met een
ecoloog, zodat ter preventie een werkwijze en planning kan worden opgesteld of preventieve maatregelen
kunnen worden genomen.
De kans op de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen op de planlocatie kan niet worden
uitgesloten. De kans op verstoring kan uitsluitend nauwkeuriger worden bepaald door een uitgebreid
aanvullend onderzoek te verrichten, dat plaatsvindt gedurende meerdere seizoenen (globaal de periode
mei tot september)*.



Ter aanvulling kan bij het opstellen van deze rapportage vermeld worden dat dit aanvullende onderzoek zal
plaatsvinden en zelfs reeds al gaande is.
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1 Inleiding
In opdracht van HeikoHulsker architecten werd door AFO Advisering & Onderzoek een Natuurtoets
uitgevoerd. De Natuurtoets werd verricht in het kader van een geplande ruimtelijke ontwikkeling.
Het betreft de sloop en nieuwbouw van een clubgebouw van een voetbalvereniging; de Koninklijke
HFC te Haarlem (provincie Noord-Holland). Het in deze rapportage beschreven onderdeel van een
Natuurtoets betreft een zogeheten QuickScan-onderzoek.
Doel van een Natuurtoets is primair een waardering te verkrijgen van de aanwezige beschermde flora
en fauna en/of de aanwezigheid van beschermde leefgebied van soorten. Vervolgens dient duidelijk
te worden wat de invloed van een project of ontwikkeling is op de aanwezige beschermde
natuurwaarden. Dit in relatie tot natuurwet- en regelgeving van zowel gebiedsbescherming als
soortbescherming. Als eerste stap wordt veelal een QuickScan-onderzoek verricht. Hierbij wordt de
projectlocatie kort onderzocht en mogelijke effecten van het project op aanwezige of mogelijk
aanwezige natuurwaarden worden beoordeeld. Op basis hiervan kan reeds worden vastgesteld in
hoeverre een project of ruimtelijke inrichting in strijd is, of mogelijk kan zijn, met de natuurwet- of
regelgeving. Bij een QuickScan-onderzoek dient daarnaast duidelijk te worden of meer informatie
noodzakelijk is om dit correct te kunnen beoordelen. Dit kan zijn aanvullend onderzoek in het kader
van de Natuurtoets uitgaande van het voorgenomen project of de ruimtelijke ingreep. Maar, de
resultaten van de QuickScan kunnen ook aanleiding zijn het project of de ruimtelijke ontwikkeling bij
te stellen. Bijvoorbeeld de wijze uitvoering, het ontwerp, en/of de activiteiten die hiermee
samenhangen, zoals de planning van uitvoering. Een Natuurtoets dient uiteindelijk ook te bepalen of
vergunningverlening in het kader van de natuurwet- en regelgeving aan de orde is.
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2 Aanpak & indeling rapportage
1.
2.
3.
4.
5.

Beschrijving van het project en de locatie
Relevante wet- en regelgeving: toetsingskader
Beoordeling locatie: veldbezoek situatie en aanwezige natuurwaarden
Effectbeoordeling
Conclusie met betrekking tot de Natuurwet- en regelgeving
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3 Onderzoeksgebied: globale beschrijving
De planlocatie ligt centraal in het zuidwestelijke deel van de gemeente Haarlem (zie fig.1). Het betreft
een sportcomplex met voetbal- tennis, en cricketvelden, en bijbehorende clubgebouwen. Direct ten
noorden en noordwesten van het sportcomplex ligt het grote park de Haarlemmerhout. Aan de
overige zijden grenst het sportcomplex aan woonwijken. Het betreft ruim opgezette woonwijken met
veelal vrijstaande eengezinswoningen met rondom veel “groen” in de vorm van tuinen en
plantsoenen. Alleen in zuidwestelijke richting zijn op relatief korte afstand enkele hoge
(kantoor)panden aanwezig. Het oude centrum van Haarlem bevindt zich op circa anderhalve
kilometer in noordelijk richting. Op ongeveer 250 meter afstand loopt door de zuidelijk gelegen
woonwijk een smalle vaart (Bleekersvaart). Naast een enkele vijver en kleinere sloten is dit het enige
open water in de nabije omgeving van de planlocatie.
.

Figuur 1. Globale ligging planlocatie; de rode pijl binnen de inzet geeft de ligging van planlocatie aan. Bewerkte
topografische kaart © 2020 Topografische Dienst Emmen (grid: kilometerhokken).
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4 Voorgenomen ontwikkeling
4.1 Bestaande situatie
Tussen de tennis- en de voetbalvelden in, staat aan de noordzijde van het sportcomplex een tribune
en een groot clubgebouw, inclusief kleedkamers en bergruimten. Het gebouw is in totaal circa 50
meter lang en 13 meter breed. Het heeft grotendeels twee bouwlagen. De maximale hoogte bedraagt
circa 6 meter.
In de directe nabijheid van dit gebouw staat langs een aangrenzend voetbalveld een tribune met
overkapping. In figuur 2 wordt, tezamen met andere locatieaanduidingen, de locatie van beide
gebouwen aangegeven.

Sportveld
(tennis)
Sportveld
(tennis)

Sportveld
(voetbal)

Sportveld
(voetbal/cricket)

Sportveld
(voetbal)
Figuur 2. Bestaande situatie: De blauwe pijlen geven de locaties aan van het clubgebouw en de tribune, Bron:
Bewerkte kaart Kadaster/Pdok 2020.

Foto 1. Huidige tribune langs het voetbalveld.
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Foto 2. Het huidige clubgebouw; zicht vanuit zuidoostelijk richting

4.2 Toekomstige situatie
Het voornemen is een groot deel van het bestaande clubgebouw te verwijderen evenals de tribune.
Deze vrijgekomen ruimte zal, inclusief delen open aangrenzende ruimte, benut worden voor het
bouwen van een groter nieuw clubgebouw, waarbij de tribune geïntegreerd is. Op de volgende
pagina wordt het grondvlak van de bebouwing weergegeven van zowel de bestaande situatie als de
toekomstige. De maximale hoogte van het nieuwe gebouw bedraagt circa 12 meter. In figuur 3 is een
artist impression opgenomen van het nieuwe gebouw, waarmee een goed beeld wordt gegeven van
de toekomstige situatie.

Figuur 3. Artist impression van het nieuwe clubgebouw. Bron: HeikoHulsker architecten
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N

Tribune (sloop)

Te handhaven
deel gebouw

Te slopen deel
clubgebouw

Figuur 4. Situatieschets van de huidige bebouwing, met in het rood aangegeven de te slopen tribune en het deel
van het bestaande clubgebouw dat zal verdwijnen, Bron: Bron: HeikoHulsker architecten

Figuur 5. Grondvlak toekomstige situatie: Tussen de twee nu ogenschijnlijk afzonderlijke delen komt op hoger
niveau een verbinding. Bron: HeikoHulsker architecten.
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Figuur 6. Het nieuwe clubgebouw getoond vanaf verschillende zijden. Bron: HeikoHulsker architecten.
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5 Wettelijk kader
Mede in navolging van Europese wetgeving en richtlijnen vereist de Nederlandse wetgeving dat bij
voorgenomen plannen of projecten ingrijpende schade aan beschermde planten en dieren
voorkomen wordt. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan hier een uitzondering op gemaakt
worden. Met ingang van januari 2017 heeft de natuurwetgeving in Nederland wederom een
verandering ondergaan en werd zowel de natuurwetgeving die betrekking heeft op soorten als de
natuurwetgeving die betrekking heeft op gebiedsbescherming samengevoegd in de (nieuwe) Wet
natuurbescherming. De vóór deze datum bestaande natuurwetgeving waaronder de Flora-en
faunaweten de Natuurbeschermingswet ’98, zijn hiermee komen te vervallen. Met deze verandering
zijn tevens ook inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, onder meer wat betreft de beschermingsstatus
van soorten.
Bij een project of planontwikkeling dient nog altijd als eerste duidelijk te worden of beschermde
soorten of leefgebieden van soorten door het ten uitvoer brengen van de plannen een voor de
wetgeving relevante schade kunnen ondervinden. Mocht worden vastgesteld dat schade zou kunnen
optreden, dan hoeft dit zeker niet altijd het einde van het project te betekenen. Onder bepaalde
voorwaarden kan in veel gevallen het project toch worden gerealiseerd. Mogelijk vereist dit wel enige
aanpassing in de voorgenomen planontwikkeling. Het is zodoende zaak bij een project al in een vroeg
stadium kennis te verkrijgen van mogelijke belemmeringen wat betreft de natuurwetgeving. Daarbij
kan uiteindelijk een aanvraag vergunning of ontheffing noodzakelijk worden. In vrijwel alle gevallen
waar op de voorhand schade aan beschermde soorten niet kan worden uitgesloten is een aantal
stappen noodzakelijk:
1. Inventarisatie van de aanwezige of te verwachten natuurwaarden
2. Waardering van de aanwezige natuurwaarden
3. Inschatting en beoordeling van ecologische effecten van voorgenomen ingrepen
4. Terugkoppeling met de ontwikkelaar/opdrachtgever over de verkregen resultaten zodat
bepaald kan worden welke weg verder gevolgd moet worden
Naast bescherming van individuen van soorten en hun leefmilieu zijn in Nederland bovendien
waardevolle natuurgebieden aangewezen die Europese bescherming kennen in de Habitat- en
Vogelrichtlijn en eveneens vallen onder de Wet natuurbescherming. Ruimtelijke ingrepen in deze
gebieden worden vrijwel niet toegestaan, maar ook projecten in de nabijheid van deze gebieden
dienen rekening te houden met deze wetgeving. De natuurwetgeving is er namelijk ook op gericht
deze gebieden te behoeden voor activiteiten en ingrepen in aangrenzend en nabijgelegen terrein die
effect kunnen hebben in de beschermde gebieden (“externe werking”). Ook gebieden die behoren
tot de zogenoemde Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) kennen een planologische
gebiedsbescherming. De provincie kan ook gebieden buiten het Natuurnetwerk met speciale
natuurwaarden een speciale (planologische) bescherming toekennen. Dit is onder meer het geval bij
weidevogelgebieden voor zover deze niet in het Natuurnetwerk liggen.
Overheidsorganisaties en instellingen worden eveneens geacht rekening te houden met
zogenoemde Rode-Lijst soorten en doelsoorten. Het betreft flora en fauna die soms geen
bescherming kennen in de Flora- en faunawet, maar wel behoren tot soorten die als kwetsbaar of
bedreigd worden beoordeeld.
De Wet natuurbescherming kent ten aanzien van bepaalde soorten strikt verboden handelingen.
Naast deze specifiek omschreven verbodsbepalingen kent deze wetgeving tevens de zogenaamde
zorgplicht. Daarmee wordt in meer algemene bewoording aangegeven, dat eenieder er bewust naar
dient te streven schadelijke gevolgen voor flora en fauna zo veel mogelijk te voorkomen of te
beperken.
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6 Toetsingskader
6.1 Gebiedsbescherming
6.1.1 Natuurnetwerk Nederland
De planlocatie maakt zoals zichtbaar is op de kaart van figuur 7 geen deel uit van het Natuurnetwerk
Nederland (voorheen EHS). In de figuur worden deze aangeven met een groene kleur. Ook in de
directe nabijheid van de planlocatie liggen geen natuurgebieden die behoren tot het Natuurnetwerk
Nederland. De Haarlemmerhout wordt op deze kaart lichtgroen aangegeven, en behoort dan ook
niet tot het Natuurnetwerk Nederland.

6.1.2 Natura 2000-gebieden
Het sportcomplex en daarmee de planlocatie ligt op circa 2 kilometer afstand van het westelijk
gelegen Natura 2000-gebied Zuid-Kennemerland (fig. 8). De waarde ligt met name in het grote
aaneengesloten duin dat het gebied omvat, maar ook de aan de binnenduinrand gelegen zeer
waardevolle oude beboste landgoederen maken er deel van uit. Bij een beoordeling van de effecten
van een ontwikkeling op een Natura 2000-gebied is, anders dan bij het NNN, niet alleen de
begrenzing van belang. Op deze gebieden is het begrip “externe werking” van toepassing. Dit
betekent dat ook van ontwikkelingen die buiten de begrenzing het gebied plaatsvinden bepaald dient

1 km

Figuur 7. De ligging van de planlocatie in relatie tot gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland.
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1 km

Figuur 8. De ligging van de planlocatie (rode ster) ten opzichte van Natura 2000-gebieden in de wijdere
omgeving.

te worden of er negatieve gevolgen kunnen optreden voor beschermde natuurwaarden binnen het
gebied. Van mogelijke externe werking op een Natura 2000-gebied, zowel tijdens als na de realisatie,
is wat betreft vrijwel alle aspecten (geluid, licht, menselijk aanwezigheid, etc.) geen sprake gelet op
de voorgenomen ontwikkeling en de afstand tot deze gebieden. Wel zal er naar verwachting mogelijk
sprake kunnen zijn van een zeer geringe toename van stikstofemissie bij de voorgenomen
ontwikkeling. Een zogeheten Aerius-berekening die een beoordeling vormt van de te verwachten
emissie maakt verder geen deel uit van deze QuickScan Natuurtoets.

6.2 Soortbescherming
Een klein deel van de in Nederland voorkomende flora en fauna heeft een speciale bescherming in
de Wet natuurbescherming. De locatie van het voorkomen van deze soorten is daarbij niet bepalend.

6.3 Conclusie
Voor de toetsing van de voorgenomen ontwikkeling is (uitsluitend) de Wet natuurbescherming van
toepassing in het kader van soortbescherming. Met de nadrukkelijke kanttekening voor de bij 6.1
genoemde stikstofemissie, die in deze QuickScan verder niet in beschouwing wordt genomen maar
wel deel uitmaakt van de Wet natuurbescherming in het kader van gebiedsbescherming (externe
werking).
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7 Beoordeling natuurwaarden
7.1 Inleiding
In 4 mei 2020 werd een veldbezoek gebracht aan de planlocatie. Daarbij werd de planlocatie en deels
ook de directe omgeving beoordeeld op aanwezige natuurwaarden en potentieel aanwezige
natuurwaarden in het kader van soortbescherming.

7.2 Resultaten veldbezoek QuickScan
7.2.1 Vegetatie/flora
• Aanwezige vegetatie
De feitelijke planlocatie bestaat grotendeels uit verharding, en de direct omgeving voor het
grootste deel uit grasgazon van de sportvelden. Bomen of struiken zijn schaars aanwezig. Aan
de achterzijde van het clubgebouw staat op de grens met de tennisvelden een rij Iepen, als haag
gesnoeid. Hier is enige ondergroei aanwezig van voornamelijk Zevenblad. Open grond is verder
niet aanwezig op de planlocatie. De overige waargenomen inheemse soorten staan tussen de
stoeptegels, langs de randen van de verharding of op minder frequent gemaaide en betreden
delen van het sportveld. Dit betreft algemene vaak ruderale soorten: Madelief, Grote weegbree,
Straatgras, Fluitenkruid, Look zonder look, Gewone paardenbloem, Akkerkool. Langs de tribune
groeit over een klein deel Klimop.
• Te verwachten flora
Het aanwezig biotoop geeft geen aanleiding te veronderstellen dat in andere seizoenen
beschermde flora op deze locatie aanwezig is.

7.2.2 Fauna
•

Vogels

Er werden geen vogelsoorten waargenomen tijdens het veldbezoek.
Te verwachten soorten. De aangrenzende parkachtige omgeving zal leefgebied vormen voor
meerdere broedvogelsoorten. Het te verwachten spectrum zal hierbij variëren van meer
algemene soorten die ook in kleine tuinen kunnen worden aangetroffen, zoals Koolmees
Pimpelmees, Merel en Heggemus, tot soorten die voor het broeden meer geassocieerd zijn
met dichtere aaneengesloten begroeiing, zoals: Roodborst, Winterkoning, Tjiftjaf en Grote
Bonte Specht. Op het sportcomplex zelf worden verwacht Merel en Zanglijster, soorten die de
velden zullen benutten als foerageerlocatie. Nesten in de nabijheid van de gebouwen worden
niet verwacht. Scholekster is een soort die broedend kan worden aangetroffen op
sportcomplexen. De vogels foerageren dan op de sportvelden maar het komt regelmatig voor
dat deze soort ook broedt op een plat dak van een clubgebouw of kantine. Tijdens het
veldbezoek werden geen waarnemingen gedaan van Scholekster.
Vogels waarvan de nestlocaties een jaarrond bescherming kennen, zoals Gierzwaluw en
Huismus zijn specifiek gebonden aan gebouwen. Het voorkomen van deze soorten is daarmee
zeer relevant. De kans op aanwezigheid van Gierzwaluw wordt echter als nihil beoordeeld. Het
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gebouw heeft voor deze soort geen geschikte broedlocaties. Ook Huismus wordt om deze
reden niet verwacht als broedvogel.
− Vleermuizen
Op de planlocatie zullen naar verwachting vleermuizen voorkomen. Eén of meerdere
vleermuissoorten zullen de planlocatie, zeker tijdelijk, gebruiken als foerageergebied. Een
foerageergebied dat afhankelijk van de soort, een groter dan wel zeer veel groter gebied beslaat
dan het sportcomplex. Relevanter in het kader van de Wet natuurbescherming is of in dit geval
de planlocatie geschikt is voor vaste verblijfslocaties van vleermuizen. Als enige komt hierbij de
bestaande bebouwing naar voren.
De tribune bestaat niet uit dubbele beplating of betimmering waarachter of tussen ruimten
aanwezig kunnen zijn die geschikt zijn voor een langdurig gebruikte dagverblijfplaats. Niet uit te
sluiten is dat een soort als de Ruige dwergvleermuis, met name tijdens de (noord-zuid) migratie
over grotere afstanden, een hoekje onder de overkapping zal gebruiken als tijdelijke
dagrustplaats.
Het clubgebouw zelf biedt wel mogelijkheden voor vleermuizen om een langduriger gebruikte
dagrustplaats of zelfs een kolonieverblijfplaats te herbergen. Het gebouw is over een groot deel
voorzien van een houten betimmering aan de buitenzijde. Hierin zijn zichtbaar mogelijkheden
aanwezig voor vleermuizen om er achter te kruipen (foto 3).
In de nabijheid van het sportcomplex liggen woonhuizen die eveneens geschikt kunnen zijn als
verblijfplaats voor vleermuizen. Ten noorden van het complex ligt een groot park. Migratie
tussen het park en de woonwijk behoort zeker tot de mogelijkheden. Daarmee dient beoordeeld
te worden of de nieuwe ontwikkeling eventueel een barrière zou kunnen vormen voor een
bestaande migratieroute. Als deze situatie in ogenschouw genomen wordt dan is de verwachting
niet dat in de bestaande situatie de planlocatie een onderdeel van een essentiële migratieroute
zou kunnen vormen. Daarvoor ontbreken doorlopende lijnvormige elementen, zoals singels.

Foto 3. Losse delen in de houten betimmering van het clubgebouw:
toegangsmogelijkheden voor vleermuizen.

− Overige soortgroepen
Er worden geen andere speciaal beschermde soorten of soortgroepen verwacht op de
planlocatie waarvoor deze als leefgebied een functie van enige betekenis zou kunnen hebben.
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8 Effectbeoordeling
8.1 Vogels
De aanwezigheid van soorten met een speciale beschermingsstatus zoals Huismus of Gierzwaluw
(jaarrond beschermde nestlocaties) op de planlocatie wordt niet verwacht. Er is dan ook geen nadelig
effect te verwachten voortkomend uit de planontwikkeling.
De schaars aanwezige bomen op de planlocatie vormen nauwelijks geschikt broedbiotoop voor
vogelsoorten. Indien tijdens de vogelbroedtijd sloop- of bouwwerkzaamheden plaatsvinden wordt
de kans zeer klein geacht dat dit tot verstoring van broedende vogel zal leiden.

8.2 Vleermuizen
Foerageergebied. De planlocatie kan naar verwachting (QuickScan) door vleermuissoorten gebruikt
worden als - klein - onderdeel van het foerageergebied. De planlocatie vormt een te klein onderdeel
van het totale foerageergebied om in dit kader enig negatief effect van betekenis te kunnen
veroorzaken. Het sportcomplex vormt door de openheid en de zeer geringe diversiteit en kwantiteit
van inheemse vegetatie een zeer matig foerageergebied voor vleermuizen. Hoewel vleermuizen
lichtschuw zijn en verlichting sterk verstorend kan werken, kunnen de lichtmasten de enige
uitzondering vormen. Door de aantrekkingskracht van deze verlichting voor insecten kunnen
vleermuizen eveneens aangetrokken worden om in de nabijheid te gaan foerageren. Hierin vindt
geen verandering plaats.
Vaste verblijfplaatsen. De kans op aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen is voor wat betreft het
clubgebouw een reële mogelijkheid. Als een vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn in de aanwezige
gebouwen, leidt sloop tot vernietiging van deze verblijfplaatsen.

8.3 Conclusie
Negatieve effecten op in dit kader relevante soorten kunnen op basis van een QuickScan niet worden
uitgesloten. Dit betreft de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het
clubgebouw. Indien sloop van de gebouwen plaatsvindt in de vogelbroedtijd, dan wordt de kans op
verstoring van broedende vogels zeer klein geacht.
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9 Conclusie natuurwet- en regelgeving
Op basis van de beoordeling van de geschiktheid van de planlocatie voor beschermde soorten
(QuickScan) is de verwachting dat de Wet natuurbescherming zonder aanvullend onderzoek
overtreden kan worden bij de voorgenomen ontwikkeling. Dit betreft het mogelijk vernietigen van
verblijflocaties van vleermuizen. Een aanvullend onderzoek naar deze soortgroep in meerdere
seizoenen kan meer uitsluitsel geven over de aanwezigheid van deze soortgroep. Een aanvullend
onderzoek waarbij bepaald wordt of er sprake is van aanwezigheid van verblijflocaties wordt
zodoende sterk geadviseerd.
Bij de beschouwing van effecten op de Natura 2000-gebieden is de met de sloop, bouw, en
realisatie gepaard gaande wijziging in stikstofemissie relevant. Geadviseerd wordt hierover in
contact te treden met de gemeente Haarlem.
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Bijlage A. Foto-impressie planlocatie en omgeving

Foto 4. Zicht op het clubgebouw vanaf de ten zuiden gelegen Emauslaan.

Foto 5. Zicht op de ruimte tussen het clubgebouw van HFC en de achterliggende tennisvelden, gescheiden
door een hek en haag.
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