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datum 15 oktober 2020 
project VDL-Nedcar 
betreft Leeswijzer bijlagen bij oplevering 

 

Leeswijzer Bijlagen 

De Bijlagen Natuur zijn als volgt opgebouwd in bijbehorende mappen: 
 
In de hoofdmap aanwezig zijn:  

- Natuuronderzoeken 2019; 
- Natuuronderzoeken 2020; 
- Natuurrapport 2016; 
- Notities Zoogdiervereniging; 
- Notitie dwingende reden groot openbaar belang; 

 
Natuuronderzoeken 2019 
De map bestaat uit de volgende onderzoeken:  

- Nader onderzoek das 2018 door Antea Group; 
- Nader onderzoek das 2019 door Antea Group; 
- Nader onderzoek vleermuizen en vogels door Bionet (Limbrichterweg); 
- Nader onderzoek zenderen en vangen in het Sterrenbos door Bionet; 
- Nadere onderzoeken door Faunaconsult, bestaande uit: 

o Nader onderzoek vleermuizen;  
o Vegetatiekartering Sterrebos; 
o Nader onderzoek amfibieën; 
o Nader onderzoek reptielen; 
o BMP (broedvogelmonitoring Sterrebos). 

- Boominspectie door LIVADI in 2018.  
 
Natuuronderzoeken 2020 
De map bestaat uit de volgende onderzoeken: 

- BMP populierenbos en bosschage noordoost door Antea Group; 
- Nader onderzoek das 2019-2020 door Antea Group; 
- Nader onderzoek zenderen en vangen door Bionet 2020;  
- Nader onderzoek grote bosmuis door Faunaconsult; 
- Landschapsplan 15 oktober (meest recente kaart); 
- Nader onderzoek vleermuizen door Natuurbalans. 

 
Natuurrapport 2016 
De map bestaat uit de volgende onderzoeken: 

- Natuurtoets ARCADIS 2016.  
 
Notities Zoogdiervereniging 
De map bestaat uit de volgende sub mappen: 
Voorjaar start; 
Najaar, beoordeling. 
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Voorjaar start bestaat uit de volgende notities:  
- N2020.009. Inschatting vleermuisfuncties in het beoogde uitbreidingsgebied van VDL Nedcar; 
- N2020.012. Beoordeling onderzoeksinspanning, beschikbare en ontbrekende data en benodigd extra 

onderzoek in het beoogde uitbreidingsgebied van VDL Nedcar; 
- 2020.010. Notitie actuele SvI vleermuissoorten uitbreidingsgebied VLD Nedcar; 
- N2020.016. Notitie haalbaarheid compenseren SFC's vleermuissoorten uitbreidingsgebied VDL Nedcar; 

 
Najaar, beoordeling bestaat uit de volgende notities: 

- N2020.030. De aangetoonde soorten en functies voor vleermuizen van het beoogde uitbreidingsgebied van 
VDL Nedcar; 

- N2020.027. Beoordeling mitigatie en compensatieplan VLD Nedcar; 
- N2020.029. Inschatting actuele staat van instandhouding van vleermuissoorten in het beoogde 

uitbreidingsgebied van VDL Nedcar op basis van veldonderzoek. 
 
Notitie dwingende reden groot openbaar belang  
De map bestaat uit de volgende documenten:  

- Notitie Nut en noodzaak, dwingende reden door VDL-Nedcar. 
 
 


