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INLEIDING 
 
De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 80 cm. 
Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, 
ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd wil de gemeente Klapwijk klimaatbestendig 
maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes. 
 
Ter voorbereiding hierop is onderzoek uitgevoerd naar dieren en planten in de wijk. De uitkomsten uit dit 
onderzoek worden meegenomen als randvoorwaarden in de visie voor ‘Klimaatbestendig Klapwijk’ die 
momenteel wordt opgesteld. Hierin komen onder andere uitgangspunten voor het ontwerp van de openbare 
ruimte te staan.  Het onderzoek naar dieren en planten in de wijk is noodzakelijk om te voorkomen dat de 
Wet natuurbescherming wordt overtreden bij uitvoering van de werkzaamheden (en mogelijk bijkomende 
werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het rooien van struikgewas), maar biedt ook inspiratie 
voor de herinrichting van het openbaar gebied in Klapwijk. 
 
INSCHATTING ECOLOGISCHE WAARDEN 
 
Bij het onderzoek naar dieren en planten is in eerste instantie gekeken naar de mogelijk aanwezige planten 
en dieren. Dit wordt een ‘quickscan’ genoemd: de ecoloog bepaalt op basis van de bekende leefomgeving 
van dieren en planten, een bezoek aan de wijk, en oude waarnemingen uit de wijk en de omgeving welke 
dieren en planten voor zouden kunnen komen. Op basis van deze quickscan werden in Klapwijk veel 
huismussen, gierzwaluwen, algemene broedvogels en vleermuizen verwacht, maar ook andere 
zoogdieren, amfibieën, vissen, kreeftachtigen en insecten.  
 
Uitgebreid aandacht voor beschermde soorten 
Niet al deze soorten en soortgroepen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Huismussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen zijn wél beschermd, wat betekent dat zowel de dieren zelf, als hun leefgebied 
beschermd zijn. Daarom is het noodzakelijk om uitgebreid onderzoek te doen naar deze soort(groep)en 
(soortgericht onderzoek), voordat er iets mag gebeuren dat een negatieve invloed kan hebben op deze 
dieren en hun leefomgeving. 
 
SOORTGERICHT ONDERZOEK 
 
Tijdens een soortgericht onderzoek wordt specifiek gekeken naar het voorkomen van één soort of 
soortgroep. In dit geval de huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Om zo goed mogelijk in kaart te 
brengen hoe de betreffende soort(groep) gebruik maakt van het onderzoeksgebied worden meerdere 
veldbezoeken uitgevoerd bij optimale weersomstandigheden, op de optimale momenten van de dag (of 
nacht) in de optimale tijd van het jaar. Wat deze optimale omstandigheden zijn verschilt per soort en is 
vastgelegd in onderzoeksprotocollen.  
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HUISMUSSEN 
 

 
Afbeelding 1: Een huismus eet wat zaadjes in de beschutting van een dichte haag. Foto: Dhr. ing. M. Loeve. 

 
Huismussen, de nesten van huismussen, en het deel van hun leefomgeving dat ze nodig hebben om te 
overleven (‘essentieel leefgebied’, zoals struiken om in te schuilen, waterpartijen om uit te drinken, 
zandplaatsjes om een zandbad in te nemen) zijn gedurende het hele jaar beschermd. Meestal bevindt een 
nest van een huismus zich onder een pannendak, waar ze via de onderste rij dakpannen onder kruipen. In 
de buurt van het nest is vaak een dichte conifeer of haag (zie afbeelding 1 en 2), waar de huismussen zich 
kunnen verstoppen als er gevaar dreigt. 
 
De nesten van huismussen zijn het gemakkelijkst te vinden in het voorjaar. Aan de start van het 
broedseizoen zingen de mannetjes volop in de buurt van hun nest. Zo proberen ze indruk te maken op 
vrouwtjes en ze te verleiden om bij hen te komen broeden. Als de mannetjes succes hebben en ze een 
koppeltje hebben gevormd met een vrouwtje is het eerst even stil. De huismussen zitten op de eieren en 
zitten soms rustig in of op de dakgoot. Na anderhalve week komen de eieren uit en blijven de ouders af en 
aan vliegen met voedsel. De nesten zijn dus weer gemakkelijk op te sporen. 
 
Huismussen in Klapwijk 
Klapwijk is een groene wijk, met veel voedsel 
(voornamelijk zaden, maar in broedtijd ook 
insecten), schuilplaatsen, waterpartijen, 
rietkragen (vooral belangrijk voor 
voedselvoorziening in broedtijd) en 
pannendaken, en is dus een ideale 
leefomgeving voor huismussen. Uit het 
soortgericht onderzoek naar huismussen blijkt 
dan ook dat er tenminste 70 huismusnesten in 
Klapwijk aanwezig zijn. In afbeelding 3 is 
aangegeven in welke delen van de wijk veel, 
enkele, of weinig mussen aanwezig zijn. 

Afbeelding 2: Een jonge huismus in een dwergmispel, in de buurt van 
het nest. Foto: Dhr. ing. M. Loeve. 
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Afbeelding 3: Kans op aantreffen huismussen, per woonblok in Klapwijk. 
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GIERZWALUWEN 
 

 
Afbeelding 4: Gierzwaluwen brengen het grootste deel van hun leven in de lucht door. Foto: Dhr. ing. M. Loeve. 

 
Gierzwaluwen en de nesten van gierzwaluwen zijn gedurende het hele jaar beschermd. Dat lijkt gek, want 
gierzwaluwen zijn maar een klein deel van het jaar aanwezig in Nederland: ze zijn hier alleen om te 
broeden. Kort na de broedtijd (mei, juni) vliegen ze terug naar Afrika, om pas volgend broedseizoen terug 
te keren naar Nederland. Omdat ze ieder jaar van hetzelfde nest gebruik maken is het nest toch het gehele 
jaar beschermd. 
 
Een gierzwaluwnest bevindt zich in Nederland eigenlijk altijd in een gebouw, vaak onder dakpannen (vooral 
overhangende dakpannen bij een kopgevel zijn populair), maar soms ook in spleten, onder 
gevelbetimmering of in grote stootvoegen. Omdat gierzwaluwen – behalve als ze op het nest zitten – altijd 
vliegen (ze slapen en paren zelfs in de lucht!) is er geen ‘essentieel leefgebied’, zoals bij de huismus.  
 
Gierzwaluwen in Klapwijk 
Aangezien de door de gemeente voorgenomen 
werkzaamheden geen effect zullen hebben op de 
bebouwing is nog geen soortgericht onderzoek naar 
de gierzwaluw uitgevoerd in Klapwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5: Gierzwaluwen zijn ware vliegkunstenaars. Foto: 
Dhr. ing. M. Loeve. 
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VLEERMUIZEN 
 

 
Afbeelding 6: Een laatvlieger vliegt over, op weg naar het jachtgebied. Foto: Dhr. ing. M. Loeve. 

 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten, hun verblijfplaatsen én hun essentiële leefgebied (zoals 
foerageergebieden en vaste vliegroutes, voor uitleg zie hieronder) zijn Europees beschermd. Vleermuizen 
maken gebruik van verschillende soorten verblijfplaatsen: individuele winterverblijfplaatsen in milde winters 
en massa-winterverblijfplaatsen in strenge winters (als het heel koud wordt gaan ze met z’n allen bij elkaar 
zitten), kraamverblijfplaatsen (moeders met jongen leven in grote kolonies. Zo blijven de jongen warm als 
de moeders gaan jagen), zomerverblijfplaatsen (mannetjes, kinderloze vrouwtjes en alle vleermuizen na 
afloop van de kraamperiode, hebben zelf of met een paar anderen een verblijfplaats) en 
paarverblijfplaatsen (de verblijfplaats van een mannetje in de paarperiode). 
 
Vleermuizen zijn – net als de meeste zoogdieren – voornamelijk ’s nachts actief. De soorten die in 
Nederland voorkomen jagen op insecten (zoals muggen en motten) en doen dat met behulp van 
echolocatie: ze stootten een ultrasoon geluid uit en bepalen aan de hand van de weerkaatsing van dat 
geluid waar de prooi zich bevindt. Vaak ‘forenzen’ vleermuizen via een vaste route van hun verblijfplaats 
naar hun jachtgebieden (foerageergebied genoemd), en andersom. Hierdoor kun je zo’n vliegroute het 
beste opsporen door – tussen half april en oktober – vanaf zonsondergang (of vanaf een paar uur voor 
zonsopkomst) te posten bij lijnvormige elementen in het landschap, zoals bijvoorbeeld een watergang, een 
donker flatgebouw of een bomenrij.   
 
Vleermuizen in Klapwijk 
De soorten waarvan op basis van de quickscan verblijfplaatsen worden verwacht in de bebouwing van 
Klapwijk zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger. Deze soorten kunnen 
een verblijfplaats hebben onder het pannendak (net als gierzwaluwen), in de spouwmuur (waar ze in komen 
via stootvoegen) en/of onder gevelbetimmering. Soorten waarvan werd verwacht dat ze geen verblijfplaats 
in de wijk hebben, maar die mogelijk wel gebruik maken van het openbaar gebied (als vliegroute en/of 
foerageergebied) zijn rosse vleermuis en watervleermuis. Deze laatste twee soorten hebben hun 
verblijfplaatsen voornamelijk in grote, oude bomen met holtes.  
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Aangezien de visie vooral gericht is op de 
inrichting van het openbaar gebied, en niet op de 
bebouwing, is er bij het soortgericht onderzoek 
naar vleermuizen alleen gekeken naar de 
aanwezigheid van belangrijke vliegroutes en 
foerageergebieden in de wijk. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat vleermuizen overal in de 
wijk foerageren, en dat zich één belangrijke 
vliegroute bevindt, bij de bomen langs het water 
aan de Riek Kuiperssingel (zie afbeelding 8).  
 
 
 
 
 
  

 
Afbeelding 7: Een ruige dwergvleermuis jaagt op insecten boven 
een open plek langs een bomenrij. Foto: Dhr. ing. A. Kolders. 
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Afbeelding 8: Waarnemingen foeragerende vleermuizen en vliegroute, onderzoek naar vleermuizen in de openbare ruimte, 2018 
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BETEKENIS VOOR VISIE 
 
Zoals in de inleiding staat aangegeven, worden de uitkomsten van de soortgerichte onderzoeken als 

randvoorwaarden meegenomen in de visie. Daarnaast bieden de gemeentelijke werkzaamheden ook 

kansen om de verschillende leefgebieden te optimaliseren.  

Zo kan de openbare ruimte nog geschikter gemaakt worden voor huismussen door het aanplanten van 

dichte hagen of struiken (schuilgelegenheid), het aanbieden van kleine zandvlaktes (zandbad) en ondiepe 

poelen, of vijvers (waterbad). Hagen bieden beschutting aan veel meer diersoorten, zoals bijvoorbeeld 

andere vogels, of egels. Door voor struiken en of hagen te kiezen die veel geurige bloemen en/of bessen 

dragen, kan de haag een driedubbele functie vervullen: schuilgelegenheid en voedselaanbod voor kleine 

dieren, en natuurlijk een mooi uitzicht voor de mens. 

De bomen in het wijkpark en langs de straten en watergangen bieden geleiding aan langs vliegende 

vleermuizen. In grote, oude bomen ontstaan vaak holtes, die door vogels gebruikt kunnen worden als 

nestplaats, maar ook kunnen worden bewoond door vleermuizen (soms tegelijk!). Door bloemige 

kruidenbermen aan te leggen door de gehele wijk kunnen de kleinschalige parkjes, het wijkpark, de 

watergangen en de omgeving van Klapwijk worden ontsloten voor insecten zoals dagvlinders en bijen. Dit 

leidt in het voorjaar en de zomer tot een vrolijk gezicht, en zorgt bovendien voor voedsel voor insecteneters, 

zoals verschillende vogels en natuurlijk vleermuizen. 

 

Een dergelijke groene wijk, met (dichte) begroeiing in verschillende hoogtes, veel bloemen en bessen, en 

in de parken een afwisselend landschap wat betreft begroeiing, waterpartijen en zandvlaktes, is 

klimaatbestendig en biedt een mooie leefomgeving aan mens en natuur.  


