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 Gemeente Den Haag 
Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
T.a.v. de heer W. Dekker 
Postbus 12655 
2500 DP  DEN HAAG 
 

  

Geldermalsen, 6 oktober 2016  

  

  

betreft: nader ecologisch onderzoek  

project: uitbreiding vastgoed Hommerson Scheveningen Bad 

referentie: 20160347/brf01/versie 1 

gecontroleerd: D. (Douwe) Schut 

 
 
Geachte heer Dekker,  
 
Middels deze brief ontvangt u de resultaten van het nader ecologisch onderzoek op de projectlocatie 
Scheveningen Bad. 
 
Aanleiding 
U bent voornemens op de locatie bestaand vastgoed deels te slopen en nieuwbouw te realiseren, 
waarbij het vastgoed zeewaarts wordt uitgebreid. Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft ATKB 
onder andere een quickscan natuurwetgeving uitgevoerd (zie rapportage met kenmerk 
20160347E/rap01, versie 3, d.d. 9 september 2016). In deze rapportage is het optreden van negatieve 
effecten op vleermuizen, huismus, blauwe zeedistel en de zandhagedis niet op voorhand uitgesloten. 
Er is daarom een voorstel gedaan voor nader onderzoek om mogelijk aanwezige functies en 
leefgebieden in kaart te brengen, teneinde zekerheid te verkrijgen over de noodzaak van aanvullende 
maatregelen of een ontheffingsaanvraag.  
 
In deze brief wordt allereerst ingegaan op de gevolgde methode, daarna worden de resultaten van het 
onderzoek beschreven. Tot slot wordt een samenvatting gegeven en aanbevelingen voor 
vervolgstappen.  
 
Methode 
Vleermuizen 
In de quickscan is beschreven dat enkele te slopen gebouwen mogelijk geschikt zijn als 
zomerverblijfplaats (overige typen verblijfplaatsen zijn uitgesloten). Daarom is onderzoek voorgesteld 
conform het vleermuisprotocol 2013. Voor de gewone dwergvleermuis (de te verwachten soort) zijn 
voor het vaststellen van zomerverblijven 2 bezoeken uitgevoerd in de periode 15 april – 15 oktober 
met een tussenperiode van minimaal 20 dagen. Een van de bezoeken is in de vroege ochtend voor 
zonsopgang uitgevoerd. In figuur 1 is het onderzoeksgebied weergegeven. 
 
In tabel 1 zijn de uitgevoerde veldbezoeken opgenomen. Hieruit is af te leiden dat aan de verplichte 
onderzoeksinspanning is voldaan.  
 
Huismus 
In de quickscan is benoemd dat er voor de huismus foerageer- en schuilgelegenheid aanwezig kan 
zijn binnen het plangebied. Middels 2 veldbezoeken is onderzocht in hoeverre de huismus 
daadwerkelijk gebruik maakt van het plangebied.  
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Figuur 1. Onderzocht gebied op vleermuizen en huismus (rode contour) en zandhagedis en zeedistel 
(gele contour).  

 
Blauwe zeedistel 
Deze soort is onderzocht middels 1 inventarisatie op 19 september 2016. De planten blijven lang 
vegetatief aanwezig en ook de afstervende planten zijn goed te herkennen. Zodoende is de soort in 
deze tijd van het jaar nog goed te vinden.  
 
Zandhagedis 
Voor deze soort zijn drie bezoeken gebracht met minimaal 1 week tussenperiode. De zandhagedis is 
actief tot september (begin oktober bij gunstig weer). Omdat er tot begin oktober relatief warm weer 
was, kon de aanwezigheid van zandhagedis goed worden onderzocht. Tijdens alle drie de bezoeken 
was het weer gunstig (niet te warm en afwisseling zon en wolken). Een inventarisatie aan het eind van 
de zomer is ook gunstig, omdat dan de juvenielen dieren aanwezig zijn. De dichtheden en de trefkans 
zijn dan dus maximaal.  
 
Tabel 1. Overzicht bezoeken aan de locatie, doel en omstandigheden. 

Datum Tijd 
Van-tot 

Temp. 
(° C) 

Wind  
(Bft) 

Weer en 
bewolking 

Onderzoek gericht op 

02 september 
2016 

05:00-07:00 (zon 
op 06:53) 

15 3 ZW Droog, bewolkt Vleermuizen 1 van 2 

19 september 
2016 

10:30-13:30 13 2 N Droog en 
grotendeels 
bewolkt 

Zandhagedis 1 van 3, 
zeedistel 1 van 1 en huismus 
1 van 2 

26 september 
2016 

16:00-18:00 17 3 W Droog en 
grotendeels 
bewolkt 

Zandhagedis 2 van 3 en 
huismus 2 van 2 

26 september 
2016 

19:30-21:30 (zon 
onder 19:28) 

16 2 ZW Droog en 
bewolkt 

Vleermuizen 2 van 2 

3 oktober 2016 10:45-11:45 18 3 NW Droog, half 
bewolkt 

Zandhagedis 3 van 3 
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Resultaten/effectanalyse 
 
Vleermuizen 
Op basis van de uitkomsten van het veldonderzoek is de aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen uit 
te sluiten. Alle aangetroffen vleermuizen zijn buiten het plangebied vastgesteld. Bij beide 
veldbezoeken zijn geen in- of uitvliegende vleermuizen waargenomen. Ook zijn geen foeragerende 
dieren waargenomen in de directe nabijheid van te slopen panden. Hetgeen een aanwijzing kan zijn 
voor de aanwezigheid van een verblijfplaats. 
Tijdens het vleermuisonderzoek op 26 september zijn twee gewone dwergvleermuizen gehoord en 
een ruige dwergvleermuis. De gewone dwergvleermuis vloog tussen de gele flatgebouwen door in de 
richting van de Gevers Deynootweg en de andere twee waarnemingen aan de overzijde van de 
Gevers Deynootweg. Op 2 september is in het geheel geen vleermuisactiviteit waargenomen. 
 
Huismus 
In het plangebied zijn enkele duindoorns aanwezig (zie foto 3) en een taxushaag (zie rapportage 
quickscan). Deze fungeren als schuilplaats voor huismussen. Ook duindoorns langs het (mogelijk te 
verleggen) wandelpad in de duinen fungeren als rustgebied voor de huismus. Bij de verschillende 
onderzoeken is waargenomen dat er regelmatig enkele tot tientallen mussen in de hagen/duindoorns 
verblijven. In en rond het plangebied zijn maximaal circa 40 huismussen tegelijkertijd waargenomen 
(in de quickscan is reeds aangegeven dat de nestlocaties bij het strandhotel zijn buiten het 
plangebied).  
 

 
Figuur 2. Vindplaatsen blauwe zeedistel. 

 
De hagen vormen een belangrijk onderdeel van het lokale leefgebied. Foerageren vindt plaats om en 
nabij de strandtenten en de wandelboulevard. Het is voor de voorgenomen werkzaamheden 
noodzakelijk om: 

- Alternatieven te bieden voor de te verwijderen struiken. Dit kan door tijdelijke ‘bosjes’ te 
creëren met struiken in bakken (zie onderstaand voorbeeld). De alternatieven moeten 
aanwezig zijn voordat de huidige beplanting verwijderd wordt. Er is dan geen sprake van 
verstoring en een ontheffingsaanvraag is niet nodig.  



 

Brief resultaten nader ecologisch onderzoek uitbreiding vastgoed Hommerson te Scheveningen 
Kenmerk: 20160347/brf01, versie 1 d.d. 6 oktober 2016 

Blz. 4 van 5 
 

 

- De alternatieven kunnen geplaatst worden nabij het strandhotel (nestlocatie van de 
huismussen buiten het plangebied) en nabij de strandtenten (foerageergebied).  

- In de directe nabijheid van de locatie zijn ruim voldoende alternatieve foerageergebieden voor 
de huismus. De strandtenten (die jaarlijks worden afgebroken in de herfst) blijven aanwezig, 
maar schuiven iets op richting zee (max. 20-30 meter). Dit heeft geen negatief effect, de 
locaties blijven beschikbaar als foerageergebied voor de huismus. Er treden zodoende geen 
negatieve effecten op dit onderdeel van het leefgebied van de huismus op.  

 
Blauwe zeedistel 
De blauwe zeedistel is op enkele locaties waargenomen in de duinreep, zie figuur 2 en foto 1. Deze 
soort is beschermd onder tabel 2 van de Flora- en faunawet. Op korte termijn (en lange termijn) zijn 
vooralsnog geen ingrepen in de duinreep voorzien. Vanaf 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet 
natuurbescherming in werking. De blauwe zeedistel staat niet in bijlage B behorende bij artikel 3.10 
van deze wet en is zodoende niet langer beschermd vanaf 1 januari 2017. Bij eventuele 
werkzaamheden waar groeiplaatsen van deze soort verloren gaan zijn mitigerende maatregelen na 1 
januari daarom niet nodig.  
 
Zandhagedis 
De zandhagedis is ondanks gunstige weersomstandigheden bij geen van de drie veldbezoeken 
waargenomen. Het onderzochte gebied is ook grotendeels ongeschikt door de dichte vegetatie. Het 
weinige open zand dat aanwezig is bestaat uit de duinreep (ongeschikt biotoop want te weinig 
schuilplaatsen tussen het weinige helmgras) en de paden die door het onderzochte gebied lopen 
(ongeschikt door de grote mate van verstoring).  
 
Aanwezigheid van de zandhagedis binnen het onderzochte gebied (aangrenzend aan het plangebied) 
kan zodoende met voldoende zekerheid worden uitgesloten.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
In tabel 2 zijn de resultaten van het ecologisch onderzoek samengevat.  
 
Tabel 2.  

Soortgroep Soort Waarnemingen Maatregelen 

Vleermuizen gewone 
dwergvleermuis 

foeragerend in omgeving, geen 
vast leefgebied in plangebied 

geen 

Broedvogels huismus foerageergebied en 
schuilplaatsen 

te verwijderen struiken 
compenseren met tijdelijke 
struiken in bakken 

Flora blauwe zeedistel aanwezig in duinreep (18 
exemplaren), na 1 januari 2017 
niet meer beschermd 

geen indien gewerkt wordt na 
1 januari 2017 

Reptielen zandhagedis geen, leefgebied ongeschikt door 
ruige vegetatie en mate van 
verstoring door bestaande 
menselijke activiteit 

geen 

 
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd indien voorzien wordt in voldoende tijdelijke 
alternatieve schuilplaatsen voor de huismus. Na afronding van de werkzaamheden dienen weer 
schuilmogelijkheden binnen het plangebied gecreëerd te worden in de vorm van permanente 
beplanting (duindoorns vormen een geschikte soort).  
 
Op de volgende pagina zijn nog enkele foto’s weergegeven.  
 



 

Brief resultaten nader ecologisch onderzoek uitbreiding vastgoed Hommerson te Scheveningen 
Kenmerk: 20160347/brf01, versie 1 d.d. 6 oktober 2016 

Blz. 5 van 5 
 

 

  
foto 1: blauwe zeedistel in duinreep foto 2: overzicht onderzocht duingebied 

  
foto 3: duingebied met verhard pad en 
aangrenzend dicht duindoornstruweel en hoge 
grassen, ongeschikt voor zandhagedis 

foto 4: voorbeeld van duindoorns in plangebied 
met functie schuilgelegenheid voor de huismus 

 
Tot slot 
Wij verwachten u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft over 
het uitgevoerde onderzoek kunt u contact opnemen met ondergetekende via telefoon (088-1153264 / 
06-12185089) of per e-mail p.godschalk@at-kb.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
ATKB B.V. 
 
 
 
 
 
P.I. (Pim) Godschalk 
Projectleider Ecologie 


