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SAMENVATTING 

In het kader van herziening van een aantal bestemmingsplannen in de gemeente Delft heeft bSR 
ecologisch advies onderzoek gedaan naar het voorkomen van flora en fauna. Van een vijftal 
soortgroepen zijn in drie deelgebieden inventarisaties uitgevoerd. Onderzoek naar het voorkomen 
van vleermuizen is in opdracht van bSR ecologisch advies uitgevoerd door de Zoogdiervereniging 
VZZ. Oudere vleermuisgegevens uit de deelgebieden zijn opgevraagd bij de VZZ. 
 
Deelgebied Noordwest2 is onderzocht op het voorkomen van vissen, amfibieën, vleermuizen en 
vogels, specifiek de Gierzwaluw (Apus apus).  
Voor vissen is dit deelgebied niet bijzonder interessant, wat vooral te maken lijkt te hebben met de 
matige ecologische kwaliteit van de watergangen. Ditzelfde geldt voor amfibieën: slechts op één 
locatie met natuurvriendelijke oevers zijn enkele soorten met voortplanting waargenomen. Voor de 
Gierzwaluw is het gebied niet interessant; de waargenomen aantallen zijn laag en er zijn geen 
indicaties van broeden waargenomen. Twee soorten vleermuizen zijn foeragerend waargenomen, 
namelijk de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de Watervleermuis (Myotis 
daubentonii). In het verleden is ook de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) waargenomen. 
 
Deelgebied Noordoost is onderzocht op het voorkomen van flora, vissen, amfibieën, vleermuizen en 
de Gierzwaluw.  
Twee soorten beschermde planten zijn aangetroffen, te weten het Klein glaskruid (Parietaria 
judaica) en de Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea). Van Klein glaskruid mag worden 
aangenomen dat het wilde planten betreft, Gele helmbloem komt vermoedelijk uit tuinen. Een oude 
vindplaats van Tongvaren (Asplenium scolopendrium) kon niet meer worden teruggevonden.  
In vergelijking met deelgebied Noordwest2 is dit deelgebied voor vissen en amfibieën veel 
interessanter. Dit heeft onder andere te maken met een grote verscheidenheid aan en betere 
kwaliteit van wateren, maar ook met de aanwezigheid van voldoende achterliggend biotoop en 
migratiemogelijkheden voor dieren vanuit het buitengebied. Twee soorten beschermde vissen zijn 
aangetroffen, namelijk de Bittervoorn (Rhodeus sericeus amaraus) en de Kleine modderkruiper 
(Cobitis taenia); tevens is één soort van de Rode Lijst waargenomen, te weten de Kroeskarper 
(Carassius carassius). Van de vier soorten amfibieën is van drie soorten voortplanting vastgesteld, 
te weten Kleine watersalamander (Triturus vulgaris), Gewone pad (Bufo bufo) en Bruine kikker 
(Rana temporaria). Met name het zuidwestelijke deel lijkt van belang te zijn voor de Gierzwaluw. 
Hier zijn op verschillende plaatsen nestindicerende waarnemingen gedaan. De Gewone 
dwergvleermuis en de Watervleermuis zijn de enige soorten die in dit deelgebied zijn waargenomen 
tijdens de inventarisatie in 2005. Uit oude gegevens komt naar voren dat ook de Ruige 
dwergvleermuis regelmatig is waargenomen en incidenteel de Meervleermuis (Myotis dasycneme). 
Verder zijn twee kolonies bekend van de Gewone dwergvleermuis. 
 
Deelgebied TU-noord is onderzocht op het voorkomen van flora, vleermuizen en de Gierzwaluw. 
Er zijn vijf soorten beschermde planten aangetroffen, te weten Gele helmbloem, Dotterbloem 
(Caltha palustris), Steenbreekvaren (Asplenium trichomanes), Tongvaren en Zwartsteel (Asplenium 
adiantum-nigrum). Van de Dotterbloem wordt vermoed dat deze is aangeplant en ook van de Gele 
helmbloem wordt verondersteld dat de aanwezige exemplaren hier niet van nature voorkomen. 
De Gierzwaluw komt verspreid over het deelgebied voor, met een zwaartepunt in aantallen en 
nestindicerende waarnemingen in het zuidoostelijke deel. 
De inventarisatie heeft drie soorten vleermuizen opgeleverd, te weten de Gewone dwergvleermuis, 
de Ruige dwergvleermuis en de Watervleermuis. Mogelijk is een kolonie van de Gewone 
dwergvleermuis aanwezig op het terrein van de TU. Verder blijken met name de oost- en 
zuidoostkant van het deelgebied belangrijk voor foeragerende vleermuizen. 
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1 INLEIDING 

Uit het huidige natuurbeschermingsrecht in Nederland volgt dat gemeenten een verplichting hebben 
bij het beschermen van de binnen hun grenzen aanwezige natuurwaarden. Enerzijds zijn dit 
specifieke soorten, waarvan de bescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. In deze wet is 
tevens het soortbeschermingsdeel van de Habitatrichtlijn opgenomen. Anderzijds betreft het de 
beschermde status van gebieden, waarbinnen bijvoorbeeld hoge natuurwaarden aanwezig zijn. 
Deze gebieden genieten bescherming middels de herziene Natuurbeschermingswet 1998, waarin 
ook Natura 2000-gebieden zijn opgenomen, aangewezen in het kader van de Vogel- en 
Habitatrichlijn, en het Structuurschema Groene Ruimte (SGR). De Ecologische HoofdStructuur, een 
samenhangend geheel van beschermde gebieden, is een doorwerking van de SGR (Ministerie van 
LNV s.a.; Broekmeyer et al. 2005).  
 
In de gemeente Delft wordt een aantal bestemmingsplannen herzien. In het kader van de hierboven 
genoemde vigerende natuurwetgeving dient bekend te zijn welke natuurwaarden aanwezig zijn. 
Over het voorkomen van flora en fauna in Delft is reeds het een en ander bekend. Zo is de KNNV 
afdeling Regio Delft actief binnen het stedelijk gebied en wordt gepubliceerd over resultaten van 
onderzoek. Zo is goed bekend waar en welke varens in Delft voorkomen (Van der Ham 2000) en 
vindt in samenwerking met andere groengroepen een natuurmonitor plaats (KNNV afdeling Regio 
Delft et al. 2003). Ook uit diverse bestemmingsplannen en MER-studies komen natuurwaarden naar 
voren (Gemeente Delft 2005a; Gemeente Delft 2005b, Van Eck et al. 2004). 
 
Aanvullend op de reeds aanwezige kennis van het voorkomen van natuurwaarden in Delft is door 
bSR ecologisch advies in opdracht van de Gemeente Delft onderzoek gedaan naar het voorkomen 
van flora en fauna in drie deelgebieden waar wijziging van het bestemmingsplan is gepland. De 
onderzochte soortgroepen zijn flora, vissen, amfibieën, vogels en vleermuizen. In de voorliggende 
rapportage wordt ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

Het te onderzoeken gebied is opgedeeld in drie deelgebieden (Figuur 1). Deze deelgebieden liggen 
allen binnen het stedelijk gebied van de gemeente Delft. In de volgende paragrafen wordt per 
deelgebied een korte omschrijving gegeven. 
 

 
Figuur 1. Ligging en begrenzing van de drie deelgebieden van dit onderzoek, met de naamgeving zoals doorgegeven door de 
gemeente Delft. 
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2.1 Deelgebied Noordwest 2 

Deelgebied Noordwest 2 ligt aan de westkant van Delft. Het plangebied omvat de wijken Marlot, 
Westlandhof, Krakeelpolder, het gebied ten zuiden van het Wilhelminapark en de nieuwe woonwijk 
VDD-terrein. De plangrenzen worden gevormd door het Tuinderspad-Herny Dunantlaan-
Molenhuispad aan de noordkant, het Westplantsoen-Krakeelpolderweg aan de westkant, de 
Westlandseweg aan de zuidkant en de nieuwe gemeentegrens met Midden-Delfland aan de 
oostkant (letterlijk overgenomen van de website van de gemeente Delft: www.delft.nl) (Figuur 2).  
Het midden en oosten van het deelgebied bestaat voornamelijk uit woonwijk, met her en der groene 
elementen in de vorm van plantsoenen, gazon en klein parkjes. Er is relatief veel hoogbouw 
aanwezig, zowel laag als hoog. Het westelijke gedeelte betreft een grote bouwplaats, dat ten tijde 
van het onderzoek in 2005 niet betreden kon worden in verband met bouwactiviteiten. Aan vier 
zijden is dit terrein omgeven door watergangen. 
 
 

 
Figuur 2. Deelgebied Noordwest 2 (rood omlijnd). 
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2.2 Deelgebied Noordoost 

Het deelgebied Noordoost betreft de wijk Vrijenban. In deze wijk is een zevental buurten 
opgenomen, te weten de Indische Buurt Noord, Indische Buurt Zuid, Sint Joris, Koepoort, 
Bomenwijk, Biesland en Heilige Land. De begrenzing wordt gevormd door de gemeentegrens in het 
noorden, de A13 in het oosten, de Oostpoortweg in het zuiden en Rijn-Schiekanaal en de 
Vrijenbanselaan aan de westzijde (Gemeente Delft 2005a) (Figuur 3). 
Dit deelgebied bestaat voor het grootste gedeelte uit woonwijken, variërend van stadsvilla’s tot 
apartementen in (semi)hoogbouw. Daarnaast zijn enige kantoor- en winkelvoorzieningen aanwezig. 
Er zijn opvallend veel waterpartijen, waaronder stadssingels en vijvers, wegbegeleidende sloten en 
oost-west georiënteerde verbindingen met het buitengebied. In het noordelijke gedeelte ligt het Sint 
Joristerrein, de GGZ Delfland. Dit is een overwegend groen ingericht gebied, met diverse 
waterpartijen, gazons, park en bos.  
Een aantal gebieden is als kerngebied aangewezen in het kader van het Ecologieplan Delft 2004-
2015 (Gemeente Delft 2004). Het betreft het eerder genoemde GZZ Delfland (St. Joristerrein), 
Fruittuinen, Bieslandhof en Delfgauwse Weije (Gemeente Delft 2004). De natuurwaarde van deze 
gebieden wordt als goed beoordeeld, met een groot aantal soorten broedvogels en onder andere 
belangrijk voor insecten en zoogdieren. Verder is parallel aan de A13 een belangrijke ecologische 
structuur aanwezig, die aansluit op groengebieden en ecologische verbindingsszones met het 
buitengebied, waaronder de Tweemolentjesvaart. 
Uit het voorontwerp bestemmingsplan 2005 volgt dat slechts op beperkte schaal ruimtelijke 
ontwikkeling gaat plaatsvinden en dan voornamelijk op het Sint Joristerrein. Specifiek hier en verder 
in het gebied in het algemeen wordt ingezet op versterking van de primaire en secundaire 
ecologische structuren. Zo worden meer natuurvriendelijke oevers gecreëerd en de droge 
verbindgszones versterkt. Met name de verbindingen met het groene buitengebied, waaronder de 
Delftse Hout, worden daarbij als belangrijk aangemerkt. 
 

 
Figuur 3. Deelgebied Noordoost (rood omlijnd). 



                         bSR ecologisch advies 

10� Flora en fauna Delft 

2.3 Deelgebied TU-noord 

Het deelgebied TU-noord ligt aan de zuidkant van Delft, ingeklemd tussen de Schie en het Rijn-
Schiekanaal en de A13 aan (noord)west- respectievelijk oostzijde. Aan de zuidkant wordt het gebied 
begrensd door de Abtswoudsestraat, Jaffalaan, Christiaan Huygensweg en de sloot 
ten zuiden van de Professor Evertslaan (Gemeente Delft 2005b) (Figuur 4). 
Het deelgebied is zeer gevarieerd van opbouw. Markant is het oude terrein van de TU, dat stamt uit 
de 19de eeuw en stilistisch gezien een eenheid vormt binnen het deelgebied. Het betreft een ruim 
opgezet complex met grote gebouwen. Verder zijn in het deelgebied voornamelijk woningen 
aanwezig, waarbinnen een enorme variatie is, zowel in leeftijd, bouwstijl en oppervlak. 
Groenelementen zijn aanwezig in de vorm van parkjes, plantsoen, singels en vijver, 
wegbegeleidend groen, een botanische tuin en begraafplaatsen. Een vijftal groenelementen zijn 
aangewezen als kerngebied van de ecologische structuur. Het betreft de begraafplaats Jaffa, de 
katholieke begraafplaats langs de Kanaalweg, de Botanische tuin van de TU-Delft, het De Vries van 
Heystplantsoen en de groenzone langs de Oostpoortweg. De verbindingszones tussen deze en 
andere groengebieden zijn over het algemeen smal tot afwezig en worden onderbroken door 
diverse barrières. Op wijkniveau worden de plantsoenen en boomstructuren van groot belang 
geacht voor de verspreiding van en als leefgebied voor soorten.  
Van diverse soorten is het voorkomen in de wijk bekend. Het betreft onder andere de Kleine 
watersalamander (Triturus vulgaris), de Gewone pad (Bufo bufo), diverse soorten grondgebonden 
zoogdieren en enkele vleermuizen. Uit de Botanisch tuin is een groot aantal (stinzen)planten 
bekend, waaronder Daslook (Allium ursinum) en Gevlekte orchis (Dactylorrhiza maculata). De 
groene kerngebieden zijn van belang voor een groot aantal soorten broedvogels, waaronder Grote 
bonte specht (Dendrocopus major) en Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata). De muren van de 
TU tenslotte herbergen een goed ontwikkelde muurflora, met soorten als Eikvaren (Polygonum 
vulgare), Muurvaren (Asplenium ruta-murarium) en Zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum). 
 

 
Figuur 4. Deelgebied TU-noord (rood omlijnd). 
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3 METHODIEK 

3.1 Planten 

Op 18 augustus 2005 zijn de deelgebieden TU-Noord en Noordoost doorzocht op het voorkomen 
van beschermde flora en (ook niet beschermde) muurplanten in het bijzonder. Hierbij is extra 
aandacht besteed aan plaatsen waarvan bekend was dat in het recente verleden beschermde 
soorten zijn aangetroffen.  

3.2 Vissen & amfibieën 

Inventarisaties naar het voorkomen van vissen en amfibieën zijn zoveel mogelijk gelijktijdig 
uitgevoerd (Tabel 1). Alle wateren in het onderzoeksgebied zijn minimaal één keer bezocht om een 
indruk te krijgen van het voorkomen van soorten; de meeste wateren zijn echter twee keer of vaker 
geinventariseerd. Gezien de hoeveelheid beschikbare tijd binnen deze opdracht kon geen 
uitputtende inventarisatie worden uitgevoerd. 
 
Op 29 maart is een verkennend onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het uitbrengen van de 
offerte. Daartoe zijn alle wateren bekeken; waarnemingen van amfibieën zijn genoteerd. Op 4 en 12 
mei is, in de avonduren, onderzoek gedaan naar het voorkomen van amfibieën en vissen. 
Inventariseren in de avonduren heeft als voordeel dat enkele soorten makkelijker kunnen worden 
opgespoord. op 28 juli is een groot aantal wateren nog eens bemonsterd, specifiek voor vis. Op 7 
september is tenslotte nog een beperkte bemonstering uitgevoerd van enkele wateren. 
 
Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van een speciaal door de Stichting RAVON ontwikkeld 
schepnet, waarmee zowel kleine als grote vissen en amfbieën en hun larven gevangen kunnen 
worden. Voornamelijk is vanaf de kant gevist; waar nodig is met een waadpak het water betreden. 
Aanvullend is ’s nachts gebruikt gemaakt van zaklampen.  
Alle vissen en amfibieën zijn ter plaats gedetermineerd en direct na determinatie teruggezet. Vissen 
zijn zoveel mogelijk in het net op naam gebracht, om beschadiging door vastpakken te voorkomen. 
Inventariseerders zijn in bezit van een door het ministerie van LNV afgegeven ontheffing. 

Tabel 1. Data inventarisaties van vissen en amfibieen; NO: deelgebied Noord-oost; TU-N: deelgebied TU-Noord; NW2: 
deelgebied Noordwest 2. 

datum onderzochte soortgroep deelgebieden inventariseerder 
29-03-2005 verkennend onderzoek NO, TU-N F. Brekelmans 
04-05-2005 vissen, amfibieën  NO F. Brekelmans, M. Backerra 
12-05-2005 vissen, amfibieën NO F. Brekelmans 
28-07-2005 vissen, amfibieën NW2, NO F. Brekelmans, M. Backerra 
07-09-2005 vissen NW2 F. Brekelmans, M. Backerra 

3.3 Gierzwaluwen 

Het onderzoek naar gierzwaluwen is uitgevoerd op drie avonden in eind juni en begin juli (Tabel 2). 
Alle deelgebieden zijn in totaal tweemaal op de fiets volledig doorkruist. Hierbij zijn alle 
waarnemingen van gierzwaluwen op kaart ingetekend inclusief globale vlieghoogte, ingedeeld in 
drie klassen: laag, middelhoog, hoog. 
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Tabel 2. Bezoekronden en weersomstandigheden inventarisatie ten behoeve van Gierzwaluw (Apus apus). 
datum temperatuur 

(°C) 
windkracht 

 (Bf) 
bewolking 

(in achtsten) 
deelgebieden inventariseerder 

24-06-2005 28 1-2 0 NO, TU-N M. Epe 
27-06-2005 25 -18 1-3 0 NW2, NO, TU-N M. Epe 
11-07-2005 18 3-4 8 NW2 M. Epe 

 
Uit de Monitor Natuurwaarden Delft 2002-3 (KNNV afd. regio Delft et al. 2003) en Mostert (1995) 
zijn tevens gegevens te destilleren over het voorkomen van de Gierzwaluw in de deelgebieden. 
Aangezien de begrenzingen en methodiek niet altijd compleet bekend zijn c.q. overeenkomen 
kunnen de gegevens bij slechts gebruikt worden voor een globale vergelijking. 

3.4 Vleermuizen 

Het onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen is uitgevoerd door de Zoogdiervereniging VZZ 
(Achterberg & Van der Linden 2005). 
De drie locaties zijn driemaal bezocht (tabel 1), gedeeltelijk te voet en gedeeltelijk met een 
stapvoets rijdende auto. Daarbij werd gewerkt met twee Petterson D240x batdetectoren, één 
afgesteld rond de 28 kilohertz (kHz) en één afgesteld rond de 45 kHz; op die manier wordt de kans 
op het missen van vleermuizen verkleind. Beide waarnemers gebruikten een koptelefoon om zo min 
mogelijk last te hebben van storende geluiden.  
In juni is bij de te slopen gebouwen van de TU Delft extra aandacht besteed aan de mogelijke 
aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen. Er is gekeken of hier dieren in- en uitvliegen en of er 
zwermgedrag optreedt bij of in de buurt van deze gebouwen. 
Kaarten uit de rapportage van Achterberg & Van der Linden (2005) zijn niet exact overgenomen; de 
waarnemingen zijn op nieuwe kaarten ingetekend. Hierdoor kon een eerste interpretatie 
plaatsvinden en zijn de gegevens beter te vergelijken met die uit de zoogdierdatabank. 

Tabel 3. Bezoekdata en weersomstandigheden (bron: Achterberg & Van der Linden 2005). 
datum minimum temperatuur °C windrichting windsnelheid (m/s) bewolking neerslag 
09-06-2005 7,5 NNW 3,5 half tot zwaar geen 
29-06-2005 14,9 O 2,9 zwaar wat regen 
01-09-2005 16,6 ZW 4,5 zwaar geen 

 
Aanvullend op het veldwerk is door K. Mostert (VZZ/Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland) nagegaan of 
in het bestand Zoogdierdatabank waarnemingen zijn opgenomen van vleermuizen in de drie 
deelgebieden. Van deze waarnemingen wordt een overzicht gegeven en in de conclusie worden de 
data uit de databank en het veldwerk in samenhang geïnterpreteerd. De waarnemingen zijn 
integraal overgenomen in Bijlage 1. 
 
In het vervolg van deze rapportage wordt het in 2005 verrichte veldwerk aangeduid met ‘Achterberg 
& Van der Linden’. Data uit de Zoogdierdatabank worden als zodanig in de tekst genoemd; het 
merendeel van deze data stamt uit 2003. 
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4 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden per deelgebied voor de onderzochte soortgroepen de resultaten besproken. 
Een korte samenvatting van beschikbare broedvogelgegevens uit het verleden (voor deze 
rapportage is geen broedvogelonderzoek uitgevoerd) wordt in paragraaf 4.4 gegeven voor alledrie 
de deelgebieden samen. 

4.1 Deelgebied Noordwest2 

4.1.1 Vissen 

De inventarisatie heeft het voorkomen van acht à negen soorten vissen aangetoond; het betreft in 
Nederland en de regio algemeen voorkomende soorten.  
De meeste wateren zijn van matige tot slechte kwaliteit en ondergedoken en drijfbladplanten 
ontbreken nagenoeg. Water 2 (voor een overzicht van de ligging van de wateren: Figuur 5) betreft 
een vijver met singel waarin veel gevist wordt; volgens de aanwezige vissers komen soorten voor 
als Zeelt (Tinca tinca) en Giebel (Carassius auratus gibelio) of Kroeskarper (Carassius carassius).  
Water 5 is van slechte kwaliteit. Ten tijde van het onderzoek was een dicht kroosdek aanwezig en 
lokaal was de bagger sterk vervuild met een olieachtige substantie.  
De doorgaande watergang langs de Buitenwatersloot kon niet met schepnet worden bevist. Voor 
een goed onderzoek is het nodig hier gebruik te maken van zegen of electrovisserij. De 
waterkwaliteit van deze watergang is ogenschijnlijk goed, een soort als de Bittervoorn (Rhodeus 
sericeus amarus) wordt hier zeker verwacht. 
Het grote braakliggende terrein in de zuidwestkant van het deelgebied was niet toegankelijk in 
verband met bouwwerkzaamheden. Alleen een smal slootje aan de Hoornseweg nr. 29 kon worden 
onderzocht. Hier zijn geen vissen aangetroffen.  
 

Tabel 4. Aangetroffen vissen in deelgebied Noordwest 2; x: aanwezig volgens sportvissers; zie Figuur 5 voor de nummering. 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam 1 2 3 4 5 6 7 8 
Snoek Esox lucius 1 x       
Blankvoorn Rutilus rutilus  7/x 1 5 1 4 4 1 
Ruisvoorn Scardinius erythrohpthalmus  x 1      
Kolblei Abramis bjoerkna  x       
Kolblei/Brasem Abramis brama/bjoerkna  10  5     
Karper Cyprinus carpio  1/x   3    
Zeelt Tinca tinca  x       
Kroeskarper/Giebel Carassius spec.  x       
Baars Perca fluviatilis    2 9 1 1 5 
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Figuur 5. Locaties waar vissen zijn aangetroffen in deelgebied Noordwest2. 

4.1.2 Amfibieën 

In dit deelgebied zijn drie soorten amfibieën aangetroffen, namelijk Gewone pad, Bruine kikker en 
Middelste groene kikker (Tabel 1). Daarnaast is één Groene kikker gehoord waarvan niet duidelijk is 
of het Middelste groene kikker of Meerkikker betreft. 

Tabel 5. Waargenomen amfibieën in Noordwest 2; zie Figuur 6 voor de nummering.  
Nederlandse naam wetenschappelijke naam 1 1a 1b 2 3 
Gewone pad Bufo bufo  3000 larven 5000 larven   
Bruine kikker Rana temporaria  50 larven 1000 larven   
Middelste groene kikker Rana klepton esculenta     4 
Groene kikker complex Rana esculenta synklepton 1   1  

 

 
Figuur 6. Locaties waar amfibieën zijn aangetroffen in deelgebied Noordwest2. 

 
De Gewone pad is alleen als larve aangetroffen in locatie 1 (1a en 1b). Enige duizenden larven 
werden aangetroffen, gesteld kan worden dat dit water van belang is voor de soort in dit deelgebied. 
Het water ligt in een voor de soort aantrekkelijk gebied, namelijk een park en een woonwijk met veel 
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groen (achtertuinen). Park en tuinen maken deel uit van het landhabitat (foerageergebied, 
overwintering) van de Gewone pad. 
 
Ook de Bruine kikker is in dit deelgebied alleen in locatie 1 (1a en 1b) aangetroffen; het is echter 
aannemelijk dat de soort ook in bijvoorbeeld tuinvijvers voorkomt. Evenals de Gewone pad heeft 
ook de Bruine kikker landhabitat nodig buiten de voortplantingstijd. Het omliggende park en tuinen 
zijn daar zeer geschikt voor. 
 
De Middelste groene kikker is aangetroffen in een klein slootje (locatie 3) op het grote braakliggende 
terrein aan de westkant van het onderzoeksgebied; hier waren minimaal vier exemplaren aanwezig. 
In locatie 2, een singel aan de zuidkant van het onderzoeksgebied, is één Groene kikker gehoord. 
Een bewoner vertelde dat hij groene kikkers, afkomstig uit de Hortus Botanicus, hier heeft uitgezet. 
Mogelijk dat dit exemplaar daarvan afkomstig is. Tenslotte is één Groene kikker aangetroffen in 
locatie 3. Gesteld kan worden dat in dit deelgebied een kleine populatie van de Groene kikker 
aanwezig is en dat het aanbod geschikte wateren en oevers zeer beperkt is. 

4.1.3 Gierzwaluw 

In dit deelgebied zijn slechts zes waarnemingen gedaan van de Gierzwaluw. Steeds ging het om 
dieren die middelhoog tot hoog vlogen. De aantallen varieerden van drie tot twaalf dieren per 
waarneming. Nergens zijn roepende (gierende) exemplaren rond potentiële nestlocaties 
aangetroffen. 
 

 

Figuur 7. Waarnemingen van de Gierzwaluw (Apus apus) tijdens twee bezoeken. 

 
Uit de inventarisatie die in 1990 in Delft is uitgevoerd (Mostert 1995), kan worden afgeleid dat in 
deelgebied Noordwest2 slechts één territorium is geteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat hier 
minder intensief is geïnventariseerd dan in de andere twee deelgebieden. Wel komt het lage aantal 
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overeen met het bij dit onderzoek geconstateerde schijnbaar geringe belang van deze wijk voor de 
Gierzwaluw. 

4.1.4 Vleermuizen 

Uit de Zoogdierdatabank zijn acht waarnemingen bekend van de Gewone dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus) en twee van de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) (Tabel 6; 
Figuur 8). De door Achterberg & Van der Linden uitgevoerde inventarisatie heeft het voorkomen van 
twee soorten aangetoond, te weten de Gewone dwergvleermuis en de Watervleermuis (Myotis 
daubentonii) (Tabel 6; Figuur 9). 

Tabel 6. Recente en historische waarnemingen van vleermuizen in deelgebied Noordwest 2. 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam 09-06-2005 29-06-2005 01-09-2005 Zoogdierdatabank 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3 4 6 8 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii - - - 2 
Watervleermuis Myotis daubentonii 2-3 17 0 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8. Historische waarnemingen; zwarte stip: Gewone        Figuur 9. Waarnemingen van Achterberg & Van der Linden 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); rondje: Ruige        uit 2005; zwarte stip: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus  

dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). pipistrellus);blauwe ster: Watervleermuis (Myotis   

daubentonii). 
 
Van de Gewone dwergvleermuis zijn tijdens het onderzoek door Achterberg & Van der Linden elke 
avond jagende dieren waargenomen. De aantallen zijn laag; alleen in het noordoostelijke deel is 
enige concentratie van jagende dieren waargenomen, maar per avond zijn nooit meer dan 6 
exemplaren aangetroffen. Mogelijk is een (kleine) verblijfplaats in de directe omgeving. Met 
betrekking tot de exacte locatie, de aard (tussenverblijf, winterverblijf, kraamverblijf) en het aantal 
dieren zijn geen nadere aanwijzingen gevonden.  
Ook uit de Zoogdierdatabank blijkt niet dat in het gebied een verblijfplaats aanwezig is. Wel zijn 
verspreid in het gebied foeragerende dieren waargenomen. 
 
Van de Ruige dwergvleermuis zijn uit de Zoogdierdatabank twee waarnemingen bekend uit 2003. 
Het is onbekend of hier sprake is van alleen foeragerende dieren of ook balts. Gezien het ontbreken 
van waarnemingen van deze soort in 2005 is dit deelgebied niet van belang voor de Ruige 
dwergvleermuis. 
 
De Watervleermuis is in 2005 verspreid binnen het onderzoeksgebied waargenomen; historische 
waarnemingen zijn niet bekend. De meeste dieren zijn waargenomen boven de Buitenwatersloot, 
een van oost naar west lopende watergang. Deze vormt een lijnvormig element in het landschap en 
het is aannemelijk dat deze watergang naast foerageergebied ook als vliegroute wordt gebruikt. Bij 
het laatste bezoek (1 september) zijn geen dieren meer waargenomen. 
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4.2 Deelgebied Noordoost 

4.2.1 Flora 

In deelgebied Noordoost zijn twee beschermde plantensoorten gevonden: Klein glaskruid (Parietaria 
judaica) en Gele helmbloem. 
 
Klein glaskruid is gevonden aan de rand van een beplantingsvak onderaan het talud van de Maria 
Duystlaan, in geveltuintjes en op het trottoir van de Renswoudestraat en op trottoirs van de 
naastgelegen Gerard van Loonstraat en Koepoortstraat. Deze groeiplaatsen komen qua milieu 
overeen met het soort groeiplaats waar Klein glaskruid gewoonlijk wordt gevonden. 
Gele helmbloem is gevonden op trottoirs in de Koepoortstraat en de Rembrandtstraat; maar er is 
geen aanleiding om de planten van deze groeiplaatsen als oorspronkelijke, wilde populaties te 
beschouwen. 
 
De enige plaats in dit deelgebied waar zich muurplanten bevinden is langs de zuidkant van de 
Tweemolentjesvaart tussen de Oostsingel en de van Mierenveldlaan. Daar groeit één exemplaar 
van de Muurvaren, acht van de Mannetjesvaren en vijf van de Eikvaren. Tongvaren is bij het bezoek 
niet gezien maar was volgens informatie in ieder geval eerder in 2005 nog wel aanwezig (pers. med. 
R.C. v.d. Ham). 

4.2.2 Vissen 

In dit deelgebied zijn dertien soorten vissen aangetroffen. Daarnaast is een kruising aangetroffen 
van (vermoedelijk) Blankvoorn en Kolblei. Er zijn twee beschermde soorten aanwezig, te weten de 
Bittervoorn en de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia). Twee soorten van de aanwezige soorten 
staan op de Rode Lijst, namelijk Bittervoorn (categorie Kwetsbaar) en Kroeskarper (Carassius 
carassius; categorie Kwetsbaar). 

Tabel 7. Aangetroffen vissen in deelgebied Noordoost; x: aanwezig volgens sportvissers; zie Figuur 10 voor de nummering. 
Nederlandse 
naam 

wetenschappelijke 
naam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Snoek Esox lucius               1 1 3 3  
Blankvoorn Rutilus rutilus 39 3    1    5  3    1    
Blankvoorn X 
Kolblei 

Rutilus rutilus X 
Abramis bjoerkna 

1                   

Ruisvoorn Scardinius 
erythrohpthalmus 

                2   

Brasem Abramis brama                 1†   
Karper Cyprinus carpio  1†         1         
Zeelt Tinca tinca                 1   
Kroeskarper Carassius 

carassius 
                4   

Riviergrondel Gobio gobio    1        1        
Bittervoorn Rhodeus sericeus 

amarus 
             1      

Kleine 
modderkruiper 

Cobitis taenia 6                   

Driedoornige 
stekelbaars 

Gasterosteus 
aculeatus 

            1       

Tiendoornige 
stekelbaars 

Pungitius pungitius   1  25 1 27 5 7     1     4 

Baars Perca fluviatilis 10 3    1      2        
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Figuur 10. Locaties waar vissen zijn aangetroffen in deelgebied Noordoost. 

 
Van de Kleine modderkruiper is een populatie aanwezig in water 1. Dit betreft een brede vaart die 
tot ver in het buitengebied doorloopt en rechtstreeks in contact staat met polderwater. Hoewel het 
water overwegend troebel was zijn waterplanten aanwezig, waaronder Grof hoornblad 
(Ceratophyllum demersum).  
De Bittervoorn is aangetroffen in water 14; het betrof een eenmalige waarneming van één 
exemplaar. De locatie betreft een kleine vijver, die wordt gevoed met water uit het Verlaat. Dit 
betreft water dat in verbinding staat met de polders ten oosten van Delft. Vanuit de vijvers stroomt 
het water via een ondiepe afwateringssloot weg. In de vijver groeien veel waterplanten, waaronder 
Grof hoornblad en sterrekroos (Callitriche spec.). Het is onduidelijk of in de vijver een populatie 
aanwezig is. Vermoedelijk is de vis afkomstig uit de vaart, waar veel Gele plomp aanwezig is en 
tevens zoetwatermosselen voorkomen. Mosselen worden door de Bittervoorn gebruikt voor de 
voortplanting. 
In water 17, een stadsvijver, is de Kroeskarper aangetroffen, waaronder één exemplaar van 18 
centimeter. Het betreft overigens het enige water waarin ook Ruisvoorn (Scardinius 
erythropthalmus) en Zeelt (Tinca tinca) zijn aangetroffen. In vergelijking met de meeste andere 
wateren is hier sprake van helder water met een groot aanbod ondergedoken water- en 
oeverplanten. Tevens is een natuurvriendelijke oever aangelegd met een zeer flauw aflopend talud. 
Draadalgen domineerden de watergang in de (na)zomer waardoor vissen nagenoeg onmogelijk 
werd. 
De Tiendoornige stekelaars (Pungitius pungitius) komt algemeen voor in allerlei, meestal kleine, 
wateren zoals slootjes en ondiepe vijvers. De Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) 
daarentegen is slechts in één water waargenomen, dat in verbinding staat met een vaart. Er lijkt dan 
ook geen sprake te zijn van een populatie, mogelijk betrof het een migrerend exemplaar.  

4.2.3 Amfibieën 

In deelgebied Noordoost zijn vier soorten amfibieën aangetroffen, te weten de Kleine 
watersalamander (Triturus vulgaris), Gewone pad, Bruine kikker en de Middelste groene kikker.  
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Tabel 8. Waargenomen amfibieën in Noordoost; zie Figuur 11 voor de nummering.  
Nederlandse 
naam 

wetenschappelijke 
naam 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kleine 
watersalamander 

Triturus vulgaris 2 vr.        1 mn, 
1 vr. 

6 
mn,  
2 vr. 

  

Gewone pad Bufo bufo    100 larf, 
1 juv. 

 10-tallen 
snoeren 

6 larf, 
5 juv. 

1 juv.     

Bruine kikker Rana temporaria   1 400 larf 1 
ad. 

 54 
larf, 4 
juv. 

1 juv. 37 
larf 

  8 
larf 

Middelste groene 
kikker 

Rana klepton 
esculenta 

 1           

Groene kikker 
complex 

Rana esculenta 
synklepton 

12      2 ad.    2 ad.  

 

 
Figuur 11. Locaties waar amfibieën zijn aangetroffen in deelgebied Noordoost. 

 
De Kleine watersalamander komt lokaal algemeen voor. In locatie 1 werden twee vrouwtjes 
aangetroffen. Deze locatie is door aanwezigheid van waterplanten en een grillige oever met veel in 
het water groeiende grassen geschikt als voortplantingswater. Landhabitat is hier aanwezig in de 
vorm van tuinen en plantsoenen. De locaties 9 en 10 zijn sloten aan de voet van het talud van de 
A13. In deze wateren komen redelijk veel waterplanten voor, sterrekroos is echter dominant 
aanwezig; vis komt nauwelijks voor, wat gunstig is voor de Kleine watersalamander. Daarnaast is, 
vrijwel over de gehele lengte van het onderzoeksgebied, parallel aan de A13, geschikt landbiotoop 
aanwezig in de vorm van parkjes en plantsoen.  
 
Van de Gewone pad is op een viertal locaties sprake van voortplanting; verwacht wordt echter dat 
de soort zich op meerdere locaties voortplant, maar dat kon door de beperkte opzet van het 
onderzoek niet uitvoerig worden onderzocht. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat ruim 
aanbod aanwezig is in de vorm van landbiotoop en voortplantinsgwateren. De soort zal voorkomen 
in de gehele lengte van het onderzoeksgebied, nabij de A13. 
 
Ook de Bruine kikker is in het onderzoeksgebied algemeen, met name in de zone langs de A13. 
Hier is ruim voldoende landbiotoop aanwezig, tevens is er een grote diversiteit aan 
voortplantingswateren. Verwacht wordt dat de soort zich ook voortplant in tuinvijvers. 
 
Van de Groene kikker is slechts een beperkt aantal waarnemingen gedaan, op één locatie is 
vastgesteld dat het Middelste groene kikker betreft. Ook voor de andere locaties wordt 
verondersteld dat het deze soort (een kruising) betreft; de karakteristieke roep van de Meerkikker of 
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de Poelkikker, de andere twee groene kikkers, is nergens gehoord. Het aanbod aan geschikte 
wateren en oevers voor de Groene kikker is in dit deelgebied beperkt. 

4.2.4 Gierzwaluw 

In dit deelgebied concentreren de waarnemingen zich in het zuidwestelijke deel. Bij een aanzienlijk 
deel was sprake van laag vliegende, gierende dieren. Op twee plekken leken dieren daadwerkelijk 
nesten te hebben, te weten in de Vermeerstraat en de Van der Madestraat. 
 

 
Figuur 12. Waarnemingen van de Gierzwaluw (Apus apus) tijdens twee bezoeken. 

 
In het onderzoek van Mostert (1995) werden binnen de grenzen van dit deelgebied in totaal zestien 
territoria vastgesteld. De territoria zijn min of meer geconcentreerd in de zuidwestelijke rand van het 
deelgebied en in de noordwestelijke hoek. Van deze laatste locatie zijn in 2005 slechts zeer beperkt 
waarnemingen bekend. 

4.2.5 Vleermuizen 

Uit de Zoogdierdatabank zijn waarnemingen bekend van vier soorten in of net buiten het 
onderzoeksgebied (Tabel 3, Figuur 13). De door Achterberg & Van der Linden uitgevoerde 
inventarisatie heeft het voorkomen van twee soorten aangetoond (Tabel 3, Figuur 14). 

Tabel 9. Recente en historische waarnemingen van vleermuizen in deelgebied Noordoost. 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam 09-06-2005 29-06-2005 01-09-2005 Zoogdierdatabank 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 2 2 1 23 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii - - - 8 
Meervleermuis Myotis dasycneme - - - 1 
Watervleermuis Myotis daubentonii 7-10 13 4 - 
Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus - - - 1 
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Figuur 13. Historische waarnemingen; zwarte stip: Gewone        Figuur 14. Waarnemingen van Achterberg & Van der Linden .  

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); rode stip: verblijf-       (2005); zwarte stip: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus  

plaats Gewone dwergvleermuis; zwarte pijlen: vliegroutes        pipistrellus); blauwe ster: Watervleermuis (Myotis             

Gewone dwergvleermuis; zwarte cirkel: Ruige          daubentonii). 

dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii); blauw omcirkelde ster:  

Meervleermuis (Myotis dasycneme). 

 
Uit de Zoogdierdatabank zijn 23 waarnemingen bekend van de Gewone dwergvleermuis, verspreid 
over het deelgebied. Tevens zijn twee kraamkolonies bekend, die daar al enkele jaren aanwezig 
zijn, ook in 2005 (pers. med. K. Mostert). De beide kolonies maken van verschillende 
verblijfplaatsen gebruik, allen gelegen binnen een straal van 100 meter. Bij een telling in juni 2003 
werden bij de meest noordelijke kolonie 62 dieren geteld, bij de zuidelijke 58 dieren. Van beide 
kolonies vliegt een aanzienlijk deel van de kolonie via respectievelijk de Tweemolentjesvaart en de 
Korftlaan naar de Delftse Hout om aldaar te foerageren. Daarnaast zijn in diverse andere richtingen 
vliegbewegingen waargenomen en foerageren dieren ook in de Wallertuin. 
De inventarisatie van 2005 heeft een beperkt aantal waarnemingen van de Gewone dwergvleermuis 
opgeleverd, namelijk vijf. Dit kan erop wijzen dat deze inventarisaties relatief laat op de avond zijn 
uitgevoerd, wanneer het gros van de beide kolonies reeds in het Delftse Hout aanwezig is.  
 
Van de Ruige dwergvleermuis zijn uit de Zoogdierdatabank acht waarnemingen bekend; het betreft 
voornamelijk waarnemingen van foeragerende dieren in het voor- en najaar. Paarplaatsen zijn 
bekend uit de nabij gelegen Wallertuin (aan overkant van de Schie). Hier staan diverse oude en 
dode bomen, waar in 2005 een vijftal paarplaatsen van de Ruige dwergvleermuis zijn aangetroffen 
(pers. med. K. Mostert). Elders in deelgebied Noordoost waar oude en of dode bomen aanwezig 
zijn, zoals St. Joris Psychiatrisch Centrum, zijn hooguit enkele paarplaatsen te verwachten. Door 
Achterberg & Van der Linden zijn geen waarnemingen gedaan. 
 
De Meervleermuis is af en toe aanwezig boven de Schie; kolonies zijn niet bekend 
(Zoogdierdatabank; pers. med. K. Mostert). Door Achterberg & Van der Linden (2005) zijn geen 
waarnemingen gedaan.  
 
De Watervleermuis is door Achterberg & Van de Linden (2005) regelmatig waargenomen boven 
diverse watergangen in het deelgebied, tijdens alle drie de bezoeken. Vermoed wordt dat de dieren 
afkomstig zijn uit de Delftse Hout, aangezien de meeste dieren zijn waargenomen aan de oostkant 
van het deelgebied (Achterberg & Van de Linden 2005). Daarnaast is bekend dat de 
Tweemolentjesvaart, de verbinding onder de A13 door tussen het deelgebied en de Delftse Hout, 
wordt gebruikt als vliegroute door vleermuizen.  



                         bSR ecologisch advies 

22� Flora en fauna Delft 

Uit de Zoogdierdatabank zijn geen waarnemingen bekend van de Watervleermuis in het deelgebied.  
 
De Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) is in 1999 aangetroffen in dit deelgebied. Het 
betrof de vondst van één exemplaar, afgehandeld en verder verwerkt door P. Lina (pers. med. K. 
Mostert). 

4.3 Deelgebied TU – Noord 

4.3.1 Flora 

In deelgebied TU – Noord zijn vijf beschermde plantensoorten gevonden: Zwartsteel (Asplenium 
adiantum-nigrum), Tongvaren (Asplenium scolopendrium), Steenbreekvaren (Asplenium 
trichomanes), Dotterbloem (Caltha palustris) en Gele helmbloem (Pseudofumaria lutea). 
 
Dotterbloem is aangetroffen langs een singel aan de Koningin Emmalaan en is daar, te oordelen 
aan de omringende vegetatie, als oeverplant aangeplant. De soort wordt hier dan ook niet verder in 
beschouwing genomen. Gele helmbloem is een muurplant die recent zeer veel als sierplant in 
particuliere tuinen wordt aangeplant en vandaaruit, onder andere op straten, verwildert. Op veel 
plaatsen in Nederland zijn oorspronkelijk wilde en verwilderde groeiplaatsen dan ook niet of 
nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden. In het deelgebied TU-Noord is Gele helmbloem 
gevonden op een muurtje aan de Julianalaan, op straat en in souterrainlichten aan het 
Mijnbouwplein, op het trottoir van de Botaniestraat en langs de Prof. Evertsenlaan. Er is geen 
aanleiding om de planten van deze groeiplaatsen als oorspronklijke wilde populaties te 
beschouwen.  
 
Op dertien plaatsen zijn muren met muurplanten aangetroffen. Deze plaatsen zijn aangegeven in 
Figuur 15 en worden hieronder afzonderlijk besproken.  
 

 
Figuur 15. Locaties met muurplanten; voor toelichting zie tekst.  

 
Vanwege de overzichtelijkheid is gekozen om de aantallen enkel in tabelvorm weer te geven (Tabel 
10). 
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Tabel 10. Overzicht aangetroffen soorten muurplanten en aantallen in deelgebied TU-Noord; voor locaties: zie Figuur 15. 

 
Locatie 1 is een oud muurtje met poortje langs de Julianalaan dat alleen aan de straatzijde zichtbaar 
is.  
Locatie 2 betreft de voorzijde van het Mijnbouwgebouw aan de Mijnbouwstraat. Muurplanten 
groeien hier in de lichttoegangen van het souterrain. 
Locatie 3 is de zuidwestelijke zijkant van het Mijnbouwgebouw aan de Mijnbouwstraat. In de 
lichttoegangen van het souterrain zijn muurplanten aangetroffen. 
Locatie 4 is de achterzijde van het Mijnbouwgebouw. In de lichttoegangen van het souterrain waren 
muurplanten aanwezig, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. 
Locatie 5 is de noordoostelijke zijkant van het Mijnbouwgebouw. In de lichttoegangen van het 
souterrain. 
Locatie 6 is de achterzijde van het gebouw op de hoek van Mijnbouwstraat met de Michiel de 
Ruyterweg. Muurplanten bevinden zich in de muur van een soort terras. 
Locatie 7 is een laag tuinmuurtje aan de Mijnbouwstraatzijde van het Gebouw voor Scheikundige 
propaedeuse. 
Locatie 8 betreft een tuinmuurtje aan de Julianalaanzijde van het Gebouw voor Scheikundige 
propaedeuse. 
Locatie 9 is een tuinmuurtje langs de Mekelweg  ter hoogte van Zuidplantsoen en verder 
noordwaarts als mede de muurvoet van het aanliggende gebouw  
Locatie 10 is het tuinmuurtje van Gebouw voor Chemische Techniek aan de Julianalaan. Ten 
noorden van de ingang. 
Locatie 11 zijn de lichttoegangen van het souterrain van gebouw voor Chemische Techniek aan  de 
Julianalaan, noord van de ingang. 
Locatie 12 is het tuinmuurtje van Gebouw voor Chemische Techniek aan de Julianalaan. Ten 
zuiden van de ingang. 
Locatie 13 zijn de lichttoegangen van het souterrain van gebouw voor Chemische Techniek aan  de 
Julianalaan, zuid van de ingang. 

4.3.2 Gierzwaluw 

In deelgebied TU-Noord zijn een twaalftal waarnemingen genoteerd bij het onderzoek in 2005. Met 
name in het zuidoostelijke deel werden veel laag bij daken vliegende en gierende exemplaren 
waargenomen. De meest noordelijke waarneming binnen het deelgebied leek een nestlocatie te 
zijn. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Muurvaren Asplenium ruta-

muraria 
>50 >100 3    10 11 25 2  >100  

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas  2 4 >50 2 >20 5  5  11  >20 
Wijfjesvaren   1            
Tongvaren Asplenium 

scolopendrium 
 3 + enkele 

juvenielen 
 3    40  3    

Steenbreekvare
n 

Asplenium 
trichomanes 

 1            

Brede 
stekelvaren 

      >10        

Brede/Smalle 
stekelvaren 

Dryopteris    1           

Lintvaren Pteris cf. cretica   1           
Eikvaren  Polypodium vulgare     1    ca. 80+ 

ca 20 
    

Zwartsteel Asplenium adiantum-
nigrum 

        1 + 
enkele 
juvenielen 

    

Gele helmbloem Pseudofumaria lutea            1  
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Figuur 16. Waarnemingen van de Gierzwaluw (Apus apus) tijdens twee bezoeken. 

 
In 1990 werden slechts twee territoria vastgesteld (Mostert 1995). Hierbij moet worden opgemerkt 
dat het deel met de meeste waarnemingen van 2005 destijds minder intensief is onderzocht. 
In Tabel 11 staan de aantallen zogenaamde “territoriumvliegers” zoals vastgesteld door de KNNV 
afd. Regio Delft in de jaren 1990 – 2003. 

Tabel 11. Overzicht aantal “territoriumvliegers” gierzwaluwen; overgenomen uit KNNV regio Delft et al. 2003) 
Wijk 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Wippolder 56 90 58 45 24 36 - - 26 32 57 29 11 27 
TH-wijk 29 25 20 27 3 - - 6 - - - 0 - - 

4.3.3 Vleermuizen 

Uit de Zoogdierdatabank zijn waarnemingen bekend van vier soorten in of net buiten het 
onderzoeksgebied (Tabel 4, Figuur 17). De door Achterberg en Van der Linden uitgevoerde 
inventarisatie heeft het voorkomen van twee soorten aangetoond (Tabel 4, Figuur 18). 

Tabel 12. Recente en historische waarnemingen van vleermuizen in deelgebied TU-noord. 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam 09-06-2005 29-06-2005 01-09-2005 Zoogdierdatabank 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3 + 5-10 4 5 + 3 14 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii - - 1 6 
Watervleermuis Myotis daubentonii 11-18 31-36 2 3 
Laatvlieger Eptesicus serotinus - - - 2 
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Figuur 17. Historische waarnemingen; zwarte stip: Gewone        Figuur 18. Waarnemingen van Achterberg & Van der Linden 

dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus); rondje: Ruige        (2005); zwarte stip: Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus  

dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii); blauwe ster:      pipistrellus); zwarte pijl: vliegroute Gewone dwergvleermuis  

Watervleermuis (Myotis daubentonii); rode driehoek:        met aantal waargenomen exemplaren; rondje: Ruige  

Laatvlieger (Eptesicus serotinus).         dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii); blauwe ster:  

             Watervleermuis (Myotis daubentonii). 

 
De Gewone dwergvleermuis komt algemeen voor in deelgebied TU-noord. Uit de Zoogdierdatabank 
zijn veertien waarnemingen bekend, verspreid binnen het gebied. Ook het onderzoek van 
Achterberg & Van der Linden (2005) laat zien dat de Gewone dwergvleermuis verspreid binnen het 
gebied voorkomt.  
Over de aanwezigheid van verblijfplaatsen kunnen geen harde uitspraken worden gedaan, wel zijn 
er diverse aanwijzingen dat in bebouwing van de TU, waaronder het pand met de sterrenwacht, 
verblijfplaatsen aanwezig zijn. Recent is gepost bij deze panden; daarbij werden drie dieren 
waargenomen die rond een van de panden zwermden. Dit kan een aanwijzing zijn voor 
aanwezigheid van een verblijfplaats, maar dit kon niet worden bevestigd (pers. med. K. Mostert). 
Ook Achterberg & Van der Linden vermoeden dat een verblijfplaats aanwezig kan zijn op het TU-
complex, op basis van waarnemingen van vliegende dieren naar en van het complex (Figuur 18). 
Door de aanwezigheid van hekwerk rond de gebouwen tussen de Kanaalweg en de Mijnbouwstraat 
konden de dieren niet verder worden gevolgd. 
 
Van de Ruige dwergvleermuis zijn uit de Zoogdierdatabank zes waarnemingen bekend. De meeste 
dieren zijn waargenomen langs de oostrand van dit deelgebied, waar een groene zone ligt. Ook 
door Achterberg & Van der Linden is de Ruige dwergvleermuis (éénmalig) waargenomen langs de 
oostrand. Er zijn geen waarnemingen van baltsende dieren of paarverblijven. Verwacht mag worden 
dat deze wel aanwezig zijn, in grote bomen in of direct buiten dit deelgebied. De aantallen zijn 
beperkt, op grond van de waarnemingen zijn jaarrond maximaal tien mannetjes aanwezig, in het 
voor- en najaar aangevuld met enkele vrouwtjes (pers. med. K. Mostert). 
 
Op grond van de waarnemingen van Achterberg & Van der Linden (2005) kan gesteld worden dat 
de Watervleermuis algemeen in het onderzoeksgebied aanwezig is gedurende het gehele seizoen. 
Dit kan wijzen op de aanwezigheid van een kraamkolonie in de directe omgeving; er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat in het deelgebied zelf een verblijfplaats aanwezig is. De Watervleermuis 
verblijft in bomen, dus het is mogelijk dat in de Delftse Hout of andere in de nabijgelegen 
bosgebieden verblijfplaatsen aanwezig zijn. Ook in parken met een voldoende aanbod oude bomen, 
waaronder wilgen langs vijverpartijen, kunnen een kolonie herbergen. Via oost-west verbindingen 
kunnen dieren vanuit bijvoorbeeld de Delftse Hout dit deelgebied bereiken. Meer naar het zuiden 
echter is eveneens een redelijk bestand bomen aanwezig en het is dan ook goed mogelijk dat 
dieren daarvandaan komen. Ook de begraafplaats Jaffa zou mogelijkheden kunnen bieden. 



                         bSR ecologisch advies 

26� Flora en fauna Delft 

Uit de Zoogdierdatabank is een drietal waarnemingen bekend. Dit wijst er in ieder geval op dat de 
soort al langer van dit deelgebied gebruik maakt en dat met name de waterrijke zone aan de 
oostkant van belang is voor deze soort. Over de herkomst van deze dieren bestaat geen zekerheid 
(pers. med. K. Mostert). 
 
De Laatvlieger (Eptesicus serotinus) is zeldzaam en zoals blijkt uit de Zoogdierdatabank slechts een 
paar keer waargenomen; door Achterberg & Van der Linden is de soort helemaal niet 
waargenomen. Vermoedelijk zijn nabij de Delftse Hout verblijfplaatsen aanwezig (Mostert 2005). Het 
belang van het deelgebied voor deze soort is zeer beperkt. 

4.4 Broedvogels overig 

In 2005 heeft geen broedvogelonderzoek plaatsgevonden. Uit de rapportage van Vogelwacht Delft 
e.o. (Mostert 1995) is echter veel informatie te halen. Gezien het feit dat sinds de inventarisaties van 
toen ongetwijfeld het nodige veranderd is in de buitenruimte zijn de aantallen slechts illustratief. 
Over het algemeen betreft het hier redelijk algemene tot zeer algemene soorten die niet erg hoge 
eisen stellen aan hun leefomgeving. Wel staat een aantal soorten op de Rode Lijst: Spotvogel 
(Hippolais icterina), Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) en Huismus (Passer domesticus), 
allen in de categorie Kwetsbaar. 

Tabel 13. Overzicht broedvogelterritoria in de drie deelgebieden in 1990; afgeleid uit Mostert (1995); van Merel (Turdus 
merula), Huismus (Passer domesticus) en Spreeuw (Sturnus vulgaris) waren geen aantallen per deelgebied af te leiden. 

Nederlandse naam wetenschappelijk naam Noordoost TU-Noord Noordwest2 
Fuut Podiceps cristatus 1 3 1 
Wilde eend Anas platyrhynchos 13 10 3 
Waterhoen Gallinula chloropus 2 3 0 
Meerkoet Fulica atra 6 2 2 
Scholekster Haematopus ostralegus 1 0 0 
Torenvalk Falco tinnunculus 0 1 0 
Houtduif Columba palumbus 16 25 8 
Holenduif Columba oenas 0 3 0 
Turkse tortel Streptopelia decaocto 49 45 11 
Gierzwaluw Apus apus 16 2 1 
Grote bonte specht Dendrocopus major 2 1 1 
Witte kwikstaart Motacilla alba 0 1 0 
Winterkoning Troglodytes troglodytes 31 32 14 
Heggenmus Prunella modularis 36 28 10 
Roodborst Erithacus rubecula 2 3 0 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 0 1 0 
Zanglijster Turdus philomelos 15 13 4 
Spotvogel Hippolais icterina 0 1 2 
Tuinfluiter Sylvia borin 1 0 1 
Zwartkop Sylvia atricapilla 6 5 2 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 15 16 5 
Fitis Phylloscopus trochilus 2 2 3 
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 0 3 1 
Staartmees Aegithalos caudatus 0 1 2 
Pimpelmees Parus caerulescens 23 28 5 
Koolmees Parus major 58 49 11 
Boomkruiper Cerhia brachydactyla 5 5 0 
Gaai Garrulus glandarius 1 3 0 
Ekster Pica pica 9 5 2 
Kauw Corvus monedula 16 29 0 
Zwarte kraai Corvus corone 6 3 3 
Vink Fringilla coelebs 2 1 0 
Groenling Carduelis chloris 19 35 7 
Putter Carduelis carduelis 5 6 1 
Totaal  358 365 100 

  
Voor een aantal groengebieden zijn in dezelfde rapportage langere tijdreeksen te vinden. Relevant 
zijn in dat geval inventarisaties in het park rondom Psychiatrisch Centrum St. Joris en Groene Kruis 
voor deelgebied Noordoost en Hortus TU-Delft, Van Heystplantsoen en begraafplaats Jaffa voor 
deelgebied TU-Noord (Mostert 1995).  
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5 CONCLUSIE 

5.1 Beschermde en bedreigde soorten 

In het onderzoeksgebied zijn, met uitzondering van de vogels, zeventien beschermde soorten 
planten en dieren aangetroffen en twee soorten van de Rode Lijst (Tabel 14). In de volgende 
paragrafen wordt per soortgroep nader ingegaan op de resultaten. 

Tabel 14. Overzicht van de aangetroffen beschermde en Rode-Lijstsoorten in de drie onderzochte deelgebieden in Delft. 
Nederlandse naam wetenschappelijke naam Flora- en 

faunawet 
(tabel) 

Rode Lijst 
(categorie) 

Noordwest2 Noordoost TU-noord 

flora       
Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum 2 - niet onderzocht - zeldzaam 
Tongvaren Aslenium scolopendrium 2 - niet onderzocht incidenteel vrij zeldzaam 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes 2 - niet onderzocht - zeldzaam 
Klein glaskruid Parietaria judaica 2 - niet onderzocht zeldzaam - 
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea 2 - niet onderzocht verwilderd verwilderd 
Dotterbloem Caltha palustris subsp. 

palustris 
1  niet onderzocht - vermoedelijk 

verwilderd 
       

vissen       
Bittervoorn Rhodeus sericeus amarus 3 KW - zeldzaam niet onderzocht 
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 2 - - zeldzaam niet onderzocht 
Kroeskarper Carassius carassius - KW - vrij zeldzaam niet onderzocht 

       
amfibieën       

Kleine watersalamander Triturus vulgaris 1 - - vrij algemeen niet onderzocht 
Gewone pad Bufo bufo 1 - vrij algemeen algemeen niet onderzocht 
Bruine kikker Rana temporaria 1 - vrij algemeen algemeen niet onderzocht 
Middelste groene kikker Rana klepton esculenta 1 - zeldzaam vrij zeldzaam niet onderzocht 

       
vleermuizen       

Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus 3 - foerageergebied verblijfplaatsen, 
foerageergebied 

foerageergebied 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 3 - niet van belang foerageergebied foerageergebied 
Watervleermuis Myotis daubentonii 3 - foerageergebied foerageergebied foerageergebied 
Meervleermuis Myotis dasycneme 3 - niet van belang Schie als 

vliegroute 
niet van belang 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 3  niet van belang niet van belang beperkt als 
foerageergebied 

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus 3  niet van belang status 
onduidelijk 

niet van belang 
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5.2 Deelgebied Noordwest2 

5.2.1 Vissen 

De kwaliteit van de wateren in dit deelgebied valt erg tegen. Vrijwel nergens is sprake van de 
ontwikkeling van ondergedoken aquatische vegetatie. Op enkele locaties groeit sterrekroos 
(Callitriche spec.) wat een indicatie kan zijn van vervuiling en lokaal is sprake van 
baggerachterstand. Ook planten met drijfbladeren komen in de meeste wateren niet voor; lokaal 
groeit Gele plomp (Nuphar lutea) of Witte waterlelie (Nymphaea alba). 
Alleen van de Buitenwatersloot wordt verwacht dat deze nog interessant kan zijn voor vissen. 
Daarbij valt in eerste instantie te denken aan Bittervoorn en Kleine modderkruiper, soorten die in de 
polders rond Delft algemeen voorkomen.  
 
Samengevat: 

• dit deelgebied is voor vissen van beperkt belang, wat vooral te maken lijkt te hebben met de 
slechte tot matige kwaliteit van de wateren en oevers. 

5.2.2 Amfibieen 

Dit deelgebied is van zeer beperkt belang voor amfibieën. Over het algemeen geldt dat het gebrek 
aan natuurvriendelijke oevers en wateren van voldoende kwaliteit (met ondergedoken 
waterplanten), in combinatie met een matige hoeveelheid landbiotoop, de beperkende factoren zijn 
op het voorkomen van amfibieën. 
Het parkje aan het Polderpad is de enige locatie waar de drie in het gebied aangetroffen soorten 
samen voorkomen en waar in ieder geval voortplanting plaatsvindt van de Bruine kikker en de 
Gewone pad. Dit heeft te maken met het feit dat hier natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd en er 
een ruim voldoende geschikt achterliggend landbiotoop aanwezig is in de vorm van een park en 
achtertuinen. 
 
Samengevat: 

• Door de slechte tot matige kwaliteit van wateren en oevers en het ontbreken van voldoende 
geschikt landbiotoop is dit deelgebied niet van belang voor amfibieën. 

5.2.3 Gierzwaluw 

Binnen dit deelgebied zijn bij dit onderzoek weinig waarnemingen gedaan; broedindicerend gedrag 
is nergens vastgesteld, al kan op basis van dit onderzoek niet worden uitgesloten dat in de wijk 
gebroed wordt. 
Aangezien nestlocaties vaak jaren achter elkaar steeds weer opnieuw gebruikt worden, is de 
nestlocatie als een vaste verblijfplaats te beschouwen. Vaak broeden de dieren in groepen bij elkaar 
in de buurt, waarmee feitelijk sprake is van kolonies. Het is dus de verwachting dat in de binnenkort 
te verschijnen AMvB over wat vaste rust- en verblijfplaatsen zijn, de nestlocaties van de Gierzwaluw 
in ieder geval als zodanig zijn opgenomen. Voor het vernietigen van dit soort verblijfplaatsen is een 
ontheffing nodig. Het verstoren van broedende vogels (voor de Gierzwaluw is dit grofweg de periode 
eind april – half augustus) is sowieso verboden. 
 
Samengevat: 

• dit deelgebied is weinig interessant voor de Gierzwaluw; toch dient men bedacht te zijn op 
het mogelijk voorkomen van broedende dieren; 

• veiligheidshalve dient sloop of renovatie voor eind april of na half augustus plaast te vinden 
tenzij vastgesteld is dat er geen broedende vogels aanwezig zijn; wanneer nestplaatsen van 
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de Gierzwaluw inderdaad als vaste verblijfplaats worden gezien, wordt aangeraden te 
slopen panden te laten inventariseren zodat een ontheffing kan worden aangevraagd; 

• voor deze obligaat urbane soort wordt verder aanbevolen bestaande nestplaatsen indien 
mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe nestgelegenheid te creëren, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van gierzwaluwpannen of –stenen. 

5.2.4 Vleermuizen 

Het belang van dit deelgebied voor de Gewone dwergvleermuis lijkt op basis van de resultaten zeer 
beperkt. Bij sloop- en renovatiewerkzaamheden in met name het noordoostelijke gedeelte dient men 
alert te zijn op het voorkomen van vleermuizen. Geadviseerd wordt om, indien hier dergelijke 
werkzaamheden gepland zijn, nader onderzoek te doen naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen. 
De Buitenwatersloot lijkt van belang voor de Watervleermuis, in ieder geval als foerageergebied 
maar mogelijk ook als doorgaande vliegroute van oost naar west en vice versa. Dit betekent dat hier 
terughoudend dient te worden omgegaan met naar het water uitstralende (straat)verlichting. Dit 
geldt ook voor verlichting in en rond bruggen en duikers. 
In het parkje rond het Polderpad zijn geen waarnemingen gedaan; vermoedelijk is hier in verband 
met de beperkte tijd geen onderzoek verricht. Dergelijke groengebieden in het stedelijke gebied zijn 
in de regel van belang voor vleermuizen (foerageergebied, verblijfplaatsen in bomen, vliegroute) en 
dienen in het bestemmingsplan dan ook met dat belang te worden opgenomen.  
 
Samengevat: 

• verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis zijn niet aangetroffen; mogelijk is een 
kleine verblijfplaats aanwezig in de noordoosthoek van het deelgebied, hier dient men alert 
op te zijn bij ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. 

• voor de Watervleermuis is de Buitenwatersloot van belang. Geadviseerd wordt hier zeer 
terughoudend te zijn met het aanbrengen van verlichting rond en naast de watergang en bij 
bruggen en duikers. 

5.3 Deelgebied Noordoost 

5.3.1 Flora 

In het deelgebied Noordoost bevindt zich langs de Tweemolentjesvaart een kademuur met 
muurvegetatie waaronder mogelijk de beschermde Tongvaren. Daarnaast groeit er beschermd Klein 
glaskruid in het gebied tussen de Koepoortstraat en het talud van de Maria Duystlaan. 
 
Het voorkomen van beschermde Gele helmbloem in het deelgebied Noordoost is direct of indirect 
op aanplant of verwildering van cultuurplanten terug te voeren. 

5.3.2 Vissen 

In vergelijking met Noordwest2 is deelgebied Noordoost voor vissen bijzonder interessant. Dit blijkt 
met name uit het groter aantal soorten, maar ook uit het feit dat in veel meer wateren vissen zijn 
aangetroffen. Met name de wat kritischere soorten als Bittervoorn, Kleine modderkruiper en 
Kroeskarper lijken te ontbreken in Noordwest2. Dit heeft te maken met een grotere variëteit aan 
wateren in Noordoost, waarvan de kwaliteit van het water én van de oevers vermoedelijk beter is. 
Ook zijn hier betere verbindingen met de kwalitatief hoogwaardige poldergebieden ten oosten van 
Delft, waardoor de instroom van vissen groter is.  
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Samengevat: 
• Door de grote variatie in watertypen, de redelijke tot goede kwaliteit van de wateren oevers 

en de verbindingen met het buitengebied is dit deelgebied van belang voor vissen. 
• Er zijn twee beschermde soorten aangetroffen, de weten de Kleine modderkruiper en de 

Bittervoorn. 

5.3.3 Amfibieën 

In tegenstelling tot deelgebied Noordwest2 is hier een ruim aanbod van voor amfibieën geschikte 
locaties. Met name in de zone parallel aan en direct ten westen van de A13 is zowel voldoende 
voortplantingswater als landbiotoop aanwezig. Dit is van belang voor een wat kritischere soort als 
de Kleine watersalamander, die de voorkeur geeft aan de wat kleinere, heldere wateren met 
voldoende waterplanten en een beperkte hoeveelheid vis. Voor de Groene kikker zijn te weinig 
oevers en wateren aanwezig van voldoende kwaliteit; deze houdt van zonnige, natuurvriendelijke 
oevers langs schone wateren. 
Op het terrein van het St. Joris GGZ Delfland vindt in de toekomst herstructurering plaats, waarbij 
aandacht wordt besteed aan het natuurlijk inrichten van oevers en wateren. Indien brede, rijk 
begroeide en op de zon gelegen oevers worden aangelegd zal dit zeker voor de Groene kikker, 
maar ook voor de Gewone pad en de Bruine kikker, een positieve ontwikkeling zijn. Poelen (visvrij) 
zijn daarnaast van belang voor onder andere de Kleine watersalamander, maar ook de Groene 
kikker en andere soorten maken veel van poelen gebruik. Daarnaast is de verwachting dat ook 
andere soortgroepen, waaronder libellen, in soortenrijkdom en aantallen zullen toenemen. 
 
Samengevat: 

• In dit deelgebied is een redelijk ruim aanbod aanwezig van voor amfibieën geschikte 
wateren. Daarnaast is met name langs de A13 ruim voldoende landbiotoop aanwezig. 

• Het aanleggen van meer natuurvriendelijke oevers en (visvrije) poelen zorgt voor een 
versterking van de in dit deelgebied aanwezige populaties. 

5.3.4 Gierzwaluw 

 
Met name in de zuidwestelijke rand van dit deelgebied zijn relatief veel waarnemingen en 
exemplaren van de Gierzwaluw aangetroffen. Op een aantal plaatsen betrof het ook duidelijk 
nestindicerende gedrag. 
Aangezien nestlocaties vaak jaren achter elkaar steeds weer opnieuw gebruikt worden, is de 
nestlocatie als een vaste verblijfplaats te beschouwen. Vaak broeden de dieren in groepen bij elkaar 
in de buurt, waarmee feitelijk sprake is van kolonies. Het is dus de verwachting dat in de binnenkort 
te verschijnen AMvB over wat vaste rust- en verblijfplaatsen zijn, de nestlocaties van de Gierzwaluw 
in ieder geval als zodanig zijn opgenomen. Voor het vernietigen van dit soort verblijfplaatsen is een 
ontheffing nodig. Het verstoren van broedende vogels (voor de Gierzwaluw is dit grofweg de periode 
eind april – half augustus) is sowieso verboden. 
 
Samengevat: 

• met name het zuidwestelijke deel van dit deelgebied is interessant voor de Gierzwaluw, 
maar ook in andere delen moet men bedacht zijn op het mogelijk voorkomen van 
broedende dieren;  

• veiligheidshalve dient sloop of renovatie voor eind april of na half augustus plaast te vinden 
tenzij vastgesteld is dat er geen broedende vogels aanwezig zijn; wanneer nestplaatsen van 
de Gierzwaluw inderdaad als vaste verblijfplaats worden gezien, wordt aangeraden te 
slopen panden te laten inventariseren zodat een ontheffing kan worden aangevraagd; 
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• voor deze obligaat urbane soort wordt verder aanbevolen bestaande nestplaatsen indien 
mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe nestgelegenheid te creëren, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van gierzwaluwpannen of –stenen. 

5.3.5 Vleermuizen 

Uit de Zoogdierdatabank is het voorkomen van twee kraamkolonies van de Gewone 
dwergvleermuis bekend, waardoor dit deelgebied van groot belang is voor de soort. Ook wordt het 
deelgebied gebruikt om te foerageren, al zijn er aanwijzingen dat dieren uit beide kolonies ook naar 
het buitengebied trekken via vaste vliegroutes, waaronder de Delftse Hout. Bij wijziging van het 
bestemmingsplan dient dan ook rekening te worden gehouden met deze drie functionele vormen 
van ruimte gebruik (kolonie, foerageergebied, vliegroute). Door het gebied aantrekkelijker te maken 
als foerageergebied, bijvoorbeeld door de kwaliteit van de wateren en oevers te verbeteren, zullen 
minder dieren hoeven uit te wijken naar foerageergebieden aan de andere zijde van de A13. 
De Ruige dwergvleermuis is verspreid in het gebied waargenomen; aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van paarverblijven zijn echter niet verkregen. Op het terrein van het Sint Joris en de 
groenzone langs de A13 is een redelijk verouderend bomenbestand aanwezig. Mogelijk dat daar 
reeds enkele paarverblijven aanwezig zijn, dan wel in de nabije toekomst zullen komen. Wanneer 
de bospartijen (boomgroepen) hier natuurlijk worden beheerd, waarbij oude en dode bomen zoveel 
mogelijk in tact worden gelaten op plaatsen waar dat mede gezien de openbare veiligheid mogelijk 
is, zullen de mogelijkheden voor boombewonende soorten toenemen. 
Voor de Watervleermuis geldt nadrukkelijk dat deze soort van het deelgebied gebruik maakt om te 
foerageren, voornamelijk boven watergangen. Belangrijk zijn de vliegroutes waarvan gebruik wordt 
gemaakt, namelijk de watergangen die in contact staan met het buitengebied en de Delftse Hout. 
Deze wateren kruisen de A13 en deze onderdoorgangen dienen zoveel mogelijk gevrijwaard te 
blijven van verlichting.  
 
Samengevat: 

• dit deelgebied is van belang voor de Gewone dwergvleermuis in verband met de 
aanwezigheid van (kraam)kolonies, foerageergebied en vliegroutes. Hier dient bij ruimtelijke 
ontwikkeling rekening mee te worden gehouden. De positie van de soort kan worden 
versterkt door de kwaliteit van wateren en oevers te verbeteren. 

• de (doorgaande) watergangen zijn van belang als vliegroutes en foerageergebied, specifiek 
voorde Watervleermuis. Geadviseerd wordt hier zeer terughoudend te zijn met het 
aanbrengen van verlichting rond en naast de watergang en bij bruggen, viaducten en 
duikers. 

• de aanwezige oudere bomen in het gebied lijken vooralsnog niet van groot belang te zijn 
voor boombewonende soorten als de Ruige dwergvleermuis. Dit zal in de nabije toekomst 
echter wel het geval zijn door het verouderen van het aanwezige bosbestand. Het kappen 
van oudere of dode bomen dient in het belang van deze soort en andere boombewoners 
zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

5.4 Deelgebied TU-noord 

5.4.1 Flora 

In het deelgebied TU-noord komen op verschillende plaatsen muren met muurplanten voor. 
Hieronder bevinden zich de wettelijk beschermde soorten Zwartsteel, Tongvaren en 
Steenbreekvaren. Vrijwel al deze planten zijn gevonden op muren van oude TU gebouwen en meer 
precies op vrijstaande tuinmuurtjes of op muren van lichttoegangen van souterrains. Het is niet 
onmogelijk dat zich op dergelijke groeiplaatsen op niet vrij toegankelijke binnenterreinen nog meer 
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van deze vegetaties bevinden. Veel niet begroeide muren in deze omgeving vormen een zeer 
geschikt vestigingsmilieu waar zich gemakkelijk meer  muurvegetaties met natuurwaarde kunnen 
ontwikkelen. 
 
Het voorkomen van overige beschermde plantensoorten in het gebied TU-noord is direct of indirect 
op aanplant of verwildering van cultuurplanten terug te voeren. 

5.4.2 Gierzwaluw 

De meeste waarnemingen en exemplaren zijn genoteerd in het zuidoostelijke deel van dit 
deelgebied; het betrof hier ook regelmatig nestindicerende gedragingen. Dit is ook vastgesteld op 
één locatie in het noorden van het deelgebied. 
Aangezien nestlocaties vaak jaren achter elkaar steeds weer opnieuw gebruikt worden, is de 
nestlocatie als een vaste verblijfplaats te beschouwen. Vaak broeden de dieren in groepen bij elkaar 
in de buurt, waarmee feitelijk sprake is van kolonies. Het is dus de verwachting dat in de binnenkort 
te verschijnen AMvB over wat vaste rust- en verblijfplaatsen zijn, de nestlocaties van de Gierzwaluw 
in ieder geval als zodanig zijn opgenomen. Voor het vernietigen van dit soort verblijfplaatsen is een 
ontheffing nodig. Het verstoren van broedende vogels (voor de Gierzwaluw is dit grofweg de periode 
eind april – half augustus) is sowieso verboden. 
 
Samengevat: 

• binnen het deelgebied zijn aanwijzingen voor broedende dieren, met name in het 
zuidoostelijke en noordelijke deel, maar ook in andere delen moet men bedacht zijn op het 
mogelijk voorkomen van broedende dieren;  

• veiligheidshalve dient sloop of renovatie voor eind april of na half augustus plaast te vinden 
tenzij vastgesteld is dat er geen broedende vogels aanwezig zijn; wanneer nestplaatsen van 
de Gierzwaluw inderdaad als vaste verblijfplaats worden gezien, wordt aangeraden te 
slopen panden te laten inventariseren zodat een ontheffing kan worden aangevraagd; 

• voor deze obligaat urbane soort wordt verder aanbevolen bestaande nestplaatsen indien 
mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe nestgelegenheid te creëren, bijvoorbeeld 
door het aanbrengen van gierzwaluwpannen of –stenen. 

5.4.3 Vleermuizen 

In dit deelgebied zijn aanwijzingen voor de aanwezigheid van een (kraam)kolonie van de Gewone 
dwergvleermuis. De exacte locatie van de verblijfplaats kon echter niet worden vastgesteld, mede 
door de slechte toegankelijkheid van het oude TU-complex. Gezien het aantal waargenomen dieren 
is de verwachting dat het geen grote groep dieren betreft; wel wordt aanbevolen hier nader en 
gerichter onderzoek aan te verrichten. 
 
Binnen de locaties waar op korte termijn gesloopt of gebouwd gaat worden (Figuur 8) zijn weinig of 
geen vleermuizen aangetroffen. Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen 
verblijfplaatsen aanwezig zijn. Bij sloop is dan ook geen ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. 
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Figuur 8. Locaties waar op korte termijn gesloopt of gebouwd gaat worden (blauw omlijnd). 

  
Met name de oost- en zuidoostkant van dit deelgebied zijn, op lokale schaal, van groot belang voor 
vleermuizen. Uit de hoeveelheid waargenomen exemplaren van de Watervleermuis blijken de 
watergangen en daarmee het foerageergebied van goede kwaliteit voor deze soort. Het is 
onduidelijk waar de dieren vandaan komen, maar in de directe omgeving van het deelgebied zijn 
voldoende boombestanden aanwezig die een kolonie kunnen herbergen. Bij een wijziging van het 
bestemmingsplan dienen met name de wateren in het oostelijk deel dan ook als belangrijk worden 
beschouwd voor vleermuizen; uiteraard geldt dat ook voor wateren die een verbinding vormen met 
andere groengebieden buiten het deelgebied (bijvoorbeeld via de Pauwbrug). Zoals eerder 
genoemd kan dient terughoudendheid te worden betracht aangaande het aanbrengen van 
verlichting rond deze watergangen. Daarnaast zijn bomen, bomenrijen en struweel van belang in 
verband met beschutting (tegen geluid, licht en wind) en de aanwezigheid van verblijfplaatsen. Dit is 
ook van belang voor de Ruige dwergvleermuis, die in het gebied regelmatig is waargenomen.  
 
Samengevat: 

• Mogelijk is op het TU-complex een verblijfplaats aanwezig van de Gewone dwergvleermuis. 
De exacte locatie kon niet worden vastgesteld, geadviseerd wordt hier nader onderzoek 
naar te verrichten met toestemming om het gesloten gebied te betreden. 

• De oost- en zuidoostkant is als foerageergebied en mogelijk als verblijfplaats van belang 
voor twee boombewonende soorten, te weten de Ruige dwergvleermuis en de 
Watervleermuis. In deze zone dient terughoudend te worden opgetreden met betrekking tot 
ruimtelijke ontwikkeling, waarbij met name verlichting en het kappen van bomen en struweel 
als belangrijkste verstoringen kunnen worden aangemerkt. 

5.5 Opmerking vleermuizen 

Over het voorkomen van de Watervleermuis zijn enige opmerkingen te plaatsen.  
Ten eerste komt het beeld dat door Achterberg & Van der Linden is neergezet, waaruit blijkt dat de 
soort vrij algemeen in het gebied aanwezig is en boven diverse wateren foerageert, niet overeen 
met het beeld dat aanwezig is bij vleermuisdeskundigen (waarvan waarnemingen zijn opgenomen in 
de Zoogdierdatabank) uit de regio. Uit Delft zijn slechts enkele waarnemingen van deze soort 
bekend, waaronder van de zuidkant van deelgebied TU-noord. Verder zijn enkele waarnemingen 
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bekend uit de Delftse Hout. Het betreft waarnemingen van foeragerende dieren en vooralsnog is in 
Delft of in de Delftse Hout geen kraamkolonie bekend (pers. med. K. Mostert). Wel acht K. Mostert 
het mogelijk dat zich in de nabije toekomst een kraamkolonie kan vestigen in bijvoorbeeld de Delftse 
Hout, waar het bomenbestand veroudert. Op basis van bovenstaande kan dan ook niet worden 
uitgesloten dat een deel van de waarnemingen van Achterberg & Van der Linden berust op 
verwarring met een andere soort; hoewel veel soorten met behulp van batdetectors in de regel goed 
zijn te onderscheiden, kunnen aspecifiek(e) gedrag of geluiden leiden tot verwarring. Van de andere 
kant is het mogelijk dat zich recent een kolonie heeft gevestigd in de deelgebieden of in de directe 
omgeving. In de volgende paragrafen wordt ervan uitgegaan dat de meeste waarnemingen van de 
Watervleermuis ook daadwerkelijk deze soort betreft. In het meest extreme geval zouden de 
waarnemingen een andere soort betreffen, bijvoorbeeld de Gewone dwergvleermuis. In dat geval 
blijven aanbevelingen met betrekking tot inrichting en beheer hun waarde behouden aangezien ook 
deze soort en andere vleermuizen daarvan profiteren.  
De status van de Watervleermuis in Delft blijft vooralsnog onduidelijk. (Oude) waarnemingen uit de 
Zoogdierdatabank wijzen op zeer zeldzaaam voorkomen, terwijl de in 2005 uitgevoerde 
inventarisatie zou wijzen op (vrij) algemeen voorkomen. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, 
aangezien het mogelijk is dat in de tijd zowel abiotische (bijvoorbeeld verbeterde waterkwaliteit, 
andere openbare inrichting) als biotische (verouderen bosbestand) veranderingen zijn opgetreden in 
het landschap. Daardoor kan het zijn dat de vestigingsmogelijkheden voor de soort zijn toegenomen 
waardoor zich een (lokale) populatie heeft kunnen vormen. Geadviseerd wordt dan ook om, bij 
voorkeur al in 2006, nader onderzoek te doen naar het voorkomen van de Watervleermuis in Delft. 
Een dergelijk onderzoek dient omvangrijker van opzet te zijn dan het in het kader van deze 
rapportage uitgevoerde verkennend onderzoek. Alleen met een dergelijk onderzoek kan een goed 
beeld worden verkregen van het voorkomen van vleermuizen en hun dynamische gebruik van het 
landschap. 
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BIJLAGE  – WAARNEMINGEN ZOOGDIERDATABANK 

Waarnemingen van vleermuizen in de drie deelgebieden op kilometerhokniveau afkomstig van de 
Zoogdierdatabank VZZ/Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland. ‘x’ en ‘y’ staan voor respectievelijk de x- 
en y-waarden van de Amersfoortcoordinaten. 
 
datum x y Nederlandse naam wetenschappelijke naam aantal type waarneming 

13-1-1998 83 447 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 1 vangst 

14-7-1998 83 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

16-1-2001 83 447 Ruige dwergvleermuis Pipstrellus nathusii 1 vangst 

22-2-1994 83 447 Ruige dwergvleermuis Pipstrellus nathusii 1 vangst 

30-3-2002 84 446 Ruige dwergvleermuis Pipstrellus nathusii 1 vangst 

14-4-1997 84 447 Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

9-5-1998 84 447 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 1 vangst 

18-5-1998 84 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

10-6-1998 84 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

23-4-1997 84 448 Gewone Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

21-1-1999 84 448 Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus 1 vangst 

24-6-1999 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

20-10-1999 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

4-2-2001 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

29-3-2001 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

5-6-2001 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 58 kolonie 

5-5-2002 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 10-tallen kolonie 

30-5-2002 84 448 gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

6-6-2003 84 448,0 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

26-10-2004 84 448 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 6 vangst 

6-12-2000 85 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

8-6-2003 85 447,0 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 vangst 

8-1993 83 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-1993 84 449 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-1993 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 6 bat-detector 

8-1993 84 448 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 2 bat-detector 

8-1993 85 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-1993 84 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-1993 85 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 5 bat-detector 

8-1993 84 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-1993 85 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 4 bat-detector 

8-1993 85 446 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 1 bat-detector 

8-1993 86 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3 bat-detector 

8-1993 85 446 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 2 bat-detector 

8-1993 85 446 Watervleermuis Myotis daubentonii 1 bat-detector 

8-1993 87 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 2 bat-detector 

8-1993 82 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-1993 83 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 6 bat-detector 

8-1993 83 446 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 2 bat-detector 

8-1993 83 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 2 bat-detector 

6-2003 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 62 kraamkolonie 

6-2003 85 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 58 kraamkolonie 

8-2003 83 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-2003 84 449 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 1 bat-detector 

8-2003 84 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 16 bat-detector 
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datum x y Nederlandse naam wetenschappelijke naam aantal type waarneming 

8-2003 84 448 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 5 bat-detector 

8-2003 84 448 Meervleermuis Myotis dasycneme 1 bat-detector 

8-2003 85 448 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 2 bat-detector 

8-2003 85 448 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 2 bat-detector 

8-2003 84 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-2003 85 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 8 bat-detector 

8-2003 85 447 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 2 bat-detector 

8-2003 84 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-2003 85 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 8 bat-detector 

8-2003 85 446 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 2 bat-detector 

8-2003 86 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3 bat-detector 

8-2003 86 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3 bat-detector 

8-2003 86 446 Watervleermuis Myotis daubentonii 3 bat-detector 

8-2003 86 446 Laatvlieger Eptesicus serotinus 2 bat-detector 

8-2003 82 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 1 bat-detector 

8-2003 83 446 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 4 bat-detector 

8-2003 83 446 Ruige dwergvleermuis Pipistellus nathusii 2 bat-detector 

8-2003 83 447 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 2 bat-detector 

 
 
 
 


