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Helden, 29 januari 2018
Betreft: Flora en Fauna quick-scan t.b.v. uitbreiding, hersituering en sloop
gebouwen van Sportpark Beringe.
Geachte heer Vestjens.
Op uw verzoek hebben wij in week 2 j.l. een flora en fauna quick-scan verricht
betreffende de aanpassingen van groenstroken en sloop gebouwen op Sportpark
Beringe.
Floristisch gezien troffen wij geen bijzonderheden aan. Het betreft een aanplant van
alleen maar gecultiveerde planten.Zie bijgaand verslag
Faunistisch hebben wij het plantsoen gecontroleerd op de aanwezigheid van
nesten.
We troffen hierbij geen verblijfplaats van steenuilen en vleermuizen aan. Wel
bevinden zich mogelijk nesten in de dichte lagere struiken. Nesten zijn in het
broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli beschermd. Derhalve stellen wij voor
de eventuele kap en/of snoei van bomen en struiken voor 15 maart of na 15 juli te
laten plaatsvinden.
Gebouwen
Zie bijgaand verslag

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest,

Het onderzoek is verricht door de heren Wim Maassen en Math. Ghielen
Wij zijn gaarne bereid een nadere toelichting te geven. 06-10671276 of 0610495465

FLORA EN FAUNA ONDERZOEK
Locatie sportpark Beringen.

Op de locatie is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde Flora
en Fauna op de locatie.
Hiervoor zijn twee veldbezoeken uitgevoerd door het IVN helden.
Bij het eerste onderzoek is gekeken naar de flora en fauna van de houtsingels.
Hierbij is vastgesteld dat er wat betreft de Flora geen beschermde of
bedreigde soorten zijn aangetroffen waarvoor maatregelen nodig zijn.
Wat betreft de Fauna zijn er in de houtsingels aan de Noordzijde enkele oude
vogelnesten aangetroffen van Merels en Tortelduif. Wel is hier veel activiteit
van kleine zangvogels. Deze vormen echter geen belemmering voor het
opschonen van de singels, mits dit plaatsvindt voor het broedseizoen. [lees 15
Maart]
De op de nieuwe bouwlocatie te kappen bomen en struiken zijn geen nesten
waargenomen.
Gebouwen.
Het gebouw van de tennisclub is gecontroleerd op de aanwezigheid van vogels
en of Vleermuizen.
Er zijn geen vogels of vogelnesten gezien.
Er zijn geen vleermuizen gezien, ook zijn er geen sporen van vleermuizen of
uitwerpselen van vleermuizen of andere zoogdieren aangetroffen.
Voetbalclub.
Er zijn fysiek geen vogels of nesten van vogels waargenomen.
Er zijn in en om het gebouw geen vleermuizen of sporen van vleermuizen en
andere zoogdieren vastgesteld.

Andere te slopen gebouwen.
Lokaal Duivenclub.
Het gebouw van de duivenclub is gecontroleerd op de aanwezigheid van
vleermuizen. Er zijn op dit moment geen sporen van aanwezigheid
aangetroffen. Echter is er in de voorjaar en zomerperiode veel vleermuis

activiteit. Het gebouw heeft spouwmuren met veel open stootvoegen en kan
hierdoor een geschikte locatie zijn voor zowel zomer als winterverblijf.
Daarom zal bij eventuele sloop rekening moeten worden gehouden met de
aanwezigheid van Vleermuizen. Enkele Bomen[Lees Fijnsparren] zijn zeer
geschikt voor bewoning door bepaalde soorten vleermuizen en moeten indien
mogelijk gespaart blijven.

Bij de andere te slopen gebouwen zijn geen sporen van vleermuizen of
zoogdieren gezien. De fysieke aanwezigheid van zowel vogels als zoogdieren en
vleermuizen is niet aannemelijk omdat het hier gaat om container units.
Ook hier zijn geen sporen van bewoning aangetroffen van zowel vogels als wel
vleermuizen en of andere zoogdieren.
Floristis zijn er geen beschermde of bedreigde planten of struiken
aangetroffen.
Aldus opgemaakt te Beringen sportpark Beringen. Door IVN Helden
Dhr Ghielen
Dhr Maassen ivn natuurgids.

