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waarborgen wij daarnaast onze onderzoekskwaliteit. Omdat ecologisch 
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verandering en jurisprudentie onderhevig. idverde Advies is niet aansprakelijk voor de 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Amsterdam, afdeling Kust en Cultuur, is voornemens om een verbouwing uit te voeren aan het 

Amsterdam Museum. Idverde Advies is gevraagd om een ‘Quickscan natuur’ uit te voeren om te onderzoeken of 

mogelijk verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming wordt overtreden door het uitvoeren van de 

werkzaamheden en of dat de voorgenomen ontwikkeling in conflict is met provinciaal en regionaal natuurbeleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.1 Uitsnede van de kaart van Amsterdam met daarbinnen het plangebied, Amsterdam Museum (rood). 

(Bron: maps.amsterdam.nl) 

 

1.2 Doel 
Binnen het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het doel van ons onderzoek te bepalen of de kans 

bestaat dat verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten worden overtreden door de 

voorgenomen ontwikkeling. Ook wordt gekeken of er Europees beschermde Natura 2000-gebieden in de buurt van 

het plangebied liggen en of de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden mogelijk negatieve effecten 

kunnen ondervinden door de voorgenomen plannen.  

Mogelijke effecten op Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebieden en de Hoofdgroenstructuur en Ecologische 

structuur van de gemeente Amsterdam worden eveneens meegenomen in het onderzoek. Deze vallen onder 

provinciaal en gemeentelijk natuurbeleid en staan daarom los van het beschermingskader van de Wet 

natuurbescherming. Hetzelfde geldt voor planten die op de Rode Lijst staan, deze soorten zijn beschermd op basis 

van gemeentelijk natuurbeleid.  

 

1.3 Leeswijzer 
 

De ligging en begrenzing van het plangebied en de voorgenomen ingreep zijn beschreven in hoofdstuk 2. In 

hoofdstuk 3 is de onderzoeksmethode beschreven. In hoofdstuk 4 is de gebiedsbescherming (Wnb en beleid) 

getoetst. In hoofdstuk 5 zijn de mogelijk aanwezige (beschermde) soorten beschreven en in hoofdstuk 6 is voor de 

mogelijk aanwezige beschermde soorten een effectenbeoordeling uitgevoerd. In hoofdstuk 7 is een advies 

opgenomen met betrekking tot risicosoorten en met betrekking tot kansen voor groene ambities van de gemeente 

Amsterdam. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de conclusies en het advies van dit rapport. Tot slot is in hoofdstuk 

9 de geraadpleegde literatuur opgenomen. 
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2. Plangebied en voorgenomen ingreep 
 
2.1 Plangebied 
Het plangebied betreft het Amsterdam Museum, gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal 359 in het centrum van 

Amsterdam (afb. 2.1). Het museum bestaat uit hoge, historische panden met 3 binnenplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.1. Overzicht van het plangebied (rode omkadering; bron: Google Maps). 

 

2.2 Voorgenomen ontwikkeling 
De opdrachtgever is voornemens verbouwingen uit te voeren aan het Amsterdam Museum. Het gaat om 

verbouwing en renovatie van 11.000 m2. Een aantal delen van het museum wordt grootschalig verbouwd. Deze 

delen zijn weergegeven in afbeelding 2.2 en 2.3. Het gaat om twee delen van het gebouw waar zowel het dak als de 

(buiten)muren gesloopt worden en opnieuw worden opgebouwd. In een ander deel wordt een koepel met twee 

dakdelen aangepakt, om een grote nieuwe zaal te realiseren. 

 

De overige delen van het gebouw worden intern ook grondig verbouwd. Hierbij worden de binnenste muren tot aan 

de buitenmuur gesloopt. De spouw komt hiermee open te liggen, alleen de buitenste muur blijft staan.  

 

De werkzaamheden zullen onder voorbehoud vanaf maart 2022 plaatsvinden en in februari 2025 afgerond zijn. 
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Afbeelding 2.2. Overzicht van het plangebied met aanduiding van grootschalige verbouwingen (ovalen: sloop daken 

en muren, rechthoek: sloop koepel en halve daken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.3. Illustratie van het plangebied met aanduiding van grootschalige verbouwingen (ovalen: sloop daken 

en muren, rechthoek: sloop koepel en halve daken). 
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3. Werkwijze 
De quickscan natuur betreft een verkenning die bestaat uit een bronnenonderzoek 
en een biotooptoets. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, is een 
inschatting gemaakt van de aanwezige natuurwaarden en is beoordeeld of het plan 
(negatieve) effecten kan hebben op beschermde soorten (effectenanalyse). 
Hieronder is per onderdeel de werkwijze toegelicht. 
 

3.1 Bronnenonderzoek 
Voor het bronnen- en literatuuronderzoek zijn op 2 december 2020 de gegevens opgevraagd uit de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF). In de NDFF is rondom het plangebied een polygoon ingetekend. Het polygoon is 

ruimer ingetekend dan het plangebied, namelijk in een straal van ca. 1 km rondom het plangebied. Binnen dit 

polygoon zijn alle verspreidingsgegevens van beschermde soorten opgevraagd van de afgelopen vijf jaar. Daarnaast 

is ook gekeken naar aanwezigheid van soorten van de Rode Lijst. Door het polygoon ruimer in te tekenen dan het 

plangebied, is de verkregen dataset voldoende groot om te kunnen benutten voor dit onderzoek. 

 

De uit de NDFF opgevraagde dataset bestond in totaal uit 1400 ‘records’ van beschermde soorten. Op basis van de 

beschikbare gegevens is een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde soorten binnen het 

plangebied.  

 

Eveneens is aan de hand van literatuuronderzoek gekeken naar de ligging van het plangebied ten opzichte van 

wettelijke beschermde Natura 2000-gebieden en het planologisch beschermde Natuur-netwerk Nederland (NNN).  

In de map viewer van gemeente Amsterdam (maps.amsterdam.nl/) is nadrukkelijk gekeken naar het voorkomen van 

muurplanten ter hoogte van het plangebied (maps.amsterdam.nl/muurplanten). Ook is er gekeken of 

Hoofdgroenstructuur en Ecologische structuur van de gemeente Amsterdam binnen het plangebied ligt en is 

gekeken naar aanvullende verspreidingsgegevens van beschermde soorten. 

 

3.2 Biotooptoets 
De biotooptoets bestaat uit het uitvoeren van een veldbezoek met als doel een inschatting te maken van de 

ecologische kwaliteiten van het plangebied. De bevindingen van het bronnenonderzoek zijn hierbij in het veld 

getoetst en waar nodig aangevuld. 

Op het moment dat het veldbezoek is uitgevoerd, zijn niet alle soorten zichtbaar aanwezig. Diersoorten zijn 

bijvoorbeeld alleen nachtactief of in een bepaalde periode van het jaar afwezig. Daarom zijn de eisen die 

soorten/soortgroepen met betrekking tot vaste rust- en verblijfplaatsen, foerageergebieden en migratierouten aan 

hun leefomgeving stellen, vergeleken met en getoetst aan de situatie in het veld.  

 

Het veldbezoek is op 3 december 2020 uitgevoerd door een ecoloog van Idverde Advies (Stefan de Klepper). De 

weersomstandigheden waren op dat moment bewolkt, meeste tijd droog, circa 6⁰C en matige wind. De bevindingen 

van het bronnenonderzoek zijn in het veld getoetst en waar nodig aangevuld. In het bijzonder is gelet op (mogelijk) 

geschikte locaties voor verblijfplaatsen van vleermuizen en gebouw bewonende vogels. Met gebruik van een 

verrekijker zijn kieren en openingen beoordeeld op geschiktheid. Daarnaast zijn ook de kelders en zolders van het 

museum van de binnenzijde bekeken.  

 

3.3 Effectenbeoordeling 
Op basis van de uitkomsten van het bronnen- en veldonderzoek is beoordeeld of het plan (negatieve) effecten kan 

hebben. Hierbij is waar mogelijk onderscheid gemaakt in effecten op korte en lange termijn. Indien sprake is van 

een conflictsituatie tussen de aanwezigheid van beschermde soorten en de geplande ruimtelijke ingreep, is in 

onderhavige rapportage aangegeven welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten 

op beschermde soorten te voorkomen. Indien negatieve effecten door het nemen van voorzorgsmaatregelen niet te 

voorkomen zijn, is aangegeven welke mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn en/of een ontheffing aangevraagd 

dient te worden. 
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4. Toetsing gebiedsbescherming 
4.1 Natura 2000 
De Natura 2000–gebieden die op de kortste afstand van het plangebied liggen zijn het Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske (op ± 7 km) en het Markermeer & IJmeer (op ± 5,8 km) (afbeelding 4.1). Door de grote 

afstand en de aard van de voorgenomen werkzaamheden is het uitgesloten dat de voorgenomen ontwikkeling 

binnen het plangebied negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van deze op grote afstand 

gelegen Natura 2000-gebieden.  

 

Ten aanzien van stikstofdepositie zijn effecten op voorhand niet uitgesloten. Afhankelijk van het type in te zetten 

materieel (brandstof of elektrisch) en de duur van de inzet kan er mogelijk sprake zijn van stikstofdepositie in één 

van de Natura 2000-gebieden.  

  

Afbeelding 4.1. Ligging van het plangebied (rood) t.o.v. de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden (blauw) en de 

NNN-gebieden (groen gearceerde gebieden). Groene pijl geeft dichtstbijzijnde NNN-gebied (Bron: 

www.maps.amsterdam.nl). 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
 

Het plangebied overlapt niet met het Natuurnetwerk Nederland (afbeelding 4.1; groen gearceerde gebieden). Het 

dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op bijna 5 km afstand. Significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken 

en waarden zijn daardoor uitgesloten. Conflicten met provinciaal natuurbeleid zijn daardoor niet aan te orde. 

  

 

 

 

 

 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 

Markermeer & IJmeer 
± 5,8 km 

± 
7

 k
m
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4.3 Hoofdgroenstructuur en Ecologische structuur gemeente 
Amsterdam  

De groene verbindingen (de ecologische structuur) van de gemeente Amsterdam zijn bedoeld om de groene 

gebieden met elkaar te verbinden en daarmee het leefgebied voor dier- en plantensoorten te vergroten. Een goede 

ecologische structuur is essentieel voor de biodiversiteit. De Amsterdamse ecologische structuur betreft een 

netwerk van zowel grote als kleine ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden en maakt het verbindende groene netwerk 

binnen de stad en de verbinding met het omringende landschap zichtbaar (Ecologische visie gemeente Amsterdam, 

d.d. 20 april 2012). De hoofdgroenstructuur betreft alle groengebieden in de gemeente Amsterdam, inclusief 

parken en sportcomplexen. Ook voor deze gebieden geldt een nee, tenzij beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4.2 De ligging van de Hoofdgroenstructuur (licht groen) en Ecologische structuur (donkergroen)  

van de gemeente Amsterdam t.o.v. het plangebied (rode stip) (Bron: www.maps.amsterdam.nl). 

 

Het plangebied valt niet binnen de Hoofdgroenstructuur en Ecologische structuur van de gemeente Amsterdam 

(afbeelding 4.2). Beide structuren bevinden zich op meer dan 1 kilometer afstand. De voorgenomen ontwikkeling 

binnen het plangebied is niet in conflict met bovengenoemde gemeentelijke groenstructuren. 

  

4.4 Conclusie 
Door de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied treden (met uitzondering van stikstof) geen negatieve 

effecten op met betrekking tot de gebiedsbescherming in het kader van zowel de Wet natuurbescherming als het 

ook het provinciaal en regionaal natuurbeleid.  

 

De Natura 2000–gebieden die op de kortste afstand van het plangebied liggen zijn het Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske (op ± 7,0 km) en het Markermeer & IJmeer (op ± 5,8 km) (afbeelding 4.1). Door de grote 

afstand en de aard van de voorgenomen werkzaamheden is het uitgesloten dat de voorgenomen ontwikkeling 

binnen het plangebied negatieve effecten heeft op de intandhoudingsdoelstellingen van deze op afstand gelegen 

Natura 2000-gebieden.  

 

Of er mogelijk sprake is van stikstofdepositie in één van de Natura 2000-gebieden, is sterk afhankelijk van het in te 

zetten materieel. Indien blijkt dat er langdurig zware machines (op brandstof) worden ingezet, wordt geadviseerd 

een stikstofberekening uit te voeren. 
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5. Onderzoeksresultaten soorten 
De basis voor de toetsing wordt gevormd door gegevens over het (mogelijk) 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten binnen de invloedsfeer van 
de voorgenomen ruimtelijke ingreep en werkzaamheden op basis van het bron- en 
veldonderzoek. Onderstaand zijn per soortgroep de resultaten van het bronnen- 
en veldonderzoek beschreven.  
 

5.1 Algemene beschrijving plangebied 
Het museum bestaat uit een aaneengesloten complex van hoge aangeensloten gebouwen. Aan de westzijde grenst 

het museum aan de Nieuwezijds Voorburgwal, aan de noordzijde aan de Sint Lucïensteeg. Aan de oostzijde grenzen 

de winkels van de Kalverstraat, aan de zuidzijde de woningen van de Begijnhof. 

De twee grote binnenplaatsen worden gescheiden twee stenen gebouwen van circa 40 meter lang met pannen 

daken. Tussen deze twee gebouwen bevindt zich een lichtkoepel. Aan de zuidzijde is nog een 3e kleinere 

binnenplaats (zie afb. 5.1). De muren van het museum hebben spouwen maar geen open stootvoegen. Op de 

overgang van muur naar dak bevinden zich daklijsten. Circa de helft van het dakoppervlak bestaat uit leistenen, de 

andere helft uit dakpannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.1. Impressie plangebied ter plaatse van zuidelijke binnenplaats. 

 

5.2 Vaatplanten  
 

Bronnenstudie 

In de NDFF is een exemplaar van de bij wet beschermde kluwenklokje gemeld op circa 1 kilometer ten zuiden van 

het plangebied in de Derde Weteringdwarsstraat. 

 

Op 150-250 meter afstand van het plangebied zijn de tongvaren, steenbreekvaren en klein glaskruid gemeld in de 

Muurplanten kaart van gemeente Amsterdam. Het gaat allen om groeiplaatsen in kades. De muurplanten zijn niet 

beschermd volgens de Wnb maar hebben aanvullende bescherming door nog definitief te bepalen beleid van de 

Gemeente Amsterdam (Beleid Flora in Wording, 2020).  

 

Daarnaast is binnen een straal van 500 meter op circa 100 meter ten noorden van het museum de Rode Lijst-soort 

blauwe bremraap gemeld in de NDFF.  
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Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen (wettelijk) beschermde vaatplanten aangetroffen. De muren van het museum zijn 

goed onderhouden en schoon gehouden. Hierin groeien geen planten. 

 

5.3 Grondgebonden zoogdieren 
 

Bronnenstudie 

In de NDFF zijn binnen een straal van ca. 1 km rondom het plangebied geen meldingen bekend van grondgebonden 

zoogdieren. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen, zowel in als grenzend aan het plangebied, gedaan van (sporen van) 

grondgebonden zoogdieren. Binnen het plangebied zijn ook geen functies aanwezig die van waarde kunnen zijn 

voor grondgebonden zoogdieren, zoals geschikt foerageer- of schuilgebied of mogelijkheden daarvoor. Het 

voorkomen van (functies van) beschermde grondgebonden zoogdieren is redelijkerwijs uitgesloten. Algemeen 

voorkomende soorten, zoals bruine rat, kunnen incidenteel wel rondom het plangebied worden verwacht. 

 

5.4 Vleermuizen 
 

Bronnenstudie 

Op basis van literatuuronderzoek is het bekend dat in de directe omgeving van het plangebied vleermuizen 

voorkomen. Dit betreft binnen een straal van ca. 1 km rondom het plangebied met name meldingen (41) van de 

gewone dwergvleermuis. Daarnaast is laatvlieger (2) en rosse vleermuis (1) gemeld. In het plangebied zelf zijn geen 

meldingen gedaan van vleermuizen. Op de vleermuizenkaart van maps.amsterdam.nl zijn geen verblijfplaatsen 

bekend binnen het plangebied. 

 

Veldbezoek 

Bij het gebruik van het landschap door vleermuizen kan onderscheid gemaakt worden in vaste verblijfplaatsen, 

vliegroutes en foerageergebieden. Onderstaand zijn de bevindingen van het veldbezoek ten aanzien van deze functie 

beknopt beschreven. 

 

Vliegroute 

Het plangebied heeft geen belangrijke functie als vliegroute. Het vormt geen lijnvormige element dat gebieden met 

elkaar verbindt en het is volledig ‘ingebouwd’ door andere bebouwing. De bomenrijen langs de Nieuwezijds 

Voorburgwal ten westen van het plangebied hebben mogelijk wel een functie als vliegroute. 

 

Foerageergebied 

Door het vrijwel ontbreken van groen vormt het plangebied geen interessant foerageergebied voor vleermuizen. 

Mogelijk wordt de oostelijke binnenplaats met de grote boom in het midden wel gebruikt om voedsel (insecten) te 

vinden. 

 

Verblijfplaatsen 

In bebouwing kunnen vleermuizen hun verblijfplaatsen op veel verschillende plekken hebben.  Zo maken ze onder 

andere gebruik van spouwen (toegang via ventilatievoegen), overhangede dakpannen en daklijsten. 

 

Alle muren van het museum hebben een spouw. Er bevinden zich echter geen open stootvoegen of ventilatievoegen 

in de muren waardoor de vleermuizen de spouw zouden kunnen bereiken. De Adviseur beheer gebouwen van het 

museum (dhr. Jacobs) heeft daarnaast gemeld dat de spouwen in de muren niet bereikbaar zijn via ruimten tussen 

daklijst en muur. De spouwen zijn aan de bovenzijde met lood bedekt. 

 

Daarentegen bevinden zich wel open stootvoegen in de schoorstenen (afb. 5.2). De spouw van de schoorsteen is 

hierdoor hoogstwaarschijnlijk te bereiken door vleermuizen, tenzij deze is na-geïsoleerd. 

 

De daken die worden aangepakt zijn bedekt met pannen. Overhangende pannen aan de kopse zijden van gebouwen 

vormen typische geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Deze zijn echter niet aanwezig. Dakpannen op het 

dakoppervlak zelf vormen minder geschikte locaties voor vleermuizen omdat ze hier lastiger in kunnen vliegen en 
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weg kunnen kruipen. Verblijfplaatsen van vleermuizen onder dakpannen worden in het plangebied daarom minder 

snel verwacht. Volledig uitsluiten is echter op voorhand niet mogelijk. 

 

Op diverse locaties (met name waar de verbouwingen plaatsvinden) zit er ruimte tussen de daklijsten en de muur 

(afb. 5.3). Hier kunnen vleermuizen tussen kruipen en met name in de zomer en nazomer verblijven. 

 

Kelders of zolders van in pand zijn voor vleermuizen niet bereikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.2. Schoorsteen met open stootvoegen.          Afbeelding 5.3. Lichtkoepel met pannen daken. 

 

Afbeelding 5.1. Impressie plangebied ter plaatse van zuidelijke binnenplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.4. Ruimte tussen daklijst en muur (rode pijlen). 
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5.5 Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 
 

Bronnenstudie 

In de gegevens uit de NDFF zijn gierzwaluw, huismus, sperwer en slechtvalk waargenomen vogels met jaarrond 

beschermde nesten in de directe omgeving van het plangebied (< 1km). In het plangebied zelf zijn geen meldingen 

bekend van deze soorten.  De dichtstbijzijnde melding van huismus bevindt zich circa 270 meter ten zuidoosten van 

het plangebied. Overvliegende gierzwaluwen zijn op diverse plekken waargenomen, o.a. circa 100 meter ten 

noorden van het plangebied. Meldingen van sperwer zijn afkomstig uit de achtertuinen van de Keizersgracht en 

Herengracht op circa 500 meter ten zuiden van het plangebied. Meldingen van slechtvalk zijn allen afkomstig van de 

Westerkerk, circa 650 meter ten noordwesten van het plangebied. 

 

In de map-viewer van Amsterdam komen eveneens geen meldingen naar voren binnen het plangebied. Circa 70 

meter ten oosten is een broedlocatie van gierzwaluw vastgesteld, dit is de dichtstbijzijnde. De dichtstbijzijnde 

broedplaatsen van huismus komen voor op circa 300 meter ten zuidoosten van het plangebied. 

 

Daarnaast zijn meldingen uit de omgeving van het plangebied van algemene soorten als de pimpelmees, koolmees, 

zwarte kraai, ekster, zwarte roodstaart. Dit zijn categorie 5-soorten wat betekent dat de nesten van deze soorten 

jaarrond beschermd zijn, wanneer sprake is van zwaarwegende ecologische redenen. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen in het plangebied. Op de gevels van de 

gebouwen zijn vanaf de grond en vanaf het dak geen sporen of indicaties van broedplaatsen van gierzwaluwen of 

huismussen waargenomen. 

 

Huismus 

In het plangebied ontbreekt het aan geschikt leefgebied voor huismus. Er is nauwelijks groen aanwezig, waardoor er 

vrijwel geen beschutting is voor huismus en het voedselaanbod laag is. Daarnaast zijn de daken vrij hoog (en steil) 

waardoor de afstand tot het voedselaanbod ter hoogte van de straat groot is. Door deze kenmerken vormt het 

plangebied geen veilige broedlocatie en leefomgeving. Jonge huismussen zijn hierdoor een makkelijke prooi voor 

bijvoorbeeld kraaiachtigen en meeuwen. Op basis hiervan worden broedplaatsen van huismus niet verwacht.  

 

Gierzwaluw 

Gierzwaluwen zullen vermoedelijk wel eens hoog boven het plangebied foerageren, zoals ook elders in het 

centrum. De soort is veel minder kritisch over het leefgebied dan de huismus. Net als geldt voor vleermuizen 

bevinden nestlocaties van gierzwaluw zicht geregeld onder overhangende dakpannen aan de kopse zijden van 

gebouwen. Deze hebben de panden van het museum niet.  

 

Daarnaast kunnen gierzwaluwen ook bij ruimten onder pannen komen nabij kozijnen/dakkapellen of doordat een 

pan scheef ligt of kapot is. Op de daken nabij de lichtkoepel bevinden zich dergelijke dakkapellen (afb. 5.5). De 

vliegruimte eronder/eromheen is echter beperkt, deze ruimte hebben gierzwaluwen nodig om in en uit te vliegen. 

Dit maakt de daken die aangepakt worden beperkt geschikt. Echter zijn gierzwaluwen echte luchtacrobaten 

waardoor nestlocaties op voorhand moeilijk uit te sluiten zijn. Daarnaast konden niet alle daken even goed worden 

bekeken, waardoor mogelijke andere geschikte openingen niet opgemerkt zijn. 
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Afbeelding 5.5.. Ruimte om onder dakpannen te komen (rood omcirkeld), waarbij in- en uitvliegruimte beperkt is. 

 

5.6 Algemene broedvogels 
 

Bronnenstudie 

In de gegevens uit de NDFF zijn enkele zilvermeeuwen en een mantelmeeuw gemeld in het plangebied. 

 

Veldbezoek 

Binnen het plangebied zijn geen (oude) nesten van algemene broedvogels waargenomen. Vanwege de relatief steile 

pannendaken worden nestlocaties van meeuwen en/of stadsduiven niet direct verwacht. De grote boom op de 

oostelijke binnenplaats vormt een geschikte broedplaats voor bijvoorbeeld een houtduif. 

 

5.7 Vissen  
 

Bronnenstudie 

In de NDFF-database zijn geen waarnemingen bekend van beschermde vissen.  

 

Veldbezoek 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater is aanwezigheid van vissen uitgesloten. 

 

5.8 Amfibieën en reptielen 
 

Bronnenstudie 

In de NDFF-database zijn twee meldingen van bruine kikker bekend binnen een straal van ca. 1 km rondom het 

plangebied. 
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Veldbezoek 

Vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied is het voorkomen van amfibieën en reptielen uit te sluiten. 

 

5.9 Ongewervelde diersoorten  
 

Bronnenstudie 

In de literatuur wordt geen melding gedaan van het voorkomen van beschermde ongewervelde diersoorten in het 

plangebied of de omgeving.  

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van beschermde ongewervelde diersoorten. Door het 

ontbreken van geschikt biotoop voor deze soorten binnen het plangebied zijn ze ook niet te verwachten. 

 

5.10 Invasieve exoten 
 

Bronnenstudie 

Waarnemingen van invasieve exoten rondom of binnen het plangebied (Hemelboom en Reuzenbalsemien) zijn in de 

NDFF enkel ruim buiten het plangebied bekend (>500 meter). De verspreidingskaarten van gemeente Amsterdam 

(maps.amsterdam.nl) laten geen groeilocaties van Aziatische duizendknoop zien binnen of in de directe 

invloedssfeer van het plangebied.  

 

Veldbezoek 

Binnen het plangebied zijn geen invasieve planten of andere soorten aangetroffen.  
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6. Toetsing aan de Wet 
Natuurbescherming 

In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de te verwachten effecten van de 
werkzaamheden op de soorten die aanwezig zijn of verwacht worden. Op basis van 
de gegevens uit het bronnen- en veldonderzoek is het voorkomen van (streng) 
beschermde vaatplanten, grondgebonden zoogdiersoorten, vissen, amfibieën, 
reptielen en ongewervelde diersoorten uitgesloten. Hierdoor is het optreden van 
negatieve effecten op deze soorten of soortgroepen niet aan de orde en worden zij 
onderstaand niet verder behandeld.  
 

6.1 Vleermuizen 
Alle vleermuizen zijn in de Wet natuurbescherming onder de Habitatrichtlijn beschermd, waardoor het verboden is 

om vleermuizen te doden, verwonden of te verstoren en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen te 

vernietigen/ongeschikt te maken.  

 

Foerageergebied en vliegroutes 

Het plangebied vormt geen wezenlijk onderdeel van een vliegroute of foerageergebied. Als foerageergebied is het 

vanwege de beperkte aanwezigheid van groen niet van belang. Het plangebied vormt geen lijnvormige structuur die 

voor vleermuizen geschikte gebieden met elkaar verbindt. Bovendien geldt voor zowel vliegroute als 

foerageergebied dat er veel geschiktere gebieden in de omgeving aanwezig zijn.     

 

Vaste rust- en verblijfplaatsen 

Ter plaatse van de locaties van de geplande ingrijpende verbouwingen aan de noordzijde van het museum, 

bevinden zich openingen tussen de daklijsten en de muren waar vleermuizen zouden kunnen verblijven. Deze 

locaties dienen nader te worden onderzocht op aanwezigheid van zomer-, paar- en kraamverblijfplaatsen. 

Geadviseerd wordt om ook de pannendaken aan beide zijden van de lichtkoepel mee te nemen in het onderzoek.  

 

De inpandige werkzaamheden kunnen een negatief effect op vleermuizen hebben indien de spouwen toegankelijk 

zijn voor vleermuizen. Deze spouwen komen namelijk bloot te liggen aan de binnenzijde. Uit contact met dhr. 

Jacobs kwam naar voren dat deze spouwen dicht zijn, en van buitenaf niet bereikt kunnen worden. Vleermuizen 

hebben echter maar een paar centimeter ruimte nodig om ergens binnen te komen. Indien niet met zekerheid kan 

worden gesteld dat de spouwen volledig afgesloten zijn, dienen ook grote delen van de rest van het museum 

onderzocht te worden op verblijfplaatsen van vleermuizen. 

 

De schoorstenen hebben wel open stootvoegen die toegang geven tot de spouw. Indien er werkzaamheden 

plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de spouw in de schoorstenen, dient ook hier nader onderzoek naar 

verblijfplaatsen uitgevoerd te worden. 

 

6.2 Vogels 
 

Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

Verblijfplaatsen van vogels, die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken of elk jaar terugkeren naar hetzelfde 

nest, zijn permanent beschermd (cat. 1 t/m 4 Wet natuurbescherming). 

 

Huismus 

Op basis van de kenmerken van het plangebied/pand en het ontbreken van geschikt leefgebied wordt huismus niet 

verwacht in het plangebied (zie voor verdere toelichting paragraaf 5.5). 

 

Gierzwaluw 

Ondanks het feit dat de daken van de panden waar verbouwd wordt beperkt geschikt zijn als broedplaats voor 

gierzwaluw, is nader soortgericht onderzoek nodig om dit daadwerkelijk uit te sluiten (zie voor verdere toelichting 

paragraaf 5.5). 
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Algemene broedvogels  

De meeste vogelsoorten maken elk jaar een nieuw nest. Nesten van algemene broedvogels zijn beschermd wanneer 

zij in gebruik zijn (Wnb art. 3.1, lid 2). De grote boom op de oostelijke binnenplaats wordt in het broedseizoen 

mogelijk gebruikt als broedplaats door bijv. houtduif. Er vinden echter geen werkzaamheden aan de daken plaats 

die grenzen aan de binnenplaats. Indien er geen werkzaamheden plaatsvinden vanaf de binnenplaats of machines 

op de binnenplaats komen te staan, zullen de werkzaamheden geen wezenlijk verstorende effecten hebben op 

eventueel aanwezige broedvogels in de boom.  

 

6.3 Algemene zorgplicht 
Voor alle levende flora en fauna geldt de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat uitvoerder de 

werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of 

maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen. 
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7. Risicosoorten en kansen 
In dit hoofdstuk zijn de risico’s en kansen (groene ambities) bij de uitvoering van 
het project behandeld ten aanzien van natuur. 
 

7.1 Risicosoorten 
Uit het bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen van invasieve exoten bekend binnen het plangebied en ook 

tijdens het veldbezoek zijn geen invasieve exoten waargenomen. 

Indien voor de verbouwingen aanvoering van grond nodig is, dient deze vrij te zijn van Aziatische duizendknoop. 

 

7.2 Kansen 
Op basis van het veldbezoek worden de volgende kansen gezien om natuur en biodiversiteit in het plangebied te 

versterken:  

• Realisatie van groene gevels of gevelbeplanting: dit biedt kansen voor broedgelegenheid voor vogels als 

bijvoorbeeld merel. Door daarbij bloeiende soorten toe te passen wordt ook bijgedragen aan de nectar- 

en stuifmeelvoorziening van insecten. 

• Realisatie van inbouwvoorzieningen in de muren van het museum: door inbouwstenen in te metselen 

voor vleermuizen en gierzwaluwen wordt het pand nog geschikter gemaakt voor deze soorten om te 

verblijven en te nestelen. Ten aanzien van de vleermuizen kan het realiseren van een kleine opening naar 

de spouw al een grote meerwaarde bieden. De vleermuizen kunnen een voor hen ideaal plekje 

(temperatuur, vochtigheid) in de spouw opzoeken. 
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8. Conclusie en advies 
In dit hoofdstuk zijn de conclusie en het advies opgenomen. Er is aangegeven of 
sprake kan zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming, er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om 
overtreding te voorkomen, of dat aanvullend onderzoek en/of mitigerende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Indien een ontheffing noodzakelijk is, wordt dit 
aangegeven.  
 

8.1 Gebiedsbescherming 
Door de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied treden (met uitzondering van stikstofdepositie) geen 

negatieve effecten op met betrekking tot de gebiedsbescherming in het kader van zowel de Wet 

natuurbescherming als het ook het provinciaal en regionaal natuurbeleid.  

Of er mogelijk sprake is van stikstofdepositie in één van de Natura 2000-gebieden, is sterk afhankelijk van het in te 

zetten materieel. Indien blijkt dat er langdurig zware machines (op brandstof) worden ingezet, wordt geadviseerd 

een stikstofberekening uit te voeren. 

 

8.2 Soortbescherming 
De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een voldoende duidelijk beeld van het (mogelijk) 

voorkomen van vaatplanten, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, jaarrond beschermde nestplaatsen, 

algemene broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelde diersoorten. In tabel 8.1 zijn de conclusies per 

soort(groep) weergegeven. Vervolgens is kort ingegaan op het benodigde vervolgonderzoek voor de relevante 

soorten. 

 

Tabel 8.1 Overzicht van conclusies per soortgroep.  

Soortgroep Ingreep 

verstorend 

Vervolgonderzoek 

noodzakelijk 

Ontheffing 

nodig 

Opmerkingen / voorwaarden 

Vaatplanten Nee Nee Nee n.v.t. 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Nee Nee Nee n.v.t. 

Vleermuizen Mogelijk Ja Mogelijk Uitvoeren nader onderzoek naar 
verblijfplaatsen in de periode april tot 
oktober 2021. 

Vogels met jaarrond 
beschermde nesten 
(gierzwaluw)  

Mogelijk Ja Mogelijk Uitvoeren nader onderzoek naar 
nestplaatsen gierzwaluw de periode 
15 mei tot en met 15 juli 2021 

Algemene broedvogels Mogelijk Nee, tenzij (zie 
voorwaarde) 

Nee Indien werkzaamheden vanaf de 
oostelijke binnenplaats worden 
uitgevoerd of machines op deze 
binnenplaats komen te staan, dient 
een aanvullende inspectie te worden 
uitgevoerd naar broedvogels in de 
boom. Indien dit het geval is moet in 
overleg met de ecoloog bepaald 
worden op welke wijze 
werkzaamheden zorgvuldig kunnen 
plaatsvinden. 

Reptielen en amfibieën Nee Nee Nee n.v.t. 

Vissen Nee Nee Nee n.v.t. 

Ongewervelden Nee Nee Nee n.v.t. 
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Nader onderzoek vleermuizen 

Aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kan op basis van de quickscan niet worden uitgesloten. 

Daarvoor is een nader soortgericht onderzoek nodig naar gebouw bewonende vleermuizen. Dit onderzoek dient 

gericht te zijn op het aantonen dan wel uitsluiten van aanwezigheid van zomer-, kraam-, paar- en 

winterverblijfplaatsen.  

 

Conform het vleermuisprotocol 2021 betekent dit in de praktijk per overzichtelijke locatie (voor 1 onderzoeker) 

minimaal: 

• 1 veldbezoek in maart/april t.b.v. activiteit kort na de winterperiode 

• 3 veldbezoeken in de periode 15 mei t/m 15 juli (2 ’s avonds i.v.m. laatvlieger en 1  ’s ochtends en 

tenminste 1 in juni)  

• 2 veldbezoeken in de periode 15 augustus  - 1 oktober (1 ’s avonds/middernacht en 1 ’s ochtends) 
 

Het onderzoek moet in ieder geval plaatsvinden ter hoogte van de locaties met ingrijpende verbouwingen, zoals 

weergegeven in afbeelding 2.2 en 2.3. Dit geldt ook voor de locaties van de schoorstenen zoals weergegeven in 

afbeelding 8.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8.1. Locaties van de schoorstenen waar werkzaamheden plaatsvinden en onderzoek naar vleermuizen  

moet worden  uitgevoerd (geel: te slopen schoorsteen, roze: werkzaamheden nabij schoorsteen). 

 

Indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de spouwen van de overige delen van het museum 

toegankelijk zijn voor vleermuizen, dient het nader onderzoek ook hierop gericht te zijn.  
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Nader onderzoek gierzwaluw 

Om aanwezigheid van broedplaatsen van gierzwaluw uit te sluiten is nader onderzoek nodig ter hoogte van de 

locaties waar ingrijpende verbouwingen plaatsvinden, zoals weergegeven in afbeelding 2.2 en 2.3.  

 

Conform het kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017) wordt een onderzoek uitgevoerd om aanwezigheid van 

gierzwaluw aan te tonen dan wel uit te sluiten. De methode hiervoor is als volgt: 

• 3 gerichte veldbezoeken in de periode 15 mei tot en met 15 juli. 

 

Daarbij wordt rekening gehouden met:  

• een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen  

• minimaal 1 inventarisatie tussen 20 juni en 7 juli (jongen aanwezig)  

• tussen 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang  

• tijdens goede (droge) weersomstandigheden. 
 

Zorgplicht 

Naast beschermde soorten dient ook rekening gehouden te worden met algemeen voorkomende fauna. Voor deze 

soorten is de zorgplicht van toepassing. Te allen tijde geldt voor alle soortgroepen de algemene zorgplicht. Het is 

van belang dat iedereen bij de uitvoering van de werkzaamheden zich hiervan bewust is. Geadviseerd wordt om 

activiteiten die nadelig zijn voor in het wild levende dieren en planten (ongeacht bescherming), in redelijkheid zo 

veel mogelijk nalaat of maatregelen te nemen om onnodige schade aan deze soorten te voorkomen. Bij het 

aantreffen van diersoorten moeten deze de kans worden gegeven om de werkzaamheden te ontvluchten. 

 

8.3 Risicobeheersing  
Het is van belang dat eventueel aangevoerde grond vrij van Aziatische duizendknoop is. 

Verder is het van belang dat bouwlocaties schoon en opgeruimd zijn zodat deze geen aantrekkende werking hebben 

op overlast gevende dieren (o.a. stadsduiven en ratten). 

 

8.4 Kansen 
De kansen voor het versterken van natuur en biodiversiteit in de stad zijn met name te vinden in het toepassen van 

gevelgroen en het inbouwen van verblijf-/nestvoorzieningen voor gierzwaluw en vleermuizen (zie voor toelichting 

paragraaf 7.2). 
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