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Aanleiding
Het Oeverbos en de Vlaardingervaart functioneren voor gewone dwergvleermuis en
ruige dwergvleermuis als essentieel foerageergebied en verblijfplaats.
Ter voorbereiding van de uitvoering van de aanleg Blankenburgverbinding wordt het
Oeverbos gekapt.
Bij viaduct, van de A20, over de Vlaardingervaart zijn verblijfplaatsen van vleermuizen
geconstateerd die tijdens de uitvoering van de verbreding van de A20 geluidsoverlast
kunnen krijgen.
Rijkswaterstaat heeft in de omgeving van het Oeverbos en de Vlaardingervaart
vleermuiskasten laten plaatsen om de instandhouding van de soorten te waarborgen.
Binnendijk 11 te Rozenburg en de Maassluissedijk 200 te Vlaardingen zijn gebouwen die
door huismussen worden gebruikt als nestplaatsen.
De boerderij aan de Binnendijk 11 is in december 2016 gesloopt.
Het pand aan de Maassluissedijk wordt september 2017 gesloopt.
In 2016 heeft Rijkwaterstaat in Rozenburg en langs de Zuidbuurt te Vlaardingen
nestkasten en nestdakpannen laten plaatsen om de instandhouding van de soort te
waarborgen.
De effecten van de hierboven genoemde compensatiemaatregelen moeten worden aan
getoond.
Eisen aan het product ( niet uitputtend)
· Monitoring compensatiemaatregelen in 4 rondes in de periode april 2018 tot en
met september 2019.
· Opstellen monitoringsplan ter acceptatie van Rijkswaterstaat.
· Uitvoering volgens de geldende regels ( voor vleermuizen Vleermuisprotocol
2017).
· Tussentijdse rapportage na iedere ronde.
· Eindrapport van monitoring per soort digitaal (pdf).
Planning
Het werk dient uiterlijk 1 november 2019 te zijn afgerond.
Betaling
De betaling geschied in 4 termijnen van 25% van de aanneemsom nadat de OG de
rapportage heeft geaccepteerd
Betreding en vergunningen
· De opdrachtnemer zal zelf met deze partijen in contact moeten treden over de
betreding van hun terreinen en de specifieke afspraken voor de betreding.
· Als voor werkzaamheden vergunningen en/of beschikkingen nodig zijn, dient de
opdrachtnemer deze zelf aan te vragen.
· Om betredingstoestemming van Staatbosbeheer te verkrijgen is een ingevuld plan
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC-plan) nodig. Het
formulier is als bijlage bij deze specificatie gevoegd
Veiligheid
· Bij werkzaamheden op of in de buurt van (rijks)wegen, voet- en fietspaden dienen
de medewerkers van de opdrachtnemer altijd een veiligheidsvest te dragen.
· Indien een veiligheidsincident optreedt dient zo snel mogelijk de contractbegeleider
van Rijkwaterstaat telefonisch te worden gewaarschuwd.
· Nadere informatie over het incident en de afhandeling kan via de e-mail worden
gecommuniceerd.
· Een veiligheidsincident dient binnen 24 uur te zijn gemeld bij de opdrachtgever.
· De analyse van een incident dient uiterlijk 2 weken na het incident bij de
opdrachtgever te zijn ingediend.
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Verkeersmaatregelen
· Als voor het uitvoeren van de onderzoeken verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn,
dient de opdrachtnemer deze zelf te organiseren en te plaatsen.
· Dit geldt ook voor het onderliggend wegennet en de voet- en fietspaden in beheer
Staatbosbeheer
Bijlagen
· Overzicht locatie huismuskasten en dakpannen
· Overzicht locatie Vleermuiskasten
· Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis
· Soortenstandaard ruige dwergvleermuis
· Vleermuisprotocol 2017
· Soortenstandaard Huismus
· In te vullen plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
· Toelichting plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
Contactgegevens staatbosbeheer
Dirk Sybenga
Coördinator Externe Werken en Projecten Hof van Delfland
Staatsbosbeheer, Zuid-Holland Hof van Delfland
van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen
Tel. 010 4600591
Mob. 06-22563282
E-mail d.sybenga@staatsbosbeheer.nl
Contactgegevens gemeente Rotterdam-Rozenburg
afdeling StadsBeheer ZuidWest.
Email: GebiedskantoorZuidWest@Rotterdam.nl
Of
De wijkregisseurs Rozenburg
Brenda van de Laar
Telefoonnummer: 14 010
Contactgegevens gemeente Vlaardingen
Ger Stam
beleidsmedewerker openbare ruimte (Groen)
Telefoonnummer: 010-2484365
Email: g.stam@vlaardingen.nl
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