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Vleermuizen 

Landgoed de Tempel

Patrick Heuvelman

Dienst Stadsontwikkeling, 
I-bureau, Gemeente Rotterdam

Inhoud presentatie

� Landgoed de Tempel. 

� Wat en waar.

� Herontwikkeling.

� Wat gaat er gebeuren.

� Natuurwaarden → Vleermuizen.

� Wat leeft er in het “Vleermuisreservaat”

� Uitkomsten van onderzoeken.

� Kracht en spanningsvelden t.a.v. natuurwaarden → Vleermuizen

� Participatie

� Hoe gaan we de plannen realiseren.
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Landgoed de Tempel. Wat en waar
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Geschiedenis van het landgoed (bron tuin historisch onderzoek SB4)
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.
Periode 1997 tot heden.

Gebrek aan een goed beheerplan, inzicht en geld had 
tot gevolg:

• Achterstallig onderhoud.
• Dicht groeien van park naar bos.
• Afname van onderbeplanting (heesters en stinzen)

• Kwaliteitsverlies in laan bomen.
• Stormschade en uitval van bomen.

• Achteruitgang van het watersysteem.
• Variabele waterstanden.
• Extra zetting door indroging.
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Herontwikkeling van het landgoed

• Vanaf 2015 nieuwe huurder/initiatiefnemer “Golden Years”.

• Doel van de nieuwe huurder: ouderen met (geestelijke)zorg 
huisvesten/verzorgen in panden de Tempel en Nieuw Rhodenrijs.

• Echter: interesse in onderhoud beheer park en tuinen ontbreekt.

• Verbouw en nieuwbouw panden is nodig t.b.v. uitvoering zorgtaken.

• Herstructurering paden, wegen, parkeerplaatsen en tuin is nodig voor 
gebruik door bewoners/gebruikers van de panden.

• Gemeente Rotterdam ging op zoek naar partners voor toekomstig 
beheer.

• Natuurmonumenten wil pachten voor komende 30 jaar.

En dat betekend bij elkaar nieuwe vorm(en) van gebruik, maar ook een 
toename in bezoekers aantallen!
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Herontwikkeling



22-12-2016
3

Datum
Pagina

13

Herontwikkeling

• Wat houd het plan t.b.v. herontwikkeling in?

• Wegwerken achterstallig onderhoud groen
• Rooien van gevaarlijke bomen (zorgplicht)
• (drastisch) snoeien van bomen (zorgplicht)
• Open maken / terugbrengen van zicht lijnen.
• Dunnen van bos/verwijderen van opschot/zaailingen.

Herontwikkeling

• Wat houd het plan t.b.v. herontwikkeling in?

• Herstel van oude paden/structuren.
• deels verhard.
• deels half verharding.

• Aanbrengen van nieuwe paden/verbindingen
• Nieuwe verbindingen.
• Struinpad van landgoed via polders richting Delft.

• Restaureren en herbouwen van bruggen.
• Oude leuningen op nieuwe brugdekken.
• Terugbrengen van knuppelhout bruggen.

Herontwikkeling
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• Wat houd het plan t.b.v. herontwikkeling in?

• Opstellen waterplan.
• Baggeren
• Herstel en/of vervangen van dammen/stuwen
• Herstel van waterpeilen

• Maken van parkeerplaatsen. 
• Kleinschalige parkeerplaatsen (personeelsgebouwen)
• Grote parkeerplaats buiten landgoed t.b.v. bezoekers.

Herontwikkeling Natuurwaarden Natuurwaarden

Natuurwaarden

Foto van Rene Jansen bron: degroenagenda.nl
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Natuurwaarden

• Resultaten van nader onderzoek:
• 14 paarverblijven

• 5 van rosse vleermuis.
• 5 van ruige dwergvleermuizen in bomen
• 3 van ruige dwergvleermuizen in kasten

• 7 zomerverblijven
• 1 van gewone grootoorvleermuis in boom
• 3 van rosse vleermuizen in bomen
• 3 zomerverblijven van watervleermuizen in bomen

Kracht en spanningsvelden

• Participatie.
• Omwonenden
• Stichting oud Overschie
• Natuurorganisaties

• Rondgang met Experts.
• Doelen:

• Terugkoppeling over plannen.
• Gebruiken van kennis en inzicht van experts.
• Verkrijgen van draagkracht.

• Vele waren verheugd te vernemen dat er aandacht (geld) kwam voor 
behoud en herstel.

• Sommige partijen daar in tegen, hadden hun bedenkingen.
• T.a.v. de plannen (omvang/impact en tijdsduur).
• Kennis en kunde van initiatiefnemers.
• Verlies aan rust en natuurwaarden.

• Toerisme aangewakkerd door NM.
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Kracht en spanningsvelden Kracht en spanningsvelden

• Vooral natuurpartijen waren erg kritisch.
• Er was geen vertrouwen in een goede afloop.
• Er werd gereageerd vanuit emotie.
• Was men overvallen?!

• Resultaat.
• Kennis of informatiedeling is niet van de grond gekomen.
• Tot op heden geen volledig draagvlak verkregen.

• Leermoment.
• Zachter brengen van de plannen.
• Wek en behoud vertrouwen.
• Hou de dialoog gaande.

Kracht en spanningsvelden

• Hoe gaan we te werk. 
• Niets doen is geen optie!!!

• Realisatie plan met behoud van natuurwaarden.
• Nauwe samenwerking tussen ecologen, 

Natuurmonumenten en Gem. Rotterdam.

• Fasering in tijd. (dunnen, rooien, omvormen)
• Maatwerk, aanpassen van ontwerp waar nodig.
• Aanplant van bomen met toekomst voor vleermuis.

• Ecologisch werkprotocol.
• Ontheffing onder de Nieuwe natuurwet aanvragen.
• Tussentijds gedragscode Gem. Zoetermeer.

• Rooien van zorgplicht bomen.

• Focus op de vleermuizen als belangrijkste soortgroep 
t.b.v. gebruik van het landgoed als leefgebied.

• Vragen, opmerkingen suggesties?

• Adres van de Tempel: 
• Delftweg 186 Rotterdam

• (gesloten zonsondergang en zonsopgang) 


