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1 INLEIDING 
 
De gemeente Middelburg wil aan de westzijde van Arnemuiden een nieuwe woonwijk 
aanleggen. Uit de quickscan natuurwetgeving is gebleken dat er in of in de directe omgeving 
beschermde soorten voorkomen die mogelijk een nadelig effect kunnen ondervinden van de 
werkzaamheden. Dit betreft vleermuizen en amfibieen. Voor deze soorten is een gericht 
onderzoek uitgevoerd om te bepalen of deze soorten in het werkgebied (en wijdere 
omgeving) voorkomen en wat de functie is voor deze soorten. Indien deze soorten aanwezig 
zijn worden adviezen verstrekt hoe om de negatieve effecten te minimaliseren.  
 
Afbakening plangebied 
Het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied is het gebied waar de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden.  
 
Figuur 1 Plangebied (rood) en studiegebied (blauw). 
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2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE EN 
VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 
 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige situatie. Het 
studiegebied waar dit onderzoek op van toepassing is, is weergegeven in figuur 1.  

 

Het betreft akkerland, oude reliefrijke weilanden met hagen en ondiepe sloten en poelen. 
Een oud boerenerf met hoogstamfruitbomen en opgaande bomen. De oude bebouwing die 
op de figuur 1 te zien is, is inmiddels gesloopt. 

 

Foto 1. Oude hoogstamfruitboomgaard. 
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Foto 2. Holtes in hoogstamfruit, geschikt als dagverblijf voor vleermuizen. 

 

 

Foto 3. Struweel en bomen, met vogelnesten. 
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2.1 Voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteiten bestaan uit (zie bijlage 2): 
 
 

 Bouwrijp maken van het terrein (inclusief kappen van beplanting) 

 Aanleggen van voorzieningen 

 Bouwen van woningen 
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3 Methode 
 

3.1 Zoogdieren 
Het onderzoek was gericht om te bepalen of het studiegebied een functie heeft voor 
vleermuizen en of de geplande maatregelen nadelig zijn voor de vleermuizen. 
Er is onderzoek uitgevoerd in het voorjaar 10 mei 2014 en in het najaar 13 september 2014 
(conform vleermuisprotocol). Er is gebruik gemaakt van 3 bathdetectoren: Petterson D200 en 
D240x (met tijdvertraging) en een Songmeter (maakt sonogrammen). Een inventarisatie 
rondenwas minimaal 2 uur. 

 

 

3.2 Amfibieën 
Het onderzoek was gericht om te bepalen of het studiegebied een functie heeft voor 
amfibieën en of de geplande maatregelen nadelig zijn voor amfibieën.. 
Er is onderzoek uitgevoerd in het voorjaar van 2014. Er zijn 4 bezoeken aan het terrein 
gebracht. Hiervan waren 2 nachtbezoeken om te luisteren of er roepactiviteiten waren. Er is 
2 maal gevist met een schepnet om te onderzoeken of er larven aanwezig waren.  
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4 Resultaten en advies 
 

4.1 Zoogdieren 
Er zijn 3 soorten vleermuizen in het werkgebied vastgesteld, zie figuur 2 en figuur 3: 

 Gewone dwergvleermuis 

 Ruige dwergvleermuis 

 Watervleermuis 
 
Figuur 2. Vleermuizen voorjaar 2014. 
 

 
 
Figuur 3. Vleermuizen najaar 2014. 
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Gewone dwergvleermuis 
Deze soort komt algemeen voor in Nederland. Ook in de omgeving van Arnemuiden en in 
het studiegebied en werkgebied is deze soort algemeen. Deze soort heeft het dagverblijf in 
gebouwen. Jagen wordt vooral gedaan rondom beplanting en boven waterlopen. Als 
vliegroutes fungeren beplantingstroken. De geplande werkzaamheden hebben geen nadelig 
effect op deze soort 
 
Ruige dwergvleermuis 
Deze soort komt in de nazomer naar Nederland. De kraamverblijven liggen in Noord en Oost 
Europa en in het najaar trekken ze naar het zuiden of het westen. In Nederland zijn wel 
paarverblijven aanwezig. De soort verblijft overdag in boomholtes en achter loszittend 
schors. Jagen doen ze vooral langs beplanting. Deze soort is gevoelig voor sterke 
verlichting. Deze soort is in het voorjaar niet vastgesteld. In het najaar is deze soort wel 
vastgesteld in het werkgebied. De geplande werkzaamheden kunnen effect hebben op deze 
soort indien het merendeel van de opgaande beplanting gekapt wordt. Het betreft het verlies 
van paarverblijven, dagverblijven en foerageergebied. Bij voorkeur wordt er geen beplanting 
gekapt of worden in de bomen die eventueel in het plan te integreren zijn duurzame 
vleermuiskasten opgehangen die kunnen fungeren als dagverblijf of paarverblijf voor 
vleermuizen en worden nieuwe bomen aangeplant. Indien toch het merendeel van de 
beplanting gekapt wordt zouden nieuwe bomen aangeplant kunnen worden en in een 
ruimere omgeving vleermuiskasten opgehangen kunnen worden. Indien dit het geval is, is 
het raadzaam een ontheffing in het kader van de flora en faunawet aan te vragen. Er mag 
geen verlichting in de buurt van de beplanting aangebracht worden.  Te kappen beplanting 
met holtes en/of loszittend schors vooraf controleren op aanwezigheid van vleermuizen. De 
kans hierop is het grootst in de periode half augustus – 1 november. Indien er diepe holtes 
aanwezig zijn zouden ze er ook in de winterperiode in kunnen zitten. Dit was (nog) niet het 
geval in 2014. In de zuidoosthoek van het werkgebied is beplanting opgenomen (zie bijlage 
2) mogelijk kan dit een hoogstamboomgaard zijn met streekeigen rassen zodat op lange 
termijn zich weer een boomgaardbiotoop kan ontwikkelen. 
 
Watervleermuis 
Deze soort komt algemeen voor in Nederland en Zeeland. De watervleermuizen foerageren 
vooral boven water. Het dagverblijf is meestal in boomholtes. Waterlopen en bomenrijen 
vormen belangrijke vliegroutes en foerageergebieden. In het studiegebied zijn zowel in het 
voorjaar als in het najaar enkele exemplaren waargenomen. Boven het Kanaal van 
Walcheren zijn hogere concentraties vastgesteld. Tijdens het inventariseren zijn geen 
watervleermuizen vastgesteld in het werkgebied. De holtes in de hier aanwezige bomen 
worden dus niet gebruikt als dagverblijf door deze soort. De geplande werkzaamheden 
hebben geen nadelig effect voor deze soort. 
 

4.2 Amfibieën 
Er zijn tijdens het onderzoek 3 soorten amfibieën vastgesteld, zie figuur 4. 

1. Bruine kikker 
2. Groene kikker 
3. Rugstreeppad 
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Figuur 4. Amfibieën 2014. 
 

 
 
De bruine kikker en de groene kikker vallen in tabel 1. Voor deze soorten geldt een 
vrijstelling in het kader van de ruimtelijke inrichting. De algemene zorgplicht geldt wel voor 
deze soorten. De aanwezige voortplantingswateren blijven gehandhaafd. Indien het 
werkterrein vooraf gemaaid wordt en het maaisel afgevoerd wordt zullen de werkzaamheden 
niet nadelig zijn voor deze soorten. 
 
Rugstreeppad 
Deze soort is vastgesteld in het studiegebied, maar niet in het werkgebied. In het werkgebied 
zijn ook geen geschikte voortplantingswateren aanwezig (situatie 2014). Het is raadzaam om 
tijdens de werkzaamheden rekening te houden met deze soort. Er dient voorkomen te 
worden dat er geschikte voortplantingswateren (ondiepe poelen) ontstaan op locaties waar 
gewerkt wordt. In het plan zijn diverse nieuwe waterpartijen opgenomen. Direct na de aanleg 
zijn deze zeer geschikt voor de rugstreeppad. Indien ze zich hier vestigen valt het 
werkgebied onder het leefgebied van de rugstreeppad. Door de situatie te monitoren (circa 4 
keer per voorjaar het terrein bezoeken tijden de aanleg) kunnen indien nodig snel 
maatregelen getroffen worden (bv plaatsen van een scherm) om te voorkomen dat deze 
soort zich op het werkterrein vestigt en het werk stil gelegd moet worden. Ook de 
aanwezigheid van grondhopen dient voorkomen te worden in de periode 15 oktober – 15 
maart. Hier kunnen de rugstreeppadden zich ingraven om te overwinteren.  
 
 

 
 
 



Aanvullend onderzoek aanleg woonwijk Hazenburg te Arnemuiden 

 12 

 
 
 
  
 
 

Bijlage 1 
 

Informatie Flora- en faunawet 

 
 



Aanvullend onderzoek aanleg woonwijk Hazenburg te Arnemuiden 

 13 

 
 

 



Aanvullend onderzoek aanleg woonwijk Hazenburg te Arnemuiden 

 14 

Bijlage 2 

Informatie over het project 

 

 

 

 


