Dit document bevat de samenvatting van het ecologische onderzoek, het onderzoek naar de effecten op de Natura-2000
gebieden, het milieueffectenrapport en het activiteitenplan soortenbescherming m.b.t. vleermuizen en het verlenen van de
natuurvergunning benodigd voor het vaststellen van het bestemmingsplan Stadsblokken / Meinerswijk in Arnhem.
De onderzoeken zijn uitgevoerd door Eelerwoude in opdracht van Kondor Wessels Projecten (KWP) en Witteveen + Bos en
Aveco de Bondt BV in opdracht van Rijnoevers Arnhem BV.
Stichting Arnhems Peil en EDSP ECO heeft deze samenvatting gemaakt om deze voor te kunnen leggen aan de verschillende
experts op het gebied van vleermuizen om er zeker van te zijn dat de bebouwing in Stadsblokken / Meinerswijk geen
verstorend effect heeft op de vleermuispopulatie en aanvliegroutes. Vleermuizen zijn namelijk beschermde dieren en een
aantal soorten staan zelfs op de rode lijst met uitsterven bedreigde diersoorten.
Stichting Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, activiteiten, diensten en
gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. De stichting tracht haar doel te bereiken door het
ondersteunen en opzetten van activiteiten voor goede doelen zoals “Red de Bijen”, “Behoud de Bomen”, “Weg met
Plastic”, “Stop de Biomassacentrale”, “Vergroot de Biodiversiteit”, “Verbeter de Waterkwaliteit”, “Veilige en Gewenste
Woonbootlocaties” etc. En het informeren van de bewoners van Arnhem door middel van het delen van nieuws en
interessante ontwikkelingen of activiteiten. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

2018-02-06-eelerwoude-natuurrapportage-activiteiten-plan-soortenbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf

1.1 Inleiding project
KondorWessels heeft een groot deel van de gronden van het Arnhemse uiterwaardpark Meinerswijk en de Stadsblokken
aangekocht. Deze door natuur en agrarische gronden omgeven gebieden liggen midden in de stad Arnhem. Zij vormen de
verbindende schakel tussen noord, zuid, oost en west. De gebieden ‘De Praets’ (noordkop van Meinerswijk) en de
‘Stadsblokken’ liggen echter stil in ontwikkeling. Hier bevinden zich geïsoleerde woonclusters en is er oude industrie in de
vorm van fabrieken en een haven aanwezig. Het geheel oogt vervallen. De gebieden zijn niet uitnodigend en lijken door
beperkte ontsluiting ook ontoegankelijk te zijn. Dit in groot contrast tot het natuurontwikkelingsgebied Meinerswijk, waar vele
Arnhemmers jaarlijks recreëren in deze ecologische hotspot. Op 19 december 2016 is door de Gemeenteraad een
uitwerkingskader vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
Uit nader onderzoek blijken hier gewone dwergvleermuis (regime ‘soorten Habitatrichtlijn’, art. 3.2 Wnb), ruige
dwergvleermuis, meervleermuis voor te komen. De voorgenomen ontwikkeling heeft een negatief effect op deze soorten,
vanwaar een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Voorliggende rapportage gaat in op de verplichte
onderdelen voor de ontheffingsaanvraag voor de soorten.

2.2 Belang
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling treedt er verstoring op van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
meervleermuis. Door het verwijderen van bestaande gebouwen en groen is schade of vernietiging van enkele vaste rust- en
verblijfplaatsen van genoemde soorten (vaste rust- en verblijfplaatsen) onvermijdelijk. De ontheffing wordt aangevraagd voor
volgende belangen:
Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis
Artikel 3.5 en/of artikel 3.6 lid 2 (soorten Habitatrichtlijn, Bern of Bonn):
(i) Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
(iii) De volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip
van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.
Meervleermuis
Artikel 3.5 en/of artikel 3.6 lid 2 (soorten Habitatrichtlijn, Bern of Bonn):
(i)
Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
Artikel 3.10 (andere beschermde soorten):
(i) Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.
(ii) De volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip
van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.
(v) In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik
van het ingerichte of ontwikkelde gebied.
(ix) Algemeen belang.

5.1 Gewone dwergvleermuis (GDV), ruige dwergvleermuis (RDV), meervleermuis (MV) beschermingsregime soorten van de Habitatrichtlijn (3.2 Wnb)
Art. 3.5 lid 1. Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen
Ontheffing voor het doden en vangen is niet nodig. Er worden voldoende maatregelen genomen om doden en vangen te
voorkomen vanuit de zorgplicht.
Art. 3.5 lid 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen
GDV, RDV: Bij de sloop van enkele gebouwen kan niet voorkomen worden dat vleermuizen hun verblijven vernield worden.
Het gaat hierbij om maximaal 5 paarverblijfplaatsen, waarvan 2 in industriegebied Meinerswijk en 3 in Stadsblokken, en 1
paarverblijf van ruige dwergvleermuis in industriegebied Meinerswijk. Derhalve is ontheffing voor art. 3.5 lid 4 noodzakelijk.
MV: n.v.t. Er worden voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de essentiële vliegroute geschikt blijft. Er zijn
derhalve geen negatieve effecten op verblijven te verwachten,
Art. 3.5 lid 2. Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren
Het opzettelijk verstoren van beschermde vleermuizen zal zo beperkt mogelijk blijven, maar is niet geheel uit te sluiten. Zo kan er
mogelijke verstoring optreden bij het ongeschikt maken van de gebouwen als paarverblijf bij GDV en RDV of kan door geringe
uitstralende verlichting en toegenomen activiteit in de ontwikkelgebieden MV gering verstoord worden. Derhalve is ontheffing voor art.
3.5 lid 2 noodzakelijk.

6.3 Inventarisatie transformatiegebieden
De methodiek voor andere soortengroepen dan waarvoor hier ontheffing wordt aangevraagd staan beschreven in de
natuurrapportage. Wel zijn van alle soortgroepen de inventarisatiemomenten opgenomen in onderstaand overzicht.
6.3.1 Vleermuizen
Bij de uitvoering van het onderzoek is gewerkt volgens de richtlijnen van het Protocol voor vleermuisinventarisaties dat op 27
maart 2013 is geactualiseerd door Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de
Gegevensautoriteit Natuur.
De inventarisatie van vleermuizen heeft zich gericht op het vaststellen van verblijfplaatsen, vliegroutes en belangrijke
foerageergebieden. In totaal zijn 10 veldbezoeken uitgevoerd over 5 veldrondes, in de periode van 25 mei tot en met 21
september. Voor het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van de batdetector Pettersson D240X.
Er zijn per transformatiegebied drie veldbezoeken uitgevoerd in de periode half mei tot half juli, om kraam- en
zomerverblijven aan te kunnen tonen. Twee van deze bezoeken zijn uitgevoerd in de avond, om ook laatvlieger aan te
kunnen tonen. Het derde bezoek is in de ochtend uitgevoerd. In de periode half augustus tot en met half september zijn
daarnaast nog 2 bezoeken per deelgebied uitgevoerd voor het aantonen van paar- en/of winterverblijven. Deze bezoeken
hebben in de avond plaatsgevonden.

7.1 Vleermuizen
Verblijfplaatsen
In het transformatiegebied zijn enkele vleermuisverblijven aangetroffen (zie Figuur 14 en Figuur 15). Het gaat om een
zomerverblijf van een klein aantal (circa 4) gewone dwergvleermuizen in de bebouwing van De Praets. Daarnaast heeft de
gewone dwergvleermuis enkele paarverblijven in zowel Meinerswijk als de Stadsblokken. Van de ruige dwergvleermuis is
een paarverblijf aangetroffen in het meest westelijke deel van Meinerswijk. Deze bevindt zich nabij Meinerswijk 15.
Meervleermuis heeft geen verblijfplaats in het gebied. De soort vliegt over de Nederrijn in de richting van Oosterbeek.
Verwacht wordt dat de soort in die regio een verblijfplaats heeft. De eerder in De Praets aangetroffen laatvlieger is niet meer
waargenomen in het gebied, ondanks de verplicht noodzakelijke inspanningsverplichting en het nadrukkelijk rekening
houden met het voorkomen ervan (per deelgebied zijn in de kraamperiode bewust twee avondbezoeken uitgevoerd, zodat de
trefkans op verblijven van laatvlieger het groots was). Mogelijk is het eerder geschikt bevonden verblijf van de soort in
onbruik geraakt, bijvoorbeeld door isolatie of verbouw. Dit is echter onbekend.
Winterverblijven zijn niet vastgesteld. Hoewel de omvang van de steenfabriek mogelijk doet denken aan een geschikte plek
hiervoor, blijkt bij inspectie dat het pand hiervoor weinig potentie biedt. Het gebouw voldoet niet aan het beeld van
volumineuze betonbouw gebouwen, zoals flats en kantoorpanden. Het pand bestaat uit hallen voorzien van platendaken
gedragen door metalen constructies, waarin geen mogelijkheden zijn voor een winterverblijf. De luchtvochtigheid en
temperatuur zullen er niet constant zijn en tocht zal op veel plekken aanwezig zijn.
In het te behouden gebied worden verblijven verwacht van gewone en ruige dwergvleermuizen. Voor de gewone
dwergvleermuizen is er potenties bij alle gebouwen daar, voor de ruige dwergvleermuis is daarnaast ook nog veel bosgebied

potentieel geschikt. Gewone grootoorvleermuis, die niet waargenomen is in het transformatiegebied, komt mogelijk nog voor
in de steenfabriek Elden (ruim buiten het projectgebied), waar de soort in 2007 laatst bekend werd waargenomen in kleine
aantallen (1-2 dieren). Ook laatvlieger is door ontbreken in het transformatiegebied niet op voorhand uit te sluiten in het te
behouden gebied. Omdat de voorgenomen ontwikkeling geen betrekking heeft op die delen, is daar geen onderzoek naar
gedaan.

Figuur 14. Waarnemingen van vleermuizen in Meinerswijk. Rood: paarroep gewone dwergvleermuis; groen: zomerverblijf gewone dwergvleermuis; oranje: foeragerende
gewone dwergvleermuis; paars: paarroep ruige dwergvleermuis; lila: foeragerende ruige dwergvleermuis; blauwe lijn: vliegroute en foeragerende meervleermuis. De
cirkels geven het globale gebied van de activiteit aan. Bron: Raaijmakers, 2016 (interne notitie).

Figuur 15. Waarnemingen van vleermuizen in Stadsblokken. Rood: paarroep gewone dwergvleermuis; oranje: foeragerende gewone dwergvleermuis;
paars: paarroep ruige dwergvleermuis; lila: foeragerende ruige dwergvleermuis; geel: foeragerende watervleermuis; donkerblauw: foeragerende rosse
vleermuis; blauwe lijn: vliegroute en foeragerende meervleermuis. De cirkels geven het globale gebied van de activiteit aan. Bron: Raaijmakers, 2016
(interne notitie).

Foerageergebied en vliegroutes
Het plangebied is zeer geschikt als foerageergebied voor allerlei soorten vleermuizen (zie Figuur 14 en Figuur 15). Dit komt mede door
de combinatie van veel groen te midden van stadsdelen waar minder foerageermogelijkheden voor vleermuizen aanwezig zijn. Van alle
waargenomen soorten is foerageeractiviteit waargenomen. Foerageren door gewone dwergvleermuis vindt plaats langs alle opgaande
structuren, ook langs gebouwen en verlichte deelgebieden. De ruige dwergvleermuis foerageert er langs enkele groenstructuren.
Watervleermuis foerageert alleen op de plas van voormalige ASM haven, waar meervleermuis foerageert boven de Nederrijn. Rosse
vleermuis foerageert ten zuiden van Stadsblokken op het terrein van de Groene Rivier (hoogwater doorloop richting Meinerswijk). Het
is te verwachten dat soortgelijke habitats in het te behouden gebied eveneens door deze soorten gebruikt worden. Uit literatuurstudie
en de Nationale Databank Flora en Fauna blijkt dit ook het geval te zijn. Duidelijk vastgestelde vliegroutes zijn alleen aanwezig van
meervleermuis. Die soort heeft een essentiële vliegroute over de Nederrijn.

Figuur 16. Waarnemingen van vleermuizen, waarvan het merendeel foeragerende dieren betreft. Rood: gewone dwergvleermuis; groen: ruige dwergvleermuis;
donkerblauw: meervleermuis; licht blauw: watervleermuis; geel: rosse vleermuis.

8.1 Vleermuizen
Effecten kwaliteit
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen effecten op de aangetroffen verblijfplaatsen in De Praets en ‘t Heuveltje.
Paarverblijven en zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis die daar zijn aangetroffen zullen geen negatieve effecten
door de ontwikkelingen ondervinden. Er zijn geen werkzaamheden op die locaties voorzien die van invloed hierop zijn.
Paarverblijven van gewone dwergvleermuis rondom de steenfabriek Meinerswijk en die van ruige dwergvleermuis zullen
door de voorgenomen ontwikkeling verdwijnen. Hiervoor moet een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd worden
en zijn mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk. Het verblijf van gewone dwergvleermuis bij de woonboot
(Haven van Coers) op Stadsblokken zal behouden blijven. Het verblijf bij de Haven van Coers zal mogelijk verdwijnen. De
twee verblijven bij de Groene Rivier en nabij de Nijmeegseweg zijn onzeker. Uitgaande van het worst-case scenario moet
ook hiervoor ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd worden en dienen mitigerende en compenserende
maatregelen genomen te worden.
Het ooibos tussen Stadsblokken/ Groene Rivier/ Eldense weg is niet specifiek onderzocht op het voorkomen en gebruik door
vleermuizen. Deze locatie lijkt echter wel potentieel geschikt voor enkele soorten, zoals de ruige dwergvleermuis. Voor een
van de alternatieven waarbij de aanleg van een ontsluitingsweg door dit gebied gaat, zal onderzocht moeten worden of dit
kan zonder negatieve effecten. Mogelijk is hiervoor nader onderzoek noodzakelijk in een later stadium en zal daarvoor
wederom een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn.
Meervleermuis heeft een vliegroute over de Nederrijn. De soort vliegt vanuit oost naar west en heeft vermoedelijk een verblijf
aan de kant van Oosterbeek. In Meinerswijk, Stadsblokken en directe omgeving zijn geen verblijven van de soort
aangetroffen.
De voorgenomen ontwikkeling heeft mogelijk effect op de vliegroute van de soort. Dit zal vooral de uitstralende verlichting
zijn, waardoor de soort verstoord wordt. Hoewel negatieve effecten voldoende weg te nemen zijn, bijvoorbeeld door
aangepaste verlichting, lichtkleuren, afschermen van licht of het respecteren van donkerte, is niet volledig uit te sluiten dat
dieren enige geringe verstoring ondervinden.
Effect kwantiteit

Bij de sloop van enkele gebouwen kan niet voorkomen worden dat vleermuizen hun verblijven vernield worden. Het gaat
hierbij om maximaal 5 paarverblijfplaatsen, waarvan 2 in industriegebied Meinerswijk en 3 in Stadsblokken, en 1 paarverblijf
van ruige dwergvleermuis in industriegebied Meinerswijk. Dit is een relatief klein aantal verblijfplaatsen. Er is één vliegroute
van meervleermuis. Alternatieve routes van de soort zijn niet aangetroffen.
Cumulatieve effecten
In de omgeving zijn enkele andere ontwikkelingen waarbij mogelijke effecten op beschermde soorten plaatsvinden.
Dichtstbijzijnde en mogelijk relevante ontwikkeling is de herontwikkeling van de voormalige Coberco terrein, aan noordzijde
van de Nederrijn, direct ten oosten van de John Frostbrug. Dit ligt op beperkte afstand van Stadsblokken. Op die locatie
komen eveneens enkele paarverblijven van gewone dwergvleermuis voor. Er is geen aanwijzing dat de vleermuizen aldaar
overvliegen naar Stadsblokken of vice versa. (Dit hebben de natuuronderzoeken voor beide gebieden niet uitgewezen).
Derhalve zijn ook geen cumulatieve effecten te verwachten.
Het is niet bekend waar de meervleermuizen zich ophouden, maar mogelijk is dit richting Oosterbeek. Er zijn geen
ontwikkelingen bekend waar de soort zijn verblijf mee geschaad kan worden.
Het beoogde herstel van de kademuur van de noordzijde bij Arnhem over 1200 meter lengte heeft mogelijk een effect. Die
ontwikkeling is echter nog weinig concreet en zal derhalve ook zelf maatregelen moeten treffen om verstoring te voorkomen.
Er is nog geen planning afgegeven van deze ontwikkeling, de zich nog in studiefase bevindt. Gelet op de huidige
hoeveelheid uitstralende verlichting aan deze zijde is te verwachten dat meervleermuizen reeds vooral aan de zuidzijde
passeren.

9.1 Staat van instandhouding
Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuissoort en komt verspreid in heel Nederland voor. De soort is
vooral aanwezig rondom bebouwing, waar ook groen in de omgeving aanwezig is. Dit kunnen steden en dorpen zijn, maar
ook gebouwen buitenaf. Desondanks de wijde verspreiding, weten we niet of hij ook algemeen is en wat de trend van de
soort in Nederland is (http://www.vleermuizenindestad.nl/kennislacunes-omvang-en-ontwikkeling-van-populaties, 2017). De
soort heeft mogelijk veel te lijden van woning na-isolatieprojecten (o.a. het ‘Nul op de Meter’ project) en is daardoor ook
kwetsbaar.
Ruige dwergvleermuis
De ruige dwergvleermuis komt algemeen voor in ons land. De verspreiding ligt hoofdzakelijk in noordwest Nederland, maar
wordt ook in het binnenland aangetroffen langs rivieren, beken, meren en plassen. Van de soort is echter geen landelijke
trend bekend. Een lokale trend van de bosgebieden Dijkgatsbos en Robbenoordbos laat een stabiele/ lichte toename zien
(http://www.vleermuizentellen.nl/trend/ruige-dwergvleermuis.html). Dit lijkt overeenkomstig met het landelijke beeld. Van een
negatieve trend lijkt geen sprake te zijn.
Meervleermuis
Van de meervleermuis zijn weinig gegevens bekend over aantalsontwikkelingen en trendlijnen. Onderstaande tekst komt van
http://www.vleermuizentellen.nl/trend/meervleermuis.html en is het weinige beschikbare aan gegevens omtrent de soort.
“Het verloop van het aantal meervleermuizen in de 32 gemonitoorde zomerverblijven (rode lijn) in Nederland. Hierbij dient
1994 als ijkjaar, hier is de populatie 100%. Het verloop van de populatie trend wordt weergegevens ten opzichte van het
ijkjaar. In 2015 is de populatie 80% van het ijkjaar, wat duidt op een lichte afname.
De meervleermuis wordt in de winter ook gemonitoord (Dijkstra et al 2008, zie Lijst publicaties). De meervleermuis
overwinterd hierbij in drie grote bolwerken: ca 350-450 dieren in bunkers langs de kust van Zuid-Holland (Atlantikwall), ca.
60-100 dieren in ondergrondse oobjecten in Gelderland (Hoge Veluwe) en ten slotte 80-120 dieren in mergelgroeven in
Limburg. In andere plekken komt de meervleermuis in de winter sporadisch en vaak in lage aantallen voor.
Bij de wintermonitoring dient 1986 als ijkjaar (100%, niet weergegeven in deze grafiek). Het gebruik van bekende (en
daarmee beschermde/ ingerichte) winterobjecten door meervleermuizen neemt sterk toe (blauwe lijn).”

Figuur 20. Trend meervleermuis sinds 1994. Bron: http://www.vleermuizentellen.nl/trend/meervleermuis.html

Het is duidelijk dat de soort een positieve trend door lijkt te maken. Het moet echter in acht genomen worden dat er een
beperkte hoeveelheid data beschikbaar is en dit een zeker foutmarge met zich meebrengt. Over de lokale trend kunnen
derhalve een uitspraken gedaan worden.

9.2 Afbreuk gunstige staat van instandhouding
Gewone dwergvleermuis
Met de ontwikkeling zullen negatieve effecten op de soort gecompenseerd en gemitigeerd worden. In de huidige situatie
heeft het plangebied weinig waarde voor de soort. Gebouwen zijn veelal weinig geschikt voor verblijven. Met de
voorgenomen ontwikkeling zijn er daarom veel kansen voor de soort, vooral door het natuurinclusief ontwikkelen van de
gebouwen en de toename van natuur. De verwachting is dat de soort positief zal reageren op de ontwikkeling.
Ruige dwergvleermuis
Met de ontwikkeling zullen negatieve effecten op de soort gecompenseerd en gemitigeerd worden. In de huidige situatie
heeft het plangebied weinig waarde voor de soort, omdat hij verblijven in bomen heeft, en bomen van omvang in het gebied
weinig aanwezig zijn. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn er daarom veel kansen voor de soort, vooral door het
ontwikkelen van nieuwe natuur, met ooibos, bosschages en bomen. De verwachting is dat de positief zal reageren op de
ontwikkeling.
Meervleermuis
Met de ontwikkeling zullen negatieve effecten op de soort gecompenseerd en gemitigeerd worden. In de huidige situatie heeft het
plangebied weinig waarde voor de soort an sich, omdat hij er feitelijk geen gebruik van maakt. Echter gebruikt de soort wel de donkerte
aan deze zijde om langs het gebied ver de Nederrijn te vliegen. Door maatregelen te nemen kan lichtverstoring dusdanig beperkt blijven
dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn. Hoogstens zal er sprake zijn van een tijdelijke geringe verstoring, waarbij de
functionaliteit van de vliegroute gehandhaafd blijft.
Administratieve voorwaarden
• De ontheffing is slechts voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, meervleermuis steenmarter, huismus en
rugstreeppad voor de beschreven verboden handelingen geldig.
•

De ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze
afwijzing zelf niet anders is aangegeven.

•

Ontheffinghouder (KWP) dient onverwijld contact op te nemen met bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de
werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere
handelingen als benoemd in bovenstaand punt plaatsvinden.

•

Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de houder of in opdracht van de houder
handelende (rechts)personen. De houder blijft daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze
ontheffing.

•

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de
locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde
toezichthouders of opsporingsambtenaren.

•

Aanspreekpunt in het kader van de ontheffing is Provincie Gelderland.

•

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige.

•

De genomen maatregelen worden gemonitord.

Algemene voorwaarden tot het werk
• Alle werkzaamheden en aanvoerroutes zullen aanvankelijk zoveel mogelijk plaatsvinden via de bestaande wegen.
• De werkzaamheden als geheel moeten een zo beperkt mogelijk effect hebben op flora- en faunasoorten. Dit betekent dat
betreden van het terrein tot een minimum beperkt moet blijven. Daarnaast dient men het werkterrein in oppervlakte tot een
minimum terug te brengen.
• In onvoorziene situaties met betrekking tot het voorkomen van beschermde planten en diersoorten moet altijd direct in
overleg worden getreden met de toezichthouder en contact opgenomen worden met de begeleidend ecoloog.
• Het uitvoerend personeel is naar vermogen alert op de aanwezigheid van niet aangeduide zwaarder beschermde
diersoorten.
• De begeleidende ecoloog heeft de mogelijkheid bij gevaar voor schade aan beschermde soorten, werkzaamheden zo
nodig stil te leggen.
• De begeleidend ecoloog houdt van alle uit te voeren werkzaamheden irt ecologie een logboek bij. Deze moet aanwezig zijn
op locatie.
Overige voorwaarden tot het werk
• Voor de aanleg van een mogelijke ontsluitingsweg door het ooibos bij Stadsblokken dienen mogelijk bomen gekapt te
worden. Wanneer gekozen wordt voor deze ontsluitingsvariant dan dient door de begeleidend ecoloog vastgesteld te worden
of de aanleg negatief effect kan hebben op eventuele natuurwaarden, met name die voor vleermuisverblijven. Zo nodig dient
nader onderzoek uitgevoerd te worden en kan ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.
Soortspecifieke voorwaarden
Gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis
• Minimaal 6 maanden voorafgaand aan de start van het paarseizoen (dus uiterlijk voor half februari 2019 aanwezig) moeten
vervangende paarverblijfplaatsen aangeboden worden voor gewone dwergvleermuis van type A kasten (zie kader) en voor
ruige dwergvleermuis bij voorkeur van het type bolle kasten, op een locatie gelijk aan of beter van kwaliteit dan de
oorspronkelijke situatie, voor wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal 3 meter hoogte), aanvliegroute en vrije vliegruimte.
Voorts is deze locatie vrij van kunstlicht, vrij van verstoring en buiten bereik van predatoren.
• Werkzaamheden aan verblijven en functionele leefomgeving buiten de kwetsbare periode uitvoeren, d.w.z. niet in medio
augustus-september.
• Het ongeschikt maken van verblijfplaatsen moet plaatsvinden in het actieve seizoen van de vleermuizen en buiten de
kwetsbare perioden. De periode half april tot half augustus komt hier het beste voor in aanmerking. Als in gebouwen die
gesloopt gaan worden genoemde soorten aanwezig zijn in een spouwmuur, is de beste manier om de spouw ongeschikt te
maken door het eerst over de volledige hoogte van de muur of verdieping verwijderen van de hoeken van een gebouw,
waardoor er in de spouw een flinke tocht ontstaat en licht diep in de spouw kan doordringen.
o Het slopen mag plaatsvinden als alle vleermuizen de verblijfplaatsen in het gebouw verlaten hebben (dit dient
gemonitord te worden).
o Onder minder gunstige weersomstandigheden (bijvoorbeeld avonden met lage temperaturen, neerslag of veel
wind) duurt het langer voordat de dieren de verblijfplaats succesvol kunnen verlaten. Bij de planning en uitvoering
van de werkzaamheden kan hier rekening mee gehouden worden.
o In vergelijking tot bovenstaande moet bij een woning met een verblijfsfunctie zonder spouwmuur, gaten gemaakt
worden, zodanig dat voldoende tocht ontstaat waardoor het verblijf ongeschikt raakt. In geval van en onveilige
situatie (instortingsgevaar) zal de sloop geleidelijk plaats moeten vinden onder begeleiding van de ecoloog.
• Per verloren paarverblijf wordt gecompenseerd met 4 vervangende paarverblijven. In voorliggend geval worden volgende
verblijven gecompenseerd:
o gewone dwergvleermuis 2 x 4 = 8 paarverblijven in omgeving industriegebied Meinerswijk en

o gewone dwergvleermuis 3 x 4 = 12 paarverblijven in omgeving Stadsblokken en
o ruige dwergvleermuis 1 x 4 = 4 paarverblijven in omgeving Meinerswijk.
• De nieuwe locaties liggen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke locatie, maar altijd binnen 100 a 200 meter daar vanaf.
De verblijven zullen bij voorkeur verspreid aangebracht worden op de te behouden gebouwen en/of bomen, zie volgende
afbeeldingen.
Voor Meinerswijk (rood gewone dwergvleermuis, geel ruige dwergvleermuis):

Voor Stadsblokken:

• De nieuwe locatie is onverlicht, of zo verlicht dat van hinder geen sprake is (bijvoorbeeld door het toepassen van ecodynamische verlichting). Een ecologisch deskundige stelt samen met de ontwikkelaar een concept verlichtingsplan op
wanneer op wanneer planvorming meer concreet is. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag.
• Het gebied wordt zoveel mogelijk natuurinclusief ontwikkeld, dwz met geïntegreerde vleermuisvoorzieningen en/of
toegankelijke (geschikte) spouwmuren. Dat betekend dat voor elk gebouw beoordeeld of en wordt hoe deze natuurinclusief
ontwikkeld kan worden en vervolgens maatregelen vastgelegd worden in de uitwerking van het gebouw. De uitgangssituatie
is alle nieuwe gebouwen binnen de ontwikkeling natuurinclusief te ontwikkelen, tenzij op voorhand duidelijk is dat het voor de
betreffende situatie geen meerwaarde biedt voor natuur of dat technische aspecten dit onmogelijk of zeer kostbaar maken.
De richtlijn is >75% natuurinclusief te ontwikkelen.
• De vervangende kast mag tijdelijk zijn, waarbij het dienst doet als overbruggingsperiode tot wanneer een permanente
voorziening gerealiseerd is. De vervangende kasten mogen pas verwijderd worden als gebleken is dat er voldoende aantal
permanent geschikte (waaronder ook de functionele leefomgeving) paarverblijfplaatsen aanwezig zijn en de daarvoor
eveneens geldende gewenningsperiode zoals hierboven omschreven voorbij is. Dat kan wanneer er natuurinclusief
ontwikkeld is, waarbij voldoende vervangende verblijven gerealiseerd zijn.
Kader - Model type A
Kleine kast (50 centimeter hoog, 20-30 centimeter breed, 1 - 2 compartimenten). Losse vleermuiskraamkasten van
bijvoorbeeld Schwegler 1FF, Vivara Oekraïne, Boshamer of vergelijkbaar zijn alleen geschikt als paarverblijfplaats of
zomerverblijfplaats van één of enkele dieren.
Bolle kast, zoals Vivara VK WS 05, Vivara VK WS 04 of Schwegler 2F.
Model B: middelgrote kast (70 centimeter hoog, 50 centimeter breed, 2 - 4 lagen). Bijvoorbeeld Vivara (figuur 15),
Schwegler 1FTH of vergelijkbaar.
Meervleermuis
• Door maatregelen te nemen kan negatief effect door uitstralende verlichting op de Nederrijn voorkomen worden. Het gaat
dan in het bijzonder om het beperken van verlichtingsintensiteit, de juiste lichtkleur en bijvoorbeeld uitstraling. Een geschikt
voorbeeld is het gebruik van ecodynamische verlichting, waarbij de lichtintensiteit en -kleur afgestemd kan worden op het
moment van de dag en de soorten in kwestie. Verstoring wordt zo voorkomen, of blijft tot een minimum beperkt. Een
ecologisch deskundige stelt samen met de ontwikkelaar een concept verlichtingsplan op wanneer planvorming meer
concreet is. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag.
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5.3.3 Vleermuizen
Motivatie inspanning
Bij de uitvoering van het onderzoek is gewerkt volgens de richtlijnen van het Protocol voor vleermuisinventarisaties dat op 27
maart 2013 is geactualiseerd door Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en de
Gegevensautoriteit Natuur.
Om de juiste inspanning te leveren heeft voorafgaand aan het vleermuisonderzoek een habitatgeschiktheidsbeoordeling van
de gebieden plaatsgevonden en zijn eerdere onderzoeken voor het gebied en de omgeving ervan geraadpleegd. Hieronder
volgt enige toelichting op het tot stand komen van de benodigde inspanning.

Stadsblokken en Meinerswijk zijn weliswaar grote gebieden, echter de geschiktheid ervan voor vleermuisverblijven is relatief
beperkt. De potenties voor vleermuizen in het deelgebied Meinerswijk beperken zich tot de vrijstaande bebouwing rondom
de oude steenfabriek Meinerswijk (zie figuur 14). Rondom deze gebouwen en de toegangsweg ernaartoe is weinig groen
gelegen. Dit heeft meerdere nadelen voor vleermuizen. Weinig groen leidt tot een slechte connectiviteit (wat nadelig is voor
vliegroutes en foerageren) en kost dieren meer energie dan gewenst (door meer in de wind te moeten vliegen). Vleermuizen
mijden dergelijke situaties meer dan goed geleidende, groenrijke structuren. Een ander nadeel is de hoeveelheid
voedseldieren. Minder groen zorgt voor minder voedselaanbod voor vleermuizen, waardoor dergelijke plekken minder
gebruikt worden door vleermuizen.
De gebouwen in Meinerswijk zijn gebouwd met steens muren. Er is geen spouw aanwezig, of deze zijn mogelijk
dichtgemaakt (bijvoorbeeld door later metsel- en/of stucwerk). Ze zijn derhalve niet van buitenaf zichtbaar. Open
stootvoegen en ventilatiegaten ontbreken dan ook. Door leeftijd en gering onderhoud van de gebouwen zijn er wel
toegangsmogelijkheden, bijvoorbeeld via scheuren en gaten, onder dakpannen, loodslabben, dakgoten en via afstaande
gevelbetimmering of rot houtwerk (dakoverstekken en boeiboorden). Dit maakt dat panden geschikt zijn voor
gebouwbewonende soorten, in het bijzonder voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Alle panden zijn voor
gebouwbewonende vleermuissoorten geschikt als kraam-, zomer- en paarverblijven. Aan paarverblijven stellen de soorten
relatief weinig eisen. Een beschutte kier met buik-rug contact is voldoende. Deze zijn volop aanwezig.
Aan kraam- en zomerverblijven worden hogere eisen gesteld. Deze ruimtes zijn warm (vaak op de zon gelegen), stabiel en
kennen vaak een gradiënt, bijvoorbeeld door warmtelekken door gebruik van het pand. Bewoonde gebouwen zijn daarom
vaak meer in trek bij vleermuizen voor deze functies. Dergelijke plekken zijn veelal te vinden in spouwmuren,
gevelbetimmering, daken, onder daklijsten en onder loodslabben (bijvoorbeeld bij schoorstenen). Met uitzondering van de
spouwmuur komen dergelijke plekken voor in het plangebied en zijn gebouwen potentieel geschikt hiervoor (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.).
Aan winterverblijven worden andere eisen gesteld. Dit zijn vorstvrije, koele plekken, met veelal een hogere luchtvochtigheid
dan bij andere typen verblijven. De plekken zijn stabiel en kennen ook wel een gradiënt. Dergelijke plekken komen voor in
spouwmuren of daken, maar zijn ook aanwezig in kelders en kruipruimtes en in volumineuze betonnen of stenen gebouwen,
zoals flats. In het plangebied lijken de gebouwen hiervoor niet geschikt. De panden in gebruik zullen door hun conditie veel
warme lekken, en ook tocht zal aanwezig zijn. Van stabiele, gebufferde omstandigheden is geen sprake. Er is geen potentie
voor winterverblijven.

Figuur 10. Het voormalige transformatorhuis in Meinerswijk lijkt geschikt voor vleermuizen door vele kleine kieren en openingen.

De steenfabriek zelf is weinig geschikt voor vleermuizen, omdat het pand voorzien is van platendaken die gedragen worden
door metalen constructies. Hierin zijn geen mogelijkheden aanwezig voor verblijven. De muren van het pand zijn steens

waardoor hier geen tussenruimtes (spouw) aanwezig is waarin vleermuizen kunnen verblijven. Het ontbreekt in het pand
derhalve aan goed gebufferde ruimtes waarin de soorten kunnen wegkruipen. Het pand heeft naast een aantal indoor
paintbalhallen en opslag een aantal andere gebruiksruimtes (vergaderzaal, café/kantine), maar deze zijn opgebouwd uit
snelbouwpanelen (metalstuds) met gips en herbergen geen waarde voor vleermuizen.
Hoewel de steenfabriek qua volume voldoet aan een gebouw waarin winterverblijven van vleermuizen verwacht worden,
voldoet het niet aan de eisen hiervan. Winterverblijven worden doorgaans aangetroffen in volumineuze betonbouw
gebouwen. Dit pand is daarmee niet overeenkomstig. Op basis van hiervan, alsmede wetend dat op locatie in tijdens eerder
onderzoek met aandacht voor winterzwermen ook geen vleermuizen werden aangetroffen (Koorevaar, 2011) (De Groene
Ruimte, 2006) wordt gesteld dat hier geen sprake is en kan zijn van massawinterverblijven. Een ronde gericht op zwermende
winterdieren is derhalve ook niet noodzakelijk geacht.
De bomen in Meinerswijk zijn doorgaans van zeer beperkte omvang (diameter minder dan 30 cm op diameterborsthoogte),
of is vanwege de laag uitgroeiende takken (door lage snoei) goed te beoordelen op holten, spleten en bijvoorbeeld
loshangende schors. Slechts in een klein aantal gevallen zijn bomen qua omvang en formaat geschikt voor eventuele
vleermuisverblijven en konden holten, spleten en bijvoorbeeld loshangende schors niet volledig uitgesloten worden. In
Meinerswijk blijven na uitsluiting slechts enkele te onderzoeken bomen over zoals weergegeven in de afbeelding (Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.).
In het deelgebied Stadsblokken zijn weinig gebouwen (4 objecten, waaronder een watersportcentrum met losse hal en een
werfpaviljoen met losse werkplaats) aanwezig. Daarnaast komen hier enkele woonboten voor met schuren, maar dit deel
blijft behouden.
De aanwezige gebouwen behoren tot de bedrijfshallen van het watersportcentrum. Het zijn op een winkel voor
watersportbenodigdheden na hallen waarin opslag en werkplaats gelegen zijn. De hallen zijn van verschillende leeftijden,
maar zijn allemaal gebouwd uit damwand- en snelbouwpanelen, en met plaatdaken (asbestdaken). De panelen zijn
nauwelijks geschikt voor vleermuizen, omdat er geen tussenruimtes zijn in de platen om in weg te kruipen, zoals bij een
spouwmuur het geval is. Daarnaast zijn platen vaak glad waardoor vleermuizen er geen grip op hebben en worden in de zon
te warm. Hoogstens op de overgangen van profielen, bijvoorbeeld tussen wand en dak, kan ruimte aanwezig zijn voor
vleermuizen, al wordt dit vaak met profielen en pur hermetisch afgedicht. De hoge eisen die soorten aan hun zomer- en
kraamverblijven stellen worden hier niet gehaald. Er zijn geen stabiele, warme ruimtes om zich in te kunnen verplaatsen.
Verblijfsmogelijkheden zullen derhalve beperkt aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de oksel dak/muur tussen een afwerkprofiel.
Het gebied biedt daarom wel potentieel voor paarverblijven. De woonboten blijven behouden en hoeven derhalve niet
gericht onderzocht te worden. Ook hun schuren en omliggende beplanting blijven behouden.
In Stadsblokken zijn op meerdere plekken potentieel geschikte bomen voor vleermuisverblijven aanwezig. Het betreft een
aantal bomen in het bosschage tussen de Haven van Coers en de voormalige ASM-haven. De grootste bomen staan in een
rij aan zijde van de Haven van Coers (woonboten), maar ook verspreidt staan grote bomen (> 30 cm diameterborsthoogte).
Voor het vleermuisonderzoek is vanwege de dichtheid van de bosschage (vleermuizen hebben een vrije aanvliegroute nodig
en kunnen nauwelijks door dicht bos vliegen) vooral de rand aan zijde ASM-haven relevant. Aan zijde van de Haven van
Coers zijn geen veranderingen voorgenomen. Een ander relatief groot object is de kastanjelaan aan zuidzijde. Deze laag
vertakte laanbomen zijn redelijk fors, ruim boven de 30 cm diameterborsthoogte. Ze zijn voor een groot deel vanaf de grond
te controleren, maar op enkele plekken zijn er mogelijk holen (ingerotte takkransen), vanwaar dit object extra aandacht krijgt.
Daarnaast komen op enkele plekken vrijstaande bomen die relatief groot zijn qua omvang en formaat en waarvan niet op
voorhand verblijven uitgesloten kunnen worden. Het merendeel van de bomen in Stadsblokken is ongeschikt vanwege zijn
omvang (<30 centimeter diameter en derhalve niet noodzakelijk te onderzoeken volgens Vleermuisprotocol).
Rosse vleermuis, watervleermuis en ruige dwergvleermuis gebruiken boomholten om in te verblijven. Ze zoeken hierbij
vooral bomen die een klimaatgunstig gelegen zijn. Bomen die vrij staan en gering van omvang zijn, zijn slecht geschikt voor
de dieren door onvoldoende buffering. Bomen die luw gelegen zijn hebben de voorkeur, bijvoorbeeld wanneer zij op rij staan
(lanen) of in bosverband (bosrand, i.v.m. het obstakelvrij kunnen vliegen). Een ander aspect is dat rosse vleermuis een vrije
uitvalruimte nodig heeft van minimaal 4,5 meter hoogte en dat een groot deel obstakelvrij moet zijn. Ruige dwergvleermuis
en watervleermuis hebben hier minder last van, al geldt ook voor hun dat de locatie obstakelvrij moet zijn. Bomen die
voldoen aan bovenstaande eisen zijn beperkt. De bomen zijn ook wanneer zij al hoog zijn dicht vertakt. De takken zijn vaak
van beperkte omvang, vanwaar een functie voor vleermuizen niet te verwachten is.
De vrijstaande bomen langs de Nederrijn, ook die in Meinerswijk staan te geïsoleerd, waardoor er nauwelijks buffer is en te
veel windwerking is (luwte onderbreekt. Bovenal zijn al deze bomen laag vertakt, waardoor de opgaande stammen dicht op
elkaar gelegen en beperkt van omvang zijn (doorgaans < 30 cm diameter en altijd goed controleerbaar vanaf de grond
waren. Mogelijk dat voor een kleine soort als de ruige dwergvleermuis sommige van deze bomen een paarverblijffunctie
kunnen vervullen, maar die kans is zeer klein en wordt daarom niet volledig uitgesloten.

Figuur 11.Geschiktheidsbeoordeling verblijven voor vleermuizen. Gearceerd: rood en groen: alle functies, behalve massawinter; oranje en licht groen:
paarverblijf.

Geleverde inspanning
Uitgaande van de beperkte geschiktheid van de gebieden en bestaande natuurdata is in lijn met het Vleermuisprotocol 2013
natuuronderzoek uitgevoerd. In totaal zijn 10 veldbezoeken uitgevoerd over 5 veldrondes, in de periode van 25 mei tot en
met 21 september. Voor het vleermuisonderzoek is gebruik gemaakt van de batdetector Pettersson D240X.
Er zijn per transformatiegebied drie veldbezoeken uitgevoerd in de periode half mei tot half juli, om kraam- en
zomerverblijven aan te kunnen tonen. Twee van deze bezoeken zijn uitgevoerd in de avond, om ook laatvlieger aan te
kunnen tonen. Het derde bezoek is in de ochtend uitgevoerd. In de periode half augustus tot en met half september zijn
daarnaast nog 2 bezoeken per deelgebied uitgevoerd voor het aantonen van paar- en/of winterverblijven. Deze bezoeken
hebben in de avond plaatsgevonden.
5.3.4 Grondgebonden zoogdieren
Beschermde zoogdieren zijn kwalitatief vastgesteld aan de hand van zichtwaarnemingen en sporenonderzoek (uitwerpselen,
holen, prenten, vraat, etc.). Voor het onderzoek is een dag uitgetrokken. Daarnaast is deze soortgroep tijdens het
soortgerichte onderzoek naar vleermuizen en broedvogels meegenomen.

6.3 Vleermuizen
6.3.1 Bronnenonderzoek
Aangetroffen uit bronnenonderzoek zijn de volgende vleermuissoorten: gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
rosse vleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (NDFF waarneming,
2011) (Kurstjens, Peters, & van Bergen, 2012) (Peereboom, 2012) (Lohmann, 2012) (Koorevaar, 2011) (Emond, Anema,
Inberg, & van der Valk, 2007) (van Bergen, et al., 2006).
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus: Beschermingsregime: Habitatrichtlijn. De gewone dwergvleermuis is in
Nederland de meest algemene vleermuissoort. De soort wordt veelvuldig waargenomen in stedelijk gebied. (Kraam)kolonies
zijn in Nederland vooral in gebouwen aangetroffen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in
spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Gebouwen worden ook als winterverblijf gebruikt, waarbij
(vermoedelijk) vergelijkbare plaatsen als in de zomer benut worden, mits deze vorstvrij zijn. Ze jagen hoofdzakelijk binnen en
straal van 2-5 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen zoveel mogelijk lijnvormige structuren en ze jagen in gesloten tot

halfopen landschap. De gewone dwergvleermuis is vanaf 2011 in het westen en in het oosten van Meinerswijk aangetroffen
ten westen van de Eldenseweg rond de gebouwen. (vleermuisnet, 2016) (NDFF waarneming, 2011) .
Rosse vleermuis Nyctalus noctula: Beschermingsregime: Habitatrichtlijn. Rosse vleermuis is in West-Europa een
uitgesproken boombewonende soort. Onder andere solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen en dieren in
winterslaap gebruiken boomholten als onderkomen. De vlucht van rosse vleermuis doet enigszins denken aan die van
gierzwaluw: hoog en snel. De afstand tussen dagrustplaats en jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht
afgelegd, op een hoogte van honderd meter of meer. Jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken
op insecten gejaagd wordt. De rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige gebieden en ook wel rondom
straatverlichting.
Als er naar de landelijke trend gekeken wordt, lijkt erop dat deze aan het dalen is. Dit is alleen niet met veel zekerheid te
zeggen. Er wordt recent veel onderzoek naar gedaan. In 2012 zijn er een aantal aangetroffen boven het pad in het
zuidwesten van Meinerswijk. (vleermuisnet, 2016) (NDFF waarneming, 2011).
Laatvlieger Eptesicus serotinus: Beschermingsregime: Habitatrichtlijn. De laatvlieger komt in Nederland vrij algemeen
voor (al laat de soort wel een dalende trend zien). Laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de
beschutting van opgaande elementen zoals bosranden, heggen en lanen. Kraamkolonies komen in Nederland voor zover
bekend alleen in gebouwen voor. Deze bevinden zich in de spouwmuur, achter en onder de (dak)betimmering, onder
daklijsten en dakpannen of onder het lood rondom de schoorsteen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen. De
jachtgebieden liggen in een straal van 1 tot 5 km (zelden meer) rondom de kolonie. Vliegroutes volgen waar mogelijk
lijnvormige structuren, maar laatvliegers vliegen bij gunstige weersomstandigheden ook wel grote afstanden door open
gebied. De laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen zoals
bosranden, heggen en lanen.
Over de landelijke trend is niet veel bekend. Er zijn niet voldoende gegevens buiten de winterperiode om iets hierover te
kunnen zeggen. In 2011 zijn er een aantal laatvliegers aangetroffen bij de gebouwen ten westen van de Eldenseweg rond de
paden. (vleermuisnet, 2016) (Hollander, Sparrius, van Oene, & La Haye, Laatvlieger, 2016) (NDFF waarneming, 2011).
Andere onderzoeken wezen geen laatvliegers uit voor het gebeid.
gegevens bekend. In 2011 is ruige dwergvleermuis boven Meginharddwarsweg waargenomen. In 2007 zijn ruige
dwergvleermuizen boven de Rietplas waargenomen. Ook zijn er ruige dwergvleermuizen jagend boven de Nederrijn
waargenomen in 2006 (vleermuisnet, 2016) (Anonymous, 2014) (Lohmann, 2012) (Emond, Anema, Inberg, & van der Valk,
2007) (De Groene Ruimte, 2006).
Meervleermuis Myotis dasycneme: Beschermingsregime: Habitatrichtlijn. Als er naar de landelijke trend gekeken wordt
kan er geconstateerd worden dat vanaf 2001 de aantallen zeer langzaam toenemen. Tussen 1952 en 1985 was het aantal
mee vleermuizen sterk afgenomen. Meervleermuizen verblijven vrijwel altijd in gebouwen op kerkzolders, in spouwmuren of
onder dakpannen. In 2007 zijn meervleermuizen boven de Rietplas waargenomen. Ook zijn er meervleermuizen jagend
boven de Nederrijn waargenomen in 2011 en 2006 (Haarsma, 2011) (Emond, Anema, Inberg, & van der Valk, 2007) (De
Groene Ruimte, 2006).
Watervleermuis Myotis daubentoni: Beschermingsregime: Habitatrichtlijn. Als er naar de landelijke trend gekeken wordt
kan er geconstateerd worden dat vanaf 1989 de aantallen langzaam toenemen. Watervleermuizen verblijven in grote stenige
ruimten zoals kerkzolders, bunkers, forten, kelders en grotten. In 2007 zijn watervleermuizen jagend boven de Nederrijn
waargenomen. In 2011 zijn watervleermuizen jagend boven de plassen in Meinerswijk waargenomen (Hollander, Sparrius,
van Oene, & La Haye, watervleermuis, 2016) (vleermuisnet, 2016) (Koorevaar, 2011) (Emond, Anema, Inberg, & van der
Valk, 2007).
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus: Beschermingsregime: Habitatrichtlijn. Als er naar de landelijke trend
gekeken wordt kan er geconstateerd worden dat het aantal gewone grootoorvleermuizen toeneemt. De gewone
grootoorvleermuis staat ook niet op de Rode lijst. Gewone grootoorvleermuis verblijven in gebouwen, bomen en
vleermuiskasten. Ze verhuizen graag vaak tussen verblijfplaatsen. In 2007 zijn gewone grootoorvleermuizen ’s winters in de
steenfabriek Elden aangetroffen. (vleermuisnet, 2016) (Compendium voor de leefomgeving, 2015) (Emond, Anema, Inberg,
& van der Valk, 2007).
6.3.2 Waarnemingen
Het vleermuisonderzoek heeft zich nadrukkelijk gericht op het transformatiegebied, in het bijzonder op de locaties die
mogelijk gesloopt worden. De nadruk lag vooral op de steenfabriek Elden en omliggende gebouwen. De locaties De Praets,
’t Heuveltje en de woonboten aan de Haven van Coers blijven behouden en zijn derhalve minder intensief onderzocht. Op
basis van verspreidingsgegevens en terreincondities is daarnaast ook het voorkomen van vleermuizen in het te behouden
gebied ingeschat.
In het transformatiegebied zijn enkele soorten vleermuizen aangetroffen. Het gaat om de gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, rosse vleermuis, meervleermuis en watervleermuis. Deze soorten worden ook verwacht in het te behouden
gebied.

Voorkomen en functie
Verblijfplaatsen
Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen
kunnen o.a. de volgende functies hebben:
Kraamverblijfplaats;
Zomerverblijfplaats;
Paar- en/of baltsverblijfplaats;
Winterverblijfplaats.
Kader - vleermuisverblijfplaatsen
Onder de vleermuizen zijn gebouwbewonende en/of boombewonende soorten aanwezig. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk
gebouwbewonend. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn voornamelijk boombewonend en gewone grootoorvleermuis, franjestaart en ruige
dwergvleermuis bewonen zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en achter
boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.
Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat, de toegankelijkheid en de
expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats worden meestal gebouwen en/of bomen uitgekozen waarbinnen een
constant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben
aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het meestal om dikke, oude bomen met een dikke restwand.

Foerageergebied en vliegroutes
Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook hun verblijfplaats
ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor
de vleermuizen onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve
onderzocht of er voldoende bereikbare alternatieven zijn.
Kader - vleermuisvliegroutes
Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs te verplaatsen. Een aaneengesloten
kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen
bedragen (kleinere en langzaam vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige soorten
deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en foerageergebieden.

Het plangebied is zeer geschikt als foerageergebied voor allerlei soorten vleermuizen (zie Figuur 12 en Figuur 13). Dit komt
mede door de combinatie van veel groen te midden van stadsdelen waar minder foerageermogelijkheden voor vleermuizen
aanwezig zijn. Van alle waargenomen soorten is foerageeractiviteit waargenomen.
Gewone dwergvleermuis
In het transformatiegebied zijn, zoals op voorhand te verwachten was, enkele vleermuisverblijven aangetroffen van de
algemeen voorkomende soort gewone dwergvleermuis (zie Figuur 12 en Figuur 13). Het gaat om één zomerverblijf van een
klein aantal (circa 4) dieren in de bebouwing van De Praets. Dit is buiten de plangrenzen van de ontwikkeling. Daarnaast
gaat het om maximaal 5 paarverblijfplaatsen, waarvan 2 in industriegebied Meinerswijk en 3 in Stadsblokken.
Kraamverblijven binnen de begrenzing van het plangebied zijn niet aangetroffen.
Binding is alleen vastgesteld waar gebouwen of woonboten aanwezig zijn. Winterverblijven van de gewone dwergvleermuis
zijn niet in het plangebied en de directe omgeving aanwezig, maar komen mogelijk wel daarbuiten voor (De Groene Ruimte,
2017) . Onderzoek naar zwermende vleermuizen tijdens de nacht in de periode augustus-septembergaven ook geen
zwermplaatsen weer, wat de conclusie ondersteund dat deze verblijven afwezig zijn. Hoewel de omvang van de steenfabriek
mogelijk doet denken aan een geschikte plek hiervoor, blijkt bij inspectie dat het pand hiervoor weinig potentie biedt. Het
gebouw voldoet niet aan het beeld van volumineuze betonbouw gebouwen, zoals flats en kantoorpanden. Het pand bestaat
uit hallen voorzien van platendaken gedragen door metalen constructies, waarin geen mogelijkheden zijn voor een
winterverblijf. De luchtvochtigheid en temperatuur zullen er niet constant zijn en tocht zal op veel plekken aanwezig zijn. Van
een gebufferde omgeving is geen sprake.
Foerageren door gewone dwergvleermuis is vastgesteld langs vrijwel alle opgaande structuren, ook langs gebouwen en
verlichte gebieden. Er wordt redelijk intensief gefoerageerd, waarbij er meer dieren tegelijkertijd aanwezig zijn in het gebied
dan bekend uit de vastgestelde verblijven. Mogelijk gaat het om enkele tientallen dieren voor heel het gebied. Een groot deel
van de dieren wordt verwacht uit omliggende woonwijken. Er is vastgesteld dat enkele dieren vanuit Arnhem-Noord de
Nederrijn overstaken bij Meinerswijk en ook is bekend uit ander onderzoek dat soorten via Malburgen en de Groene rivier het
gebied bereiken (De Groene Ruimte, 2017). Er is geen eenduidig aan te wijze foerageergebied en/of vliegroute van de soort
bekend geworden in dit onderzoek. Figuur 14 laat goed zien waar de soort het vaakst vastgesteld is en dat vrijwel alle
structuren gebruikt worden.

Ruige dwergvleermuis
Van de ruige dwergvleermuis is één paarverblijf aangetroffen in het meest westelijke deel van Meinerswijk. Deze bevindt zich
bij Meinerswijk 15. Gelet op het ontbreken van geschikte bomen op deze locatie wordt aangenomen dat het verblijf in dit
pand aanwezig is. Hoewel dit pand behouden lijkt te blijven, wordt worst case rekening gehouden met het verdwijnen van
deze locatie.
De ruige dwergvleermuis foerageert langs enkele groenstructuren en doet dit vrij lokaal. Dit is aan de westzijde van
Meinerswijk, waar ook een verblijf is vastgesteld. De andere locatie betreft de kastanjelaan aan zuidzijde bij Stadsblokken.
Het gaat om hooguit enkele dieren. Van een vliegroute is geen sprake. In de omgeving van het plangebied lijkt de potentie
voor de soort groter, bijvoorbeeld voor verblijven in de grote wilgen en populieren in natuurgebied Meinerswijk, al zijn in
eerder onderzoek (Koorevaar, 2011) ook daar niet veel dieren vastgesteld.
Laatvlieger
De laatvlieger heeft een vermoedelijke verblijfsfunctie gehad in het transformatorhuis in Meinerswijk (De Groene Ruimte,
2006), al is dit nooit geheel bevestigd. De soort is tijdens dit onderzoek niet waargenomen in het gebied, ondanks de
geleverde inspanning en het nadrukkelijk rekening houden met het voorkomen ervan (per deelgebied zijn in de kraamperiode
bewust twee avondbezoeken uitgevoerd, zodat de trefkans op verblijven van laatvlieger het groots was). Mogelijk heeft dit te
maken met het gedrag van de soort, waarbij dieren regelmatig (soms dagelijks) wisselen van verblijf, maar zeker is dit niet..
Van laatvliegerverblijfplaatsen is maar weinig bekend. De soort is een standsoort; hij trekt niet tussen zomer- en
winterverblijf. Het wisselen gebeurt tussen een netwerk aan verblijven die op enkele honderden meters van elkaar af kunnen
liggen, al is ook bekend dat dieren in zomer en winter hetzelfde verblijf gebruiken. In de omgeving van het gebied zijn
laatvliegers wel gemeld, al zijn waarnemingen schaars in Malburgen (De Groene Ruimte, 2017) en worden ze niet meer
gezien in de steenfabriek Elden (tellingen VleGel) (Koorevaar, 2011), waar ze voorheen bekend waren. Het blijft dus in het
duister tasten met betrekking tot deze soort, wat aansluit bij het landelijk beeld. Uitgaand van het vleermuisprotocol is er
voldoende aanleiding om de soort uit te mogen sluiten voor het gebied.
Meervleermuis
Van meervleermuis is geen verblijfplaats in het gebied vastgesteld. Verblijfplaatsen in het gebied waren ook niet bekend uit
eerdere onderzoeken en ook niet in de NDFF. Het dichtstbijzijnde bekende verblijf uit literatuur is gelegen in Oosterbeek
(Haarsma, 2011), wat overeenkomt met de weinige gegevens uit de NDFF (2008). Haarsma vermeldt tevens een
voorzwermplaats nabij Driel, wat aansluit bij de vastgestelde vliegroute over de Nederrijn in westelijke richting. Verwacht
wordt dat vanuit deze omgeving dieren via het land naar de bekende verblijven op de Zuid-Veluwe vliegen. Uitgaande van
voorgaand en huidig onderzoek in Stadsblokken en Meinerswijk, alsmede op basis van bekende verspreidingsgegevens, kan
met zekerheid gesteld worden dat meervleermuis geen verblijfsfunctie heeft in het plangebied of direct daarbuiten.
Van meervleermuis is geen foerageeractiviteit waargenomen. Wel is van de soort een reeds uit onderzoek bekende
(Haarsma, 2011) vliegroute vastgesteld. De soort vliegt van oost naar west in de richting van het dorp Oosterbeek. Deze
vliegroute over de Neder-Rijn is ook in ons onderzoek vastgesteld.
Watervleermuis
Verblijven van watervleermuis zijn niet aangetroffen. De watervleermuis gebruikt voor overwintering veelal objecten zoals
forten, bunkers en gebouwen. Ook zijn dit de paarverblijven. Zomers wisselt de soort deze in voor holten en spleten van
bomen, die op redelijk grote afstand van de winterverblijven aanwezig kunnen zijn. Uit navraag bij VleGel (de provinciale
vleermuiswerkgroep) blijkt dat de winterverblijven redelijk goed in beeld zijn in Gelderland en dat deze veelal gelegen zijn in
de Zuid-Veluwe (o.a. bij Deelen, Kemperheide, Houtmarkt en Koningsweg). De daar bekende aantallen komen niet overeen
met de aantallen die geteld worden bij zomerverblijven, vanwaar het gissen blijft waar veel van deze dieren zich zomers
ophouden. In Arnhem zijn geen zomerverblijfplaatsen bekend, zo blijkt uit navraag bij VleGel. Uit onderzoek (De Groene
Ruimte, 2006) waar enkele tientallen watervleermuizen foeragerend werden aangetroffen boven de Groene rivier, werd
gesteld dat deze zich mogelijk konden ophouden op het hoogwatervrije deel van Stadsblokken, mogelijk refererend aan het
naastgelegen gebied Meinerswijk waarin de voormalige steenfabriek Elden en de bebouwing in het transformatiegebied
Stadsblokken is gelegen. Tellingen in de steenfabriek Elden door Vlegel hebben echter niets opgeleverd. Ons onderzoek
heeft zich nadrukkelijk gericht op het vaststellen van dergelijke verblijven, maar van watervleermuis zijn deze niet
aangetroffen. Uit andere onderzoeken (Koorevaar, 2011) (Emond, Anema, Inberg, & van der Valk, 2007) zijn ook geen
verblijven van watervleermuis bekend in het gebied. Waar de tientallen foeragerende dieren die De Groene Ruimte (2011)
waar had genomen dan verblijven is onbekend, maar dit is uitgesloten voor het gebied. Tevens zijn zulke aantallen niet
bekend uit het gebied.
Watervleermuis is foeragerend vastgesteld in de voormalige ASM-haven. De soort is niet op andere plekken in het
ontwikkelgebied vastgesteld, maar komt naar verwachting wel buiten Meinerswijk voor. Het gaat om enkele dieren. Van een
vliegroute is geen sprake.

Rosse vleermuis
Van rosse vleermuis zijn geen verblijven aangetroffen.
Rosse vleermuis foerageert met veel dieren ten zuiden van Stadsblokken op het terrein van de Groene rivier (hoogwater
doorloop richting Meinerswijk). Het is te verwachten dat soortgelijke habitats in het te behouden gebied eveneens door deze
soorten gebruikt worden. Uit literatuurstudie en de Nationale Databank Flora en Fauna blijkt dit ook het geval te zijn.
Ontsluitingsweg zomerkade Meinerseiland-Meinerswijk
Er heeft geen vleermuisonderzoek plaatsgevonden in dit gebied. Uit eerder onderzoek voor het verlagen van de zomerkade
(Peereboom, 2012) (Koorevaar, 2011) in het kader van Ruimte voor de Rivier, welke enkele jaren terug is uitgevoerd, blijken
hier geen bijzonderheden voor te komen. Gelet op het ontbreken van geschikte plekken voor verblijfplaatsen (het betreft een
volledig open terrein, reeds enkele jaren terug vergraven en nog in pioniersstadium verkerend en boomholten ontbreken) kan
met zekerheid gesteld worden dat hier geen verblijven aanwezig zijn. Het gebied heeft ook geen aaneengesloten, opgaande
structuren vanwaar foerageergebied eveneens afwezig is. Vliegroutes zijn niet genoemd in eerdere onderzoeken, maar in
het verlengde van eigen onderzoek en op basis van Haarsma (2011) lijkt het vanzelfsprekend dat meervleermuis hier
aangetroffen kan worden. Het zou echter kunnen zijn dat deze soort hier een oversteek heeft gemaakt naar de noordzijde
van de Nederrijn, waar hij via de Rosandepolder een route heeft. Dat is niet bekend.
Te behouden gebied
In het te behouden gebied worden verblijven verwacht van gewone en ruige dwergvleermuizen. Voor de gewone
dwergvleermuizen is er potenties bij alle gebouwen daar, voor de ruige dwergvleermuis is daarnaast ook nog veel bosgebied
potentieel geschikt. Gewone grootoorvleermuis, die niet waargenomen is in het transformatiegebied, komt mogelijk nog voor
in de steenfabriek Elden, waar de soort in 2007 laatst bekend werd waargenomen in kleine aantallen (1-2 dieren). Ook
laatvlieger is door ontbreken in het transformatiegebied niet op voorhand uit te sluiten in het te behouden gebied, een plek
waar hij voorheen ook met regelmaat foeragerend aangetroffen werd. Omdat de voorgenomen ontwikkeling geen betrekking
heeft op die delen, is daar geen onderzoek naar gedaan.
Ooibos Stadsblokken
Het tussen Stadsblokken/ Groene Rivier/ Eldense weg is niet onderzocht op vleermuizen. Het gebied viel aanvankelijk buiten
de scope, maar is vanwege een ontsluitingsvariant later toegevoegd aan het gebied. Alleen de noordrand grenzend aan
Stadsblokken is onderzocht. Hier zijn geen verblijven vastgesteld van vleermuizen. Wel wordt de rand gebruikt als
foerageergebied door gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.

Figuur 12. Waarnemingen vleermuizen in Meinerswijk. Rood: paarroep gewone dwergvleermuis; groen: zomerverblijf gewone dwergvleermuis; oranje:
foeragerende gewone dwergvleermuis; paars: paarroep ruige dwergvleermuis; lila: foeragerende ruige dwergvleermuis; blauwe lijn: vliegroute
meervleermuis. De cirkels geven het globale gebied van de activiteit aan. Bron: Raaijmakers, 2016.

Figuur 13. Waarnemingen vleermuizen in Stadsblokken. Rood: paarroep gewone dwergvleermuis; oranje: foeragerende gewone dwergvleermuis; paars:
paarroep ruige dwergvleermuis; lila: foeragerende ruige dwergvleermuis; geel: foeragerende watervleermuis; donkerblauw: foeragerende rosse vleermuis;
blauwe lijn: vliegroute meervleermuis. De cirkels geven het globale gebied van de activiteit aan. Bron: Raaijmakers, 2016.

Figuur 14. Waarnemingen van vleermuizen, waarvan het merendeel foeragerende dieren betreft. Rood: gewone dwergvleermuis; groen: ruige
dwergvleermuis; donkerblauw: meervleermuis; licht blauw: watervleermuis; geel: rosse vleermuis.

Effecten en ontheffing
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het verjagen, vangen en doden van individuen
van beschermde soorten, alsmede het verstoren of vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de functionele
leefomgeving) is verboden vanuit de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van verblijfplaatsen van vleermuizen dienen
te allen tijde gegarandeerd te blijven.
Gewone dwergvleermuis
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen effecten op de aangetroffen verblijfplaatsen in De Praets en ‘t Heuveltje.
Paarverblijven en zomerverblijf van de gewone dwergvleermuis die daar zijn aangetroffen zullen geen negatieve effecten
door de ontwikkelingen ondervinden. Er zijn geen werkzaamheden op die locaties voorzien die van negatieve invloed hierop
zijn. Maximaal 5 paarverblijfplaatsen, waarvan 2 in industriegebied Meinerswijk en 3 in Stadsblokken zullen door de
voorgenomen ontwikkeling verdwijnen.

Figuur 15. Locatie vleermuisverblijven. Kruis: weg; Open cirkel: behouden. Rood: gewone dwergvleermuis, groen: ruige dwergvleermuis. Bron: Google
maps.

Figuur 16. Locatie vleermuisverblijven. Kruis: weg; Open cirkel: behouden. Rood: gewone dwergvleermuis, groen: ruige dwergvleermuis. Bron: Google
maps.

Figuur 17. Locatie vleermuisverblijven. Kruis: weg; Open cirkel: behouden. Rood: gewone dwergvleermuis, groen: ruige dwergvleermuis. Bron: Google
maps.

Hiervoor moet een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd worden en zijn mitigerende en
compenserende maatregelen noodzakelijk. Het verblijf van gewone dwergvleermuis bij de woonboot (Haven van Coers) op
Stadsblokken zal behouden blijven, vanwaar voor deze locatie geen ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming
noodzakelijk is Het verblijf van gewone dwergvleermuis bij van Workum zal mogelijk verdwijnen. Uitgaande van het worstcase scenario moet ook hiervoor ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd worden en dienen mitigerende en
compenserende maatregelen genomen te worden.
In zowel Meinerswijk als Stadsblokken wordt redelijk intensief gefoerageerd. Vaste vliegroutes zijn er niet; er zijn dusdanig
veel mogelijkheden voor de soorten dat alle opgaande structuren gebruikt worden. De omgeving voorziet ruimschoots in
vervangend foerageergebied, bijvoorbeeld in Meinerswijk, langs de Groene rivier en in de naburige wijk Malburgen, vanwaar
geen sprake is van essentieel foerageergebied. Desondanks wordt wel gesteld dat het hier om intensief gebruikt
foerageergebied gaat. De ontwikkeling voorziet in het behoud van zoveel mogelijk groen tijdens de aanlegfase en zal ook na
inrichting een groen karakter houden. In de eindsituatie is er meer opgaand groen aanwezig in Meinerswijk/Meinerseiland
dan nu het geval is en zal bij Stadsblokken het groen per saldo circa gelijk blijven. Daarnaast wordt in het te behouden
gebied agrarisch gebruikte grond omgevormd tot natuur, waarbij ook ruimte is voor de ontwikkeling van ooibos. Netto
voorziet de ontwikkeling in de toekomstige situatie in een verbetering van foerageermogelijkheden en vliegroutes voor de
gewone dwergvleermuis.
Ruige dwergvleermuis
De ruige dwergvleermuis maakt slechts op enkele plekken gebruik van het gebied. Het betreft maximaal 1 paarverblijf bij de
woning met adres Meinerswijk 15. Voorts wordt ervan uit gegaan dat de woning gehandhaafd kan blijven in de huidige
plannen. Echter gaan wij uit van een worstcasescenario, waarbij dit verblijf verloren kan gaan. Dat kan ook het geval zijn bij
het indirect ongeschikt raken door aantasting van het functioneel leefgebied, bijvoorbeeld door het verwijderen van opgaand
groen rondom de locatie, waardoor het verblijf niet meer bereikt kan worden. Voor het aantasten van dit verblijf moet
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd worden.
Het foerageergebied van de ruige dwergvleermuis is gelegen op twee locaties: in omgeving van het vastgestelde paarverblijf
nabij Meinerswijk 15 en in de hoek kastanjelaan/ooibos in Stadsblokken. De laatste locatie blijft behouden, maar kan
verminderd geschikt raken door naastgelegen voorgenomen gebouwen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er
lichtuitstraling is vanuit de gebouwen zelf, door regulier gebruik. Voor de soort is er voldoende alternatief aanwezig in de
directe omgeving, bijvoorbeeld in het naastgelegen ooibos, te midden van de kastanjelaan of op de landtong tussen de twee
havens. Het betreft derhalve dan ook geen essentieel foerageergebied, vanwaar er geen negatieve effecten zullen optreden
wanneer ruige dwergvleermuis op deze specifieke locatie verstoord wordt.
Met betrekking tot de locatie nabij het paarverblijf in Meinerswijk geldt eveneens dat er voldoende alternatieven
foerageergebieden in de directe omgeving aanwezig zijn, waaronder in natuurgebied Meinerswijk en de bosschages rondom
de Praets en ’t Heuveltje. Er is derhalve geen sprake van een essentieel foerageergebied. De locatie is wel functioneel

leefgebied, waarbij het ongeschikt raken ervan negatieve effecten kan hebben voor de verblijfsfunctie. Voor dit verblijf wordt
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd.
Laatvlieger
De laatvlieger is niet vastgesteld in en in directe omgeving van het plangebied. Derhalve kunnen negatieve effecten op de
soort uitgesloten worden en is ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet nodig.
Meervleermuis
Van meervleermuis zijn geen verblijven bekend in het gebied, of in de directe omgeving daarvan. Direct negatieve effecten
op verblijven zijn derhalve niet aanwezig. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is hiervoor niet
noodzakelijk.
De vliegroute van meervleermuis boven de Nederrijn is belangrijk aandachtspunt. Meervleermuizen zijn verstoringsgevoelig
voor licht waardoor extra verlichting voorkomen moet worden (in de huidige situatie is reeds sprake van enige verlichting
door het gebruik van het terrein). De ontwikkeling voorziet in woningen die op enige afstand (15 meter) van de oevers staan.
Hierdoor wordt het effect van verlichting sterk beperkt. Overige verlichting van het plangebied wordt niet aangepast en blijft
netto gelijk. Directe lichtuitstraling op de vliegroute boven de Nederrijn wordt zo voorkomen. Door de voorgenomen
woningbouw is in de gebruiksfase geen sprake van verstoring.
Het evenemententerrein zal in het vliegseizoen van meervleermuis uitstralende verlichting hebben tussen zonsondergang en
de nacht. Dit gaat om maximaal 6 dagen per jaar, over een lengte van circa 300 meter, en alleen gedurende enkele uren na
zonsondergang (de evenementen duren maximaal tot 24.00; om 01.00 uur tot zonsopkomst gaat de verlichting in het gebied
uit). Dit is een zeer beperkt effect ervan uitgaand dat het om maximaal 6 dagen van de circa 90 migratiedagen per jaar
bedraagt. Daarnaast is er een alternatieve vliegroute mogelijk aan de zuidzijde van de nieuw aangelegde nevengeul (Groene
rivier), zodat dieren via deze weg achterlangs in het natuurontwikkelingsgebied Meinerswijk de Nederrijn kunnen blijven
bereiken.
Geconcludeerd moet worden dat er door uitstralende verlichting bij evenementen dit kan leiden tot een verstoring van de
vliegroute. Deze is echter zeer beperkt en daarom niet significant. Wel wordt hiervoor ontheffing aangevraagd.
Tijdens de aanlegfase zullen er werkzaamheden plaatsvinden gedurende de dag, tussen circa 7.00 en 19.00 uur. Dit kan in
de periode maart een verloop geven van 30 minuten voor of na zonsopkomst, respectievelijk ondergang. In uitzonderlijke
gevallen kan dit afwijken. Deze verstoring is tijdelijk van aard en zeer beperkt, en wordt derhalve beoordeeld als niet
significant.
Watervleermuis
Van watervleermuis zijn geen verblijven bekend in het gebied, of in de directe omgeving daarvan. Direct negatieve effecten
op verblijven zijn derhalve niet aanwezig. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is hiervoor niet
noodzakelijk.
Wel foerageert watervleermuis bij de Haven van Coers. De ontwikkeling voorziet in enkele gebouwen en activiteiten aan dit
water. Hierdoor kan het foerageergebied ter plaatse verloren gaan. Uit onderzoek (Koorevaar, 2011) blijkt dat de
watervleermuis ook foerageert op de grote plassen in het te behouden natuurgebied Meinerswijk. Daarbuiten foerageert de
soort ook op de nieuwe vijver in de wijk Malburgen-west, Immerlooplas en de nevengeul bij De Bakenhof (De Groene
Ruimte, 2017). Op korte afstand van de Haven van Coers zijn zeer veel alternatieve locaties. Er is derhalve geen sprake van
essentieel foerageergebied bij de haven van Coers. Desalniettemin kan de ontwikkeling ter plaatse wel voor verstoring
zorgen, vanwaar hiervoor ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd moet worden.
Rosse vleermuis
Van rosse vleermuis zijn geen verblijven bekend in het gebied, of in de directe omgeving daarvan. Direct negatieve effecten
op verblijven zijn derhalve niet aanwezig. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is hiervoor niet
noodzakelijk.
Van de soort is foerageergebied vastgesteld boven de Groene rivier. Hier foerageren meerdere dieren. Uit onderzoek (De
Groene Ruimte, 2017) blijkt dat dieren vanuit Malburgen richting deze plek komen om er te foerageren. In datzelfde
onderzoek is ook foerageergebied bekend bij Immerlooplas, de nieuwe vijver in Malburgen-west en bij De Bakenhof. De
rosse vleermuis is daarnaast foeragerend vastgesteld verspreidt in heel natuurgebied Meinerswijk(Koorevaar, 2011). Dit
geeft een totaalbeeld, waarbij gesteld kan worden dat het gebied vanaf de nevengeul bij De Bakenhof, via de Groene rivier
met Meinerswijk verbonden staat. Het vormt feitelijk een groot foerageergebied van de soort.
Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen verstorende werkzaamheden voorzien ter hoogte van de Groene rivier. De
rosse vleermuis kan in donkerte gebruik blijven maken van de zuidzijde hierlangs en kan deze ook makkelijk Meinerswijk
bereiken. Er is derhalve geen sprake van negatieve effecten op de soort, omdat foerageergebied behouden blijft en in
omgeving ook ruim aanwezig is.

Fiets wandelpad en ontsluiting noodvoertuigen zomerkade Meinerseiland-Meinerswijk
Dit deelgebied is ongeschikt voor de meeste functies van vleermuizen. Hoewel niet bekend, kan meervleermuis hier wel
verwacht worden. Uitgegaan wordt van een aanwezige vliegroute van de soort over de Nederrijn. Voorwaarden zoals
hierboven bij de soort genoemd zijn derhalve ook hier aan de orde.
Ooibos Stadsblokken
Het ooibos tussen Stadsblokken/ Groene Rivier/ Eldense weg is niet specifiek onderzocht op het voorkomen en gebruik door
vleermuizen. Deze locatie lijkt echter wel potentieel geschikt hiervoor, met name voor boombewonende soorten, maar ook
als foerageergebied van andere soorten. De aanleg van een ontsluitingsweg door dit gebied zal nader onderzocht moeten
worden.
Conclusie: Met betrekking tot de plannen zullen voor enkele verblijven negatieve effecten kunnen optreden. Hiervoor is
ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk en zullen mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk zijn. Met
betrekking tot foerageergebied en vliegroutes zullen geringe negatieve effecten kunnen optreden door uitstralende verlichting
tijdens evenementen. Hiervoor wordt ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd.
Effecten op beschermde soorten die voorkomen in of nabij GNN/GO-gebieden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6. Deze zijn
weinig significant, al wordt voor de vliegroute van meervleermuis wel ontheffing aangevraagd. Dit geldt bijvoorbeeld voor
licht-, geluids-, en optische verstoring in aanleg- en gebruiksfase. Te denken valt aan verstoring door gebruikers in het
nieuwe stedelijke gebied en de beweging en verlichting van auto’s en werkverkeer. Dit is met name relevant voor
nachtactieve soorten zoals vleermuizen, die over het algemeen kunstlicht schuwen. Ook geldt dit bijvoorbeeld voor het
behouden van aaneengesloten vegetaties, die relevant zijn voor vleermuizen.
Voor een aantal soorten is in de aanlegfase een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk en zullen mitigerende en
compenserende maatregelen vanuit soortbescherming genomen moeten worden. Dit zijn soorten die ook hun leefgebied
hebben in naastgelegen GNN/GO-gebieden. Door uit te voeren met een ontheffing Wet natuurbescherming is er geen
sprake van significante effecten op de kernkwaliteiten van de GNN of GO. Nadien zal het gebied voor deze soorten in
kwaliteit en kwantiteit geschikt blijven of verbeteren.
8.3.3 Samenhang
Voornemen
De plangebieden liggen centraal in de stad. Ze zijn direct verbonden met het natuurontwikkelingsgebied Meinerswijk en de
Groene Rivier. Aan de noordzijde worden zij begrensd door de Nederrijn, waardoor de afstand tot het feitelijke stadscentrum
van Arnhem beperkt is. Desalniettemin heeft de rivier een sterke barrièrewerking voor zowel de soorten, als voor menselijke
invloeden vanuit de stad.
Het industriegebied Meinerswijk heeft door zijn grote oppervlakte aan bebouwing weinig samenhang met het omringende
rivierengebied. Er zijn geen grote groenstructuren die doorgaande verbindingen vormen met naastgelegen gebieden. Via
een afwisseling aan kleine groenstructuren en bebouwing kunnen soorten als de gewone dwergvleermuis echter weldegelijk
buiten het industriegebied foerageren. Soorten als huismus kunnen de afstand tot andere gebieden makkelijker overbruggen,
omdat zij niet afhankelijk zijn van geleiding. De meervleermuis heeft wel een vliegroute over de Nederrijn en heeft zodoende
samenhang tussen verschillende gebieden. De meeste soorten die echter voorkomen in het industriegebied behoren tot de
algemene soorten. Zij kunnen vaak makkelijk voorkomen in onsamenhangende gebieden, omdat zij weinig kritisch zijn ten
opzichte van hun leefomgeving.
Effecten op de waarde
In industriegebied Meinerswijk komen geen bijzondere kernkwaliteiten voor die samenhang hebben met de beschermde
gebieden hierbuiten, anders dan vleermuizen en vogels. Veel van de soorten in het gebied zijn algemeen en hebben geen
bijzondere hechting met het naastgelegen natuurontwikkelingsgebied. Uit het natuuronderzoek blijkt dat vleermuizen vooral
binnen het gebied zelf verblijven, met uitzondering van de vliegroute van meervleermuis die een vliegroute boven de
Nederrijn heeft. Door de ontwikkeling kan effect optreden op deze vliegroute, namelijk door uitstralende verlichting. Door
voorwaarden te scheppen m.b.t. de uitstralende verlichting kan voorkomen worden uitwisseling tussen andere gebieden
negatief beïnvloed wordt. Met betrekking tot de andere soorten worden negatieve effecten voldoende ondervangen door
rekening te houden met het voorkomen ervan.
Met betrekking tot de samenhang tussen Stadsblokken en nabijgelegen GNN/GO-gebied geldt ook dat dit vooral betrekking
heeft op enkele vleermuissoorten, zoals de vliegroute van meervleermuis boven de Nederrijn.
10.6 Natuurinclusief ontwikkelen
Het idee om natuurinclusief te bouwen komt voort uit de verplichting tot compensatie en mitigatie van gebouwbewonende
soorten vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Steeds vaker liep men er tegenaan maatregelen te moeten treffen voor
het verlies van bestaande verblijven van diersoorten. Om niet alsmaar achteraf nest- en vleermuiskasten op te hoeven
hangen, werd er gezocht naar een manier om dit vooraf bij het ontwerp te integreren.

11.9 Activiteitenplan nodig voor ontheffing Wet natuurbescherming
Voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, meervleermuis, watervleermuis, steenmarter, huismus, havik en
rugstreeppad dient een ontheffing aangevraagd te worden. Om een ontheffing Wet natuurbescherming te verkrijgen moet:
De gunstige staat van instandhouding gegarandeerd blijven;
Invulling gegeven worden aan de zorgplicht;
Voldaan worden aan een bij de wet genoemd belang;
Er mogen geen alternatieven zijn.
Deze gegevens moeten worden uitgewerkt in een activiteitenplan. In dit activiteitenplan staat concreet beschreven welke
werkzaamheden, wanneer, en op welke wijze worden uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met een onderbouwing van de
noodzaak van het project.
Na indiening van de aanvraag wordt beoordeeld of deze ontvankelijk is. Indien dit niet het geval is dan wordt om
aanvullingen gevraagd en wordt de procedure opgeschort. Nadat de aanvraag ontvankelijk is wordt eerst een
ontwerpontheffing afgegeven die 6 weken ter inzage ligt. Eenieder kan hierop zienswijzen indienen. Vervolgens wordt de
ontheffing verleend en ligt deze 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop in beroep. De proceduretijd tot het
verlenen van de ontheffing is 20 weken.
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Verstoring door licht
Natura2000-gebied de Rijntakken ligt op de migratieroute (vliegroutes) van de Meervleermuis. Extra
toename van licht kan zich voordoen in zowel de aanlegfase (bouwwerkzaamheden) als de gebruiksfase
(woningen en evenemententerrein). In de voortoets bij de Passende Beoordeling is gebleken dat er geen
sprake is van significante aantasting van deze routes, onder meer vanwege de aanwezigheid van alternatieve
vliegroutes worden geen effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten verwacht. Er wordt
wel geadviseerd mitigerende maatregelen te nemen om negatieve effecten verder te beperken.3 Zie
daarvoor paragraaf 5.5.
Samenhang
In Meinerswijk komen geen bijzondere kernkwaliteiten voor die samenhang hebben met de beschermde gebieden hierbuiten.
Veel van de soorten in het gebied zijn algemeen en hebben geen bijzondere hechting met het naastgelegen
natuurontwikkelingsgebied. Uit het natuuronderzoek1 blijkt dat vleermuizen vooral binnen het gebied zelf verblijven, met
uitzondering van de vliegroute van meervleermuis, die een vliegroute boven de Nederrijn heeft. Door de ontwikkeling kan
effect optreden op deze vliegroute, namelijk door uitstralende verlichting. Door voorwaarden te scheppen ten aanzien van de
uitstralende verlichting kan voorkomen worden dat uitwisseling tussen andere gebieden negatief beïnvloed wordt.
Maatregelen om deze lichthinder te beperken worden in de planontwikkeling genomen, zie daarvoor paragraaf 5.5
(mitigerende maatregelen)
Met betrekking tot de samenhang tussen Stadsblokken en nabijgelegen GNN/GO-gebied geldt ook dat dit vooral betrekking
heeft op enkele vleermuissoorten, zoals de vliegroute van meervleermuis boven de Nederrijn.
5.4 Effecten op beschermde soorten (Flora- en fauna)
Ten behoeve van de planontwikkeling is onderzoek gedaan2 naar de effecten van het voornemen op aanwezige
beschermde soorten. Hieruit is gebleken dat geen beschermde plantensoorten, mossen en korstmossen, amfibieën en
reptielen zijn aangetroffen. Wat betreft vleermuizen en overige zoogdieren worden er voor vleermuizen (Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Meervleermuis) negatieve effecten op instandhoudingsdoelen verwacht. Voor deze
soorten wordt een ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd. 3
Vleermuizen
In het te ontwikkelen gebied zijn enkele vleermuisverblijven aangetroffen.4 De voorgenomen ontwikkeling heeft geen
effecten op de aangetroffen verblijfplaatsen in De Praets en ‘t Heuveltje. Paarverblijven en zomerverblijf van de gewone
dwergvleermuis die daar zijn aangetroffen zullen geen negatieve effecten van de ontwikkelingen ondervinden.5 Er zijn geen
werkzaamheden op die locaties voorzien die van invloed hierop zijn. Paarverblijven van gewone dwergvleermuis rondom de
steenfabriek Meinerswijk en die van ruige dwergvleermuis zullen door de voorgenomen ontwikkeling verdwijnen. Het verblijf
van gewone dwergvleermuis bij de woonboot (Haven van Coers) op Stadsblokken zal behouden blijven. Het verblijf bij de
Haven van Coers zal mogelijk verdwijnen. De 2 verblijven bij de Groene Rivier en nabij de Nijmeegseweg zijn onzeker.
Uitgaande van een worst-case scenario moet ook hiervoor ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd worden en
dienen mitigerende en compenserende maatregelen genomen te worden.
Het ooibos tussen Stadsblokken/ Groene Rivier/ Eldense weg is niet specifiek onderzocht op het voorkomen en gebruik door
vleermuizen. Deze locatie lijkt echter wel potentieel geschikt voor enkele soorten, zoals de ruige dwergvleermuis. Voor

alternatief 2 gebruiksfase, waarbij de aanleg van een ontsluitingsweg door dit gebied gaat, zal onderzocht moeten worden of
dit kan zonder negatieve effecten. Mogelijk is hiervoor nader onderzoek noodzakelijk in een later stadium en zal daarvoor
wederom een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn.
Meervleermuis heeft een vliegroute over de Nederrijn. De voorgenomen ontwikkeling heeft mogelijk effect op de vliegroute
van de soort. Dit zal vooral de uitstralende verlichting zijn, waardoor de soort verstoord wordt. Hoewel negatieve effecten
voldoende weg te nemen zijn, bijvoorbeeld door aangepaste verlichting, lichtkleuren, afschermen van licht of het respecteren
van donkerte, is niet volledig uit te sluiten dat dieren enige geringe verstoring ondervinden.
Verlichting
De Meervleermuis gebruikt de Nederrijn als vlieg- en migratieroute. Ondanks dat er geen sprake is van
significante aantasting van deze routes, kunnen er wel negatieve effecten ontstaan. Deze negatieve effecten
kunnen worden weggenomen met enkele mitigerende maatregelen2:
om te voorkomen dat verlichting op de Nederrijn schijnt, dienen de lichtmasten op minimaal 15 m
afstand van de oevers van de rivier geplaatst te worden. Dit is in het bestemmingsplan geborgd3 door
lichtmasten in deze strook uit te sluiten;
daarnaast wordt de ‘rug’ van de lichtmast te allen tijde naar de Nederrijn toe geplaatst zodat verlichting
niet op de rivier gericht is;
handhaving van een luxwaarde onder de 0,5 lumen over minimaal 80 % van de Nederrijn. Hoe langer en
breder de zone is waar deze waarde wordt overgeschreden, hoe groter de kans op verstoring;
het toepassen van armaturen die verstrooiing van licht naar de omgeving toe voorkomen. Verschillende
lamptypen bieden mogelijkheden om lichthinder te beperken. Een andere optie is om met
detectiesystemen te werken die ervoor zorgen dat licht op voet- en fietspaden alleen brandt wanneer er
een wandelaar of fietser langskomt. Tenslotte is verlichting in het wegdek ook om verstrooiing naar de
omgeving toe te voorkomen.
Beschermde soorten
Mitigerende en compenserende maatregelen zullen worden vastgelegd in ecologische werkprotocollen en
zijn onderdeel van de genoemde ontheffingen Wet natuurbescherming. Hieronder volgt per soort een
weergave van de te nemen mitigerende maatregelen per soort. Deze maatregelen zijn deels ook
opgenomen in het bestemmingsplan. Voor een volledige weergave van de maatregelen wordt verwezen
naar het Activiteitenplan soortenbescherming Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem.
Eelerwoude, maart 2018, hoofdstuk 10.
Vleermuizen
Voor Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis:
aanbieden vervangende paarverblijfplaatsen;
werkzaamheden aan verblijven en functionele leefomgeving worden buiten de kwetsbare periode
uitgevoerd, d.w.z. niet in medio augustus-september;
het ongeschikt maken van verblijfplaatsen moet plaatsvinden in het actieve seizoen van de vleermuizen
en buiten de kwetsbare perioden. De periode half april tot half augustus komt hier het beste voor in
aanmerking;
de nieuwe locatie is onverlicht, of zo verlicht dat van hinder geen sprake is (bijvoorbeeld door het
toepassen van eco-dynamische verlichting). Een ecologisch deskundige stelt samen met de ontwikkelaar
een concept-verlichtingsplan op wanneer op wanneer planvorming meer concreet is. Deze wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag;
het gebied wordt zoveel mogelijk natuurinclusief ontwikkeld, dat wil zeggen met geïntegreerde
vleermuisvoorzieningen en/of toegankelijke (geschikte) spouwmuren.
5.7 Effectbeoordeling na maatregelen (beoordeling resteffecten)
Door het treffen van de mitigerende maatregelen zoals beschreven in paragraaf 5.5 worden geen effecten
op instandhoudingsdoelen verwacht in Natura2000-gebied de Veluwe, wat betreft stikstofdepositie. Ook
verstoring door licht wordt voorkomen voor de Meervleermuis.
De verwachting is dat na uitvoering van de in paragraaf 5.5 weergegeven maatregelen, die als zodanig
worden geborgd in het bestemmingsplan en in de voorwaarden opgenomen in ecologische werkprotocollen
die deel uitmaken van ontheffingen Wet natuurbescherming, er geen effecten op instandhoudingsdoelen
voor beschermde soorten zullen optreden. De beoordeling daarbij is neutraal ‘0’ voor alternatief 1. Voor
alternatief 2 zijn effecten niet helemaal uit te sluiten, nader onderzoek in het ooibos is noodzakelijk naar
tonghaarmuts, vleermuizen en havik. De beoordeling daarbij is nu ‘- ‘.
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6.3 Verstoring door geluid

Effecten van festivals op vleermuizen is recentelijk onderzocht door Jansen et al. (2017) en TAUW (2017a). Uit dit onderzoek
blijkt dat er geen meetbare verandering in het gedrag van de drie doelsoorten ten gevolge van het Airforce Festival 2017 is
vastgesteld. Dit monitoringsonderzoek geeft geen aanwijzing dat een permanent effect op een individuele vleermuis dan wel
de groep vleermuizen ten gevolge van het Airforce Festival heeft plaatsgevonden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden naar
de meest geluidsgevoelige vleermuissoorten. Het ligt in de lijn der verwachting dat andere vleermuissoorten die prooien
zoeken door actief te roepen op hogere toonhoogte, eveneens geen effecten hebben ondervonden (Jansen et al., 2017).
6.4 Verstoring door licht

Verstoring door licht is afkomstig van kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, glastuinbouw
etc.. Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. Met
name schemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij juist aangetrokken of
verdreven worden door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied
worden vermeden. Daarnaast kan een toename in predatiedruk een rol gaan spelen.
De Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken zijn beiden aangewezen op basis van het voorkomen van nachtactieven
dieren zoals de Meervleermuis.
Veluwe
De Veluwe levert als overwinterings- en zwermgebied van de Meervleermuis een grote bijdrage aan de landelijke populatie.
Het leefgebied is gelegen in het zuidelijke deel van de Veluwe, waar de soort overwintert in bunkers en kelders. Dergelijke
verblijfplaatsen zijn onder meer aanwezig in de omgeving van Vliegveld Deelen, op Klein Heidekamp (Schaarsbergen) en op
landgoed Warnsborn (Arnhem). In Schaarsbergen worden de grootste aantallen aangetroffen (Provincie Gelderland, 2016).
Deze overwinteringsgebieden van de Meervleermuis én broedlocatie van vogelsoorten liggen op ruime afstand van het
plangebied en allen ten noorden van de stad Arnhem. Op basis van de reeds aanwezige verlichtende elementen van de stad
Arnhem en de omringende (snel) wegen is het uitgesloten dat verlichting afkomstig van het plangebied leidt tot negatieve
effecten op de overwinteringslocaties van de Meervleermuis en op broedgebieden van vogels. De Meervleermuis kan, om
deze winterverblijven te bereiken, de Neder-Rijn gebruiken als migratieroute. Potentiele effecten op deze migratieroute en
daarmee indirecte effecten op de winterverblijven
op de Veluwe worden onder Rijntakken beschreven.
Rijntakken
Vleermuizen zijn daarentegen wel afhankelijk van donkere lijnvormige elementen. Om de winterverblijven op de Veluwe te
kunnen bereiken gebruiken meervleermuizen grotendeels donkere brede watergangen, de zogenoemde migratieroutes. Eén
van deze migratieroutes betreft de Neder-Rijn. Haarsma (2011, 2012) stelt dat in het deel van de Neder-Rijn, ten zuiden
van Arnhem, zich de voorzwerm plaats van meervleermuizen naar de winterverblijfplaatsen op de Veluwe bevindt. Het is
onbekend hoe de Meervleermuis vanaf de Neder-Rijn naar de winterverblijven op de Veluwe vliegt, hoogst waarschijnlijk
worden routes over land gebruikt. Hierbij moet de populatie drukke wegen over of onder vliegen, onder meer de N224 en de
A12.
De Neder-Rijn heeft een belangrijke rol tijdens de lange afstand migratie van de Meervleermuis naar zuiden en oosten. Via
de Rijn kunnen meervleermuizen naar de Duitse Eifel vliegen om te overwinteren. Bovenstaande bewering wordt ook
bevestigd door het beheerplan Rijntakken (Provincie Gelderland, 2017). Dit beheerplan vermeldt dat de Meervleermuis de
Rijntakken en vooral de Gelderse Poort in de zomerperiode als foerageergebied en als trekroute tussen zomer- en
winterverblijven gebruikt. Meervleermuizen foerageren veelal boven open water (rivierlopen en grotere plassen). De
beschikbaarheid hiervan zal toenemen doordat in het kader van Ruimte voor de Rivier en Kaderrichtlijn water, nieuw open
water en gevarieerde oevers zullen ontstaan.
De Meervleermuis is in 2006, 2011 en 2016 jagend boven de Neder-Rijn waargenomen (Eelerwoude, 2016 en 2017). In dit
onderzoek is tevens vastgesteld dat de soort de Neder-Rijn gebruikt als vliegroute, maar een voorzwerm van
meervleermuizen of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort is in het plangebied niet aangetoond. De door Haarsma
(2012) genoemde voorzwermlocatie bevindt zich op een andere locatie ten zuiden van Arnhem. Haarsma (2008) heeft een
verblijf van de Meervleermuis vastgesteld in Oosterbeek (zie afbeelding 9). Op basis van literatuur en nader onderzoek in
2016 zijn in en rondom Meinerswijk – Stadsblokken alleen vliegroute- en migratieroutes van de Meervleermuis aanwezig.
Met andere woorden er zijn alleen effecten te verwachten op aanwezige vlieg- en migratieroutes van de Meervleermuis over
de Neder-Rijn.
De Meervleermuis is zeer gevoelig voor verlichting. Dit betekent dat een extra toename in verlichting op zijn vlieg- en
migratieroute kan leiden tot aantasting van deze route. De extra toename in licht kan afkomstig zijn van de gebruiksfase
(woningbouw en evenemententerrein) en door de aanlegfase. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Afbeelding 9: Aanwezige vliegroute (rode lijn) en verblijf (driehoek) van de Meervleermuis (Haarsma, 2008)

Gebruiksfase
Er wordt niet gebouwd direct aan het water van de Neder-Rijn. De zuidelijke oevers van de Neder-Rijn worden niet
aangepast door bijvoorbeeld damwandprofielen of kades te maken (uitgezonderd in de Haven van Workum) zoals aan de
noordzijde in het centrum van Arnhem. De bebouwing en/of wegen wordt op minimaal 15 meter van de oevers van de
Neder-Rijn gebouwd. Hierdoor wordt directe lichtuitstraling afkomstig van wegverlichting en bebouwing op het water van de
Neder-Rijn voorkomen. Overige verlichting van het plangebied wordt niet aangepast en blijft maximaal in dezelfde situatie
aanwezig. Hierdoor leidt de toekomstige inrichting van het plangebied niet tot verstoring van de migratieroute van de
Meervleermuis over de Neder-Rijn. Er is met woningbouw geen sprake van aantasting van de instandhoudingsdoelstelling
van de Meervleermuis.
In de zuidoostelijke hoek wordt een evenemententerrein planologisch bestemd (zie afbeelding 12 voor locatie). Dit betekent
dat er meerdere evenementen plaats kunnen vinden, zowel overdag als in de avonduren. Alle evenementen duren tot
maximaal 24 uur in de avond. De evenementen in de uren tussen zonsondergang en 24 uur worden voorzien van verlichting.
Deze verlichting kan de oevers van de Neder-Rijn beschijnen en daarmee een negatief effect hebben op de vlieg- en
migratieroute van de Meervleermuis. De Meervleermuis gebruikt de migratieroutes in de periode van half maart – begin april
én van begin augustus – begin oktober, in de tussenliggende periode gebruik de Meervleermuis de Neder-Rijn als vliegroute
van de (zomer)verblijfplaats naar het foerageergebied (bron: Vleermuisprotocol, 2017). Evenementen worden juist in deze
(zomer)periode gehouden, waardoor verkeerd gebruik van lichtmasten een effect kan hebben op de Meervleermuis.

Afbeelding 10: Ruimtelijk concept van woningen in de boszone nabij de Neder-Rijn (boven) en ontsluitingsroute met eventuele locatie van straat verlichting (onder)
(Burro Harro & De Zware Hond, 2017)

De meest belangrijke periode van het jaar is de migratieperiode; half maart tot begin april én van begin augustus – begin
oktober. Van belang is dat in deze periode in de nachtelijke uren een donkere doorgang aanwezig is. Dit wordt grotendeels
gegarandeerd doordat alle evenementen tot maximaal 24 uur in de avond duren, waardoor er een periode van 01.00 uur tot
en met zonsopkomst de lampen uit gaan en een donkere doorgang over de Neder-Rijn aanwezig is. Dit betekent dat
gegarandeerd is dat er dagelijks een donkere doorgang voor de Meervleermuis aanwezig is. De periode waarin deze
donkere doorgang aanwezig is, wordt wel beperkt door het toestaan van evenementen. Het eerste uur na zonsondergang
blijkt geen belangrijk moment te zijn voor de Meervleermuis. Haarsma (2008) heeft geconstateerd dat bij alle drie de
excursies nabij Meinerswijk de eerste waarneming van een Meervleermuis (meer dan) een uur na zonsondergang is gedaan.
Hierdoor wordt verstoring in tijd gezien nog verder beperkt; van een uur na zonsondergang tot 01.00 uur. Dit betreft in de
meest donkere periode (maart) maximaal 5,5 uur verstoring door verlichting van de in totaal 13 uur aanwezige donkere
uren2. De grootste veroorzaker van verlichting zijn de grotere dance evenementen (>7.500 bezoekers) waar veel verlichting
gebruikt wordt. Dergelijke dance evenementen vinden maximaal 2 keer per jaar plaats én het is aannemelijk dat ze buiten de
meest belangrijke migratieperiode gehouden worden. Het Free Your Mind festival wordt bijvoorbeeld in juni georganiseerd,
waarin de weersvoorspellingen voor een open lucht festival het beste zijn. Andere grotere evenementen die meer dan 500
bezoekerstrekken mogen maximaal zes keer per jaar georganiseerd worden. In de worstcase scenario is de kans aanwezig
dat deze zes dagen precies georganiseerd worden in de migratieperiode (maart – april én/of augustus – oktober). Dit
betekent een afname van zes geschikte nachtdelen van in totaal 90 dagen waarin migratie plaats vindt. De verstoring vindt
plaats over een lengte van gemiddeld 300 meter, gedurende enkele uren na zonsondergang (tot 01.00) en voor maximaal
zes dagen per jaar. Om deze zeer beperkte periode te overbruggen zijn er in de omgeving alternatieve vliegrouten aanwezig
die gebruikt kunnen worden. Zo is er een nieuwe nevengeul aangelegd ten zuiden van Stadsblokken. Deze route in op de
zuidelijke route onverlicht en passeerbaar voor meervleermuizen. Dit betekent dat er alternatieve locaties zijn om de vliegen migratieroute tijdelijk op te vangen.
Geconcludeerd wordt dat de evenementen mét grootschalige verlichting kan leiden tot verstoring van een vlieg- en
migratieroute van de Meervleermuis. De verstoring vindt plaats over een deel van de nacht en voor maximaal zes dagen per
jaar. Van permanente aantasting is om die reden geen sprake. Daarnaast zijn en alternatieve vliegroute in Meinerswijk
aanwezig, die gebruikt kunnen worden. Er is dan ook geen sprake van significante aantasting van deze vlieg- en
migratieroute en is er geen sprake van indirecte aantasting van winterverblijven van de soort op de Veluwe.

Afbeelding 11: Bestaande en voorbeeld alternatieve vlieg- en migratieroute van de Meervleermuis.

Afbeelding 12: Ruimtelijke concept ASM haven en evenementterrein (Burro Harro & De Zware Hond, 2017)

Aanlegfase
In de aanlegfase kan sprake van verstoring door verlichting door aanwezig materieel. Dit betreft een tijdelijke verstoring in de
fase waarin gewerkt wordt. De werkzaamheden worden verspreid over enkele jaren uitgevoerd en er wordt alleen gewerkt in
de dagperiode van 07.00 – 19.00. In zeer uitzonderlijk gevallen zal in de nacht gewerkt worden, echter dit is niet wenselijk
gezien de aanwezigheid van woningen. De Meervleermuis gebruikt de migratieroutes in de periode van half maart – begin
april én van begin augustus – begin oktober (bron: Vleermuisprotocol, 2017).
De soort wordt actief na minimaal 30 minuten na zonsondergang, wanneer het echt donker is. In deze periode is een zeer
beperkte overlap aanwezig tussen de werkzaamheden én het gebruik van de migratieroutes door de Meervleermuis. Dit is
een periode van ongeveer een half uur voor zonsondergang (begin maart) en half uur na zonsopkomst (eind maart), de rest
van de nacht wordt er geen werkzaamheden uitgevoerd én is de Neder-Rijn op de zuidelijke oever donker en passeerbaar
voor de Meervleermuis. Gezien deze beperkte periode én het feit dat dit slecht tijdelijke van aard is, kan geconcludeerd
worden dat er Ageen sprake is van een mogelijk significant negatief effect op het instandhoudingsdoel van de
Meervleermuis. Wel wordt geadviseerd mitigerende maatregelen te treffen om de effecten verder te beperken. Hier wordt
verderop in dit rapport op ingegaan.
6.7 Cumulatie
Cumulatie houdt in dat meerdere ingrepen samen (plannen en/of projecten) tot gevolg kunnen hebben dat de natuurlijke
kenmerken van een Natura 2000-gebied geschaad worden, terwijl dat voor een afzonderlijke ingreep als zodanig niet het
geval hoeft te zijn. Op het moment van opstellen van deze rapportage lopen er geen (planologische) procedures waarin
wordt voorzien in ontwikkelingen die cumulatief met de voorgenomen ingreep tot negatieve effecten zouden kunnen leiden.
Provincie Gelderland vermeldt verder dat er recentelijk geen vergunningen verleend zijn voor de Meervleermuis.
Cumulatieve effecten op de Meervleermuis vinden om die reden niet plaats.
8 MITIGERENDE MAATREGELEN
De Meervleermuis gebruikt de Neder-Rijn als vlieg- en migratieroute. Hiervoor in dit rapport is geconcludeerd dat er geen
sprake is van significante aantasting van deze routes, maar dat er wel negatieve effecten kunnen ontstaan. Deze negatieve
effecten kunnen weggenomen worden met enkele mitigerende maatregelen die hieronder beschreven worden.
De aanwezigheid van verlichting hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Het voornaamste probleem zit hem in de
verstrooiing van het licht uit de armaturen. Om te voorkomen dat verlichting op de Neder- Rijn schijnt worden de lichtmasten
op minimaal 15 meter afstand van de oevers van de Neder-Rijn geplaatst. Deze zone wordt in het bestemmingsplan
opgenomen met als aanduiding ‘verlichting uitgesloten’. Daarnaast wordt de ‘rug’ van de lichtmast te allen tijde naar de
Neder-Rijn toe geplaatst, zodat de verlichting niet gericht is op de Neder-Rijn, maar naar het zuiden toe (zie afbeelding als
voorbeeld). Bij voorkeur wordt teven begroeiing aangeplant of gestimuleerd om zicht te ontwikkelen tussen de lichtmast en
de Neder-Rijn.

Afbeelding 35: Plaatsen van de lichtmast met de rug naar de vaar toe (bron : Haarsma, 2010).

Handhaaf over minimaal 80% van de Neder-Rijn een luxwaarde onder de 0,5 lumen. Als stelregel hanteert (Haarsma, 2010)
dat verstoring van vleermuizen boven water kan plaatsvinden als de hoeveelheid lux op het midden van de vaart op 30
centimeter hoogte meer is dan 0,5 lux. Hoe langer en breder de zone is waarop deze stelregel wordt overtreden, hoe groter
de kans op verstoring is. Als laatste mitigerende maatregel, maar de meest belangrijke, pas armaturen toe die verstrooiing
van licht naar de omgeving toe voorkomen. De verschillende lamptypen bieden mogelijkheden om lichthinder te beperken.
Met LED’s is het bijvoorbeeld makkelijker om het licht te richten, zodat alleen verlicht wordt wat verlicht moet worden.
9.1 Mitigerende maatregelen
Geconcludeerd is dat de verlichting in zowel de gebruiksfase als de aanlegfase een negatief effect kan hebben op de
instandhoudingsdoelstellingen van de Meervleermuis in de Rijntakken. Deze effecten zijn echter niet significant. Door middel
van een aantal in dit rapport beschreven maatregelen kan worden voorkomen dat deze (niet significante) negatieve effecten
zullen optreden. Geadviseerd wordt die maatregelen te treffen.

