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1 | Inleiding

1.1 Aanleiding
Voor toekomstige ontwikkelingen in Meerstad-West is Buro Bakker gevraagd om een onderzoek uit
te voeren naar de aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna in het gebied tussen de
oostelijke ringweg van Groningen (N7) en de Borgweg (figuur 1). Buro Bakker is sinds 2004 actief
betrokken bij het onderzoek naar beschermde flora en fauna in Meerstad en heeft geregeld actualisaties uitgevoerd in het gebied. (Buro Bakker, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 en 2017). Om de
ontwikkelingen in Meerstad-West binnen de kaders van de Wet natuurbescherming uit te voeren is
het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten.

1.2 Doel
Dit rapport is het eindrapport van het ecologisch onderzoek en geeft antwoord op de vraag welke
beschermde soorten flora en fauna aanwezig zijn in het onderzoeksgebied.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de aanleiding en het doel van het ecologisch onderzoek. In
hoofdstuk 2 wordt kort de Wet natuurbescherming behandeld. Dit is het wettelijk kader van het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het onderzoeksgebied beschreven en wordt beschreven
welke soortgroepen zijn onderzocht met welke onderzoeksinspanning. Per soortgroep wordt kort
besproken welke onderzoeksmethode is gebruikt. De resultaten van het ecologisch onderzoek komen aan bod in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een opsomming gegeven van relevante bronnen
die bij het onderzoek is betrokken.
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2 | Wettelijk kader

Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet opgegaan in één
nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming betreft
het onderdeel soorten, voorheen de Flora- en faunawet.
In de Wet natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden:
1.
2.
3.

Vogelrichtlijnsoorten (artikel 3.1 - 3.4)
Habitatrichtlijnsoorten en soorten genoemd in de Verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5 3.9)
Andere nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 - 3.11; bijlage onderdeel A en B)

De lijst ‘jaarrond beschermde nesten’ die onder de Flora- en faunawet is opgesteld, is ook onder de
Wnb geldig. Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, de zorgplicht (artikel 1.11) voor alle in het wild levende dieren.
Voor dit project is de provincie Groningen het bevoegd gezag voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming en voor het verlenen van een eventuele ontheffing. De provincie Groningen heeft voor
de implementatie van de Wet natuurbescherming een verordening vastgesteld. Hierin is onder meer
de lijst met vrijgestelde soorten te vinden.
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3 | Onderzoeksmethode

3.1 Ligging onderzoeksgebied
Het gebied dat in 2018 en 2019 is onderzocht heeft een totale oppervlakte van ongeveer 150 hectare
en is weergegeven in figuur 1. Het gebied is opgedeeld in twee deelgebieden: A) het slibdepot ten
noorden van de Driebondsweg en B) het gebied ten zuiden van de Driebondsweg. Woningen, particuliere tuinen en opstallen vallen buiten het onderzoeksgebied.

A

B

Figuur 1

Ligging van het onderzoeksgebied (Bureau Meerstad) en de verdeling van de deelgebieden A en B.

3.2 Beschrijving onderzoeksgebied
De twee deelgebieden verschillen sterk van elkaar. Deelgebied A ligt tussen het Eemskanaal en de
Driebondsweg en bestaat in essentie uit een voormalig slibdepot dat bebost is geraakt met wilgen.
Het bosgebied is moeilijk toegankelijk door omgevallen bomen en oprukkende bramenruigtes. Met
name later in het seizoen zijn delen van het bosgebied onbereikbaar. Ondanks de droge zomer van
2018 stond een deel van het bos onder water. Richting de P+R Meerstad is een duidelijke verhoging
aanwezig. Riet domineert de vegetatie op deze verhoging. Nog dichter bij de P+R is een sterk geaccidenteerd terrein aanwezig met diverse grondhopen en enkele waterpartijen. Deze grondhopen zijn
deels onbegroeid. Langs de waterpartijen bestaat de vegetatie voornamelijk uit riet.
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Deelgebied B ligt ten zuiden van de Driebondsweg en de Middelberterplas en bestaat in zijn geheel
uit gronden die in agrarisch gebruik zijn. Het zijn overwegend graslanden, die gebruikt worden voor
de productie van gras of die door paarden worden begraasd. Tegen de Driebondsweg zijn nog enkele percelen in gebruik als akker (maïs). De percelen worden begrensd door smalle kavelsloten.
Dwars door het gebied ligt een brede waterschapssloot. De enige bebouwing in het onderzoeksgebied is aanwezig langs de Middelberterweg. Verspreid staan hier enkele boerderijen of voormalige
boerderijen met erfbeplanting.

Foto 1

Impressie deelgebied A.

Foto 2

Impressie deelgebied B.

3.3 Onderzochte soorten en soortgroepen
Op basis van eerder onderzoek en onze kennis van het gebied is voorafgaand aan het onderzoek
een inschatting gemaakt van de verwachte soorten en soortgroepen. Het onderzoek in 2018/19 heeft
zich gericht op de volgende soorten en soortgroepen:





Amfibieën (heikikker)
Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen
Das
Vleermuizen

deelgebied A en B
deelgebied A
deelgebied A
deelgebied A

Het veldwerk ten behoeve van de onderzochte soorten en soortgroepen is samengevat in tabel 1. De
methode wordt daarna kort besproken.
Amfibieën
Het onderzoek naar amfibieën richt zich op de zwaar beschermde heikikker. Andere zwaar beschermde amfibieën zijn tot nu toe niet in het plangebied Meerstad aangetroffen maar komen direct
ten zuiden van het plangebied wel voor (poelkikker).
De start van het onderzoek viel samen met de laatste dagen van de kooractiviteit van de heikikker.
Kooractiviteit in Meerstad werd vastgesteld in de periode van 9 t/m 12 april 2018 (Buro Bakker,
2018). Het onderzoek heeft zich vooral gericht op het vaststellen van adulte kikkers in en nabij potentieel voortplantingswater en de aanwezigheid van eiklompen. Op 10 april is het gebied ten oosten
van de Middelberterweg in de avond onderzocht op de aanwezigheid van roepende heikikkers. In dit
gebied zijn in het verleden ook relatief hoge dichtheden aangetroffen (Buro Bakker, 2010). In het
resterende deel van het onderzoeksgebied, waar in het verleden geen heikikkers zijn vastgesteld, is
het onderzoek overdag uitgevoerd op 12 en 13 april. Hierbij zijn alle sloten in het onderzoeksgebied
intensief onderzocht op de aanwezigheid van amfibieën en eiklompen. De sloten zijn daarbij steekproefsgewijs bemonsterd met een RAVON-steeknet.
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Tabel 1

Onderzoeksmomenten naar beschermde soorten in Meerstad-West in 2018 en 2019.

Soort(groep)

Datum

Begin- /eindtijd

Omstandigheden

type onderzoek

heikikker

10 apr 2018

11:00 – 15:00

17°C, bewolking 4/8, O2, droog

zoeken adulte kikkers en
eiklompen

10 apr 2018

20:00 – 22:00

15°C, bewolking 3/8, O2, droog

roepactiviteit

12 apr 2018

10:00 – 14:00

15°C, bewolking 8/8, O3, droog

zoeken adulte kikkers en
eiklompen

13 apr 2018

10:30 – 11:30

20°C, bewolking 0/8, O1, droog

zoeken adulte kikkers en
eiklompen

vogels

Das

Vleermuizen

13 apr 2018

8:30 – 11:15

20°C, bewolking 0/8, O1, droog

nestencontrole

25 apr 2018

9:00 – 12:30

15°C, bewolking 7/8, ZW4, droog

nestencontrole

8 mei 2018

6:40 – 8:30

18°C, bewolking 0/8, ZO2, droog

nestencontrole

12 juni 2018

19:30 – 23:00

15°, bewolking 8/8, NW2, droog

nestencontrole

13 apr 2018

8:30 – 11:15

20°C, bewolking 0/8, O1, droog

sporen onderzoek

13 apr 2018 – 8 mei 2018

cameraval

7 nov 2018 – 28 nov 2018

cameraval

30 aug 2018

20:00 – 22:00

17°C, bewolking 0/8, NW1, droog

p1, batdetector + warmtebeeldcamera, 4 personen

27 sep 2018

22:00 – 0:00

12°C, bewolking 3/8, ZW3, droog

p2, batdetector + warmtebeeldcamera, 2 personen

24 jan 2019
21 mei 2019

20:40 – 23:35

bomencontrole, 4 personen
9°C, bewolking 8/8, NW4, droog

kr1, batdetector + warmtebeeldcamera, 4 personen

11 jun 2019

21:30 – 0:00

15°C, bewolking 2/8, NW1, droog

kr2, batdetector + warmtebeeldcamera, 3 personen

25 jun 2019

2:50 – 5:20

22°C, bewolking 2/8, O2, droog

kr3, batdetector + warmtebeeldcamera, 4 personen

3 jul 2019
16 jul 2019

21:30 – 0:00

boomcamera
16°C, bewolking 8/8, NW2, droog

kr4, batdetector + warmtebeeldcamera, 3 personen

Vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen
De inventarisatie naar vogels heeft zich geheel gericht op soorten waarvan de nesten een jaarronde
bescherming genieten in het beboste delen van het slibdepot ten noorden van de Driebondsweg. Het
onderzoek is uitgevoerd door middel van vier veldbezoeken in het voorjaar van 2018 (13 en 25 april,
8 mei en 12 juni). De eerste drie veldbezoeken werden uitgevoerd in de ochtend, het laatste veldbezoek werd uitgevoerd in de avond, om ook de eventuele aanwezigheid van uilen vast te kunnen
stellen. Tijdens het eerste veldbezoek lag de focus op het vaststellen van potentiele roofvogelnesten.
De daaropvolgende veldbezoeken zijn deze gecontroleerd op bewoning.
Das
Het onderzoek in 2018 heeft zich in eerste instantie gericht op het terugvinden van de vluchtburcht
van 2010, in combinatie met het zoeken naar sporen, zoals dassenwissels, uitwerpselen en graafac-
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tiviteiten. Het onderzoek is uitgevoerd op 13 en 25 april en op 8 mei 2018. Aanvullend hierop zijn
cameravallen geplaatst tussen 13 april en 8 mei en tussen 7 november en 28 november 2018 bij
burchten waarvan niet direct kon worden aangetoond of deze in gebruik is door een vos of een das.
De inzet van de cameraval had als doel om het gebruik van de holen vast te kunnen stellen.
Tijdens het onderzoek in november 2018 is ook een cameraval geplaatst bij de dassenburcht in het
depot Veldzicht langs het Eemskanaal. Doel hiervan was om vast te kunnen stellen of de burchten in
Veldzicht en het slibdepot tegelijkertijd in gebruik zijn door de das. Deze cameraval heeft beweging
bij de burcht tussen 7 november en 1 december 2018 geregistreerd. Figuur 2 toont de ligging van
depot Driebondsweg en depot Veldzicht. Beide burchten zijn in elk geval in het recente verleden in
gebruik geweest door de das.

Figuur 2

Ligging van depot Driebondsweg en depot Veldzicht.

Vleermuizen
Het onderzoek naar vleermuizen richt zich op het in beeld brengen van verblijfplaatsen en op de
aanwezigheid van foerageergebied en vliegroutes. Gebouwen behoren niet tot het onderzoeksgebied. Het hele onderzoek heeft zich gericht op deelgebied A (slibdepot). Ook het open gebied ten
zuiden van de Driebondsweg is buiten beschouwing gelaten, omdat hier geen belangrijke gebruiksfuncties voor vleermuizen te verwachten zijn.
Bij de vaststelling van de benodigde onderzoeksinspanning is gebruik gemaakt van het Vleermuisprotocol 20171. In het paarseizoen van de vleermuizen (de nazomer van 2018) zijn twee integrale
veldbezoeken gebracht. Tijdens deze veldbezoeken is gericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van paarverblijfplaatsen van vleermuizen. Op 24 januari 2019 zijn alle bomen in het slibdepot
gecontroleerd op mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. Bomen met geschikte holtes zijn ingemeten met een GPS en gemarkeerd met markeerverf. In de voorzomer van 2019 is het vleermuisonderzoek voortgezet, waarbij de focus lag het vaststellen van kraam- en zomerverblijfplaatsen in de
geschikte holtes. In totaal zijn in de voorzomer vier veldbezoeken gebracht met drie of vier personen.
Hierbij is ook gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion XP28). Aanvullend hierop is op 3 juli 2019 een boomholte met een vermoedelijke verblijfplaats gecontroleerd met een
boomcamera.

1

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging (2017) Vleermuisprotocol 2017, maart 2017.

www.netwerkgroenebureaus.nl en www.zoogdiervereniging.nl
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4 | Resultaten

4.1 Amfibieën
Het onderzoek naar amfibieën werd uitgevoerd aan het eind van de kooractiviteit van de heikikker in
de omgeving van Meerstad. Tijdens het onderzoek zijn in het gebied ten oosten van de Middelberterweg op 2 locaties roepende heikikkers vastgesteld. De activiteit van de kikkers was erg beperkt. In
totaal zijn 8 roepende mannetjes gehoord, verdeeld over de twee locaties. Daarnaast zijn op een
aantal aanvullende locaties eiklompen vastgesteld. Het onderzoek in het westelijke deel van het
onderzoeksgebied heeft geen waarnemingen van heikikkers opgeleverd. Hier zijn uitsluitend
(eiklompen van) bruine kikkers gevonden. De eiklompen in dit deel van het gebied waren allen al
enige dagen oud en erg los van structuur en zijn op basis daarvan als bruine kikker gedetermineerd.
Een belangrijk deel van de eiklompen werd vastgesteld in de brede waterschapssloot die dwars door
het gebied van de Driebondsweg naar de Middelberterplas loopt. Andere amfibieën die tijdens het
onderzoek zijn waargenomen zijn gewone pad en bastaardkikker.

Figuur 3

Waarnemingen van amfibieën in het onderzoeksgebied in 2018.

4.2 Vogels met jaarrond beschermde nesten
Havik
Al tijdens het veldwerk naar amfibieën was duidelijk dat een havik aanwezig was in het slibdepot. Op
12 april vloog namelijk een havik met prooi vanuit de graslanden ten zuiden van de Driebondsweg
naar het slibdepot. Op 13 april werd het nest aangetroffen in het westelijke deel van het slibdepot.
Op de nestrand was al dons zichtbaar. Dit is een sterke aanwijzing dat het nest ook daadwerkelijk
wordt gebruikt als nestplaats en niet alleen als platform voor het verorberen van prooien. Naast de
aanwezigheid van dons op de nestrand was er op 13 april ook een mannetje actief nabij het nest.
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Tijdens de vervolgbezoeken kon het gebruik worden bevestigd. Informatie over het eventuele broedsucces (aantal eieren en uitgevlogen jongen) is niet verzameld. Het nest is alleen vanaf de grond
geïnspecteerd, waar het zicht op de inhoud van de nestkom erg beperkt was. De aanwezigheid van
dons op de nestrand, exemplaren nabij het nest, verse prooiresten in de omgeving en uitwerpselen
onder het nest zijn voldoende bewijs om gebruik van het nest aan te tonen. In 2019 heeft de havik
wederom op het nest gebroed.
Buizerd
Tijdens alle veldbezoeken gericht op vogels zijn territorium indicerende waarnemingen van de buizerd gedaan. Het nest van de buizerd werd al tijdens het eerste veldbezoek van 13 april gevonden.
Op dat moment was een buizerd op het nest aanwezig. Op 25 april werd wederom een buizerd aangetroffen op het nest. Tijdens het bezoek van 8 mei werd geen buizerd op het nest aangetroffen,
maar was wel duidelijk zichtbaar dat er verse takken waren aangesleept en op het nest gelegd. Tijdens het laatste veldbezoek (12 juni) werden verse uitwerpselen aangetroffen onder het nest en was
een buizerd aanwezig die bij benadering van de nestboom hevig begon te alarmeren. Of er op het
nest ook daadwerkelijk gebroed is, is onzeker. De afwezigheid van dons op de nestrand is een aanwijzing dat het nest in 2018 waarschijnlijk niet als broedlocatie is gebruikt.

Figuur 4

Bewoonde nesten van vogels met jaarrond beschermde nestplaatsen in het onderzoeksgebied in 2018.

4.3 Das
Tijdens het ecologisch onderzoek is vastgesteld dat op dit moment geen bewoonde dassenburchten
in het slibdepot aanwezig zijn. Op de locatie van de oorspronkelijke dassenburcht (2010 en 2017) is
wel een cluster van drie burchten aanwezig (figuur 5).
1.
2.
3.

14

Burcht met 2 ingangen: beide ingang zijn overgroeid.
Burcht met duidelijke geur van vossen Bewoonde burcht in gebruik door een vos: duidelijke
geur van vossen vanuit de burcht.
Bewoonde burcht in gebruik door een vos: vastgesteld na inzet cameraval.
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Figuur 5

Aangetroffen burchten in slibdepot Driebondsweg in 2018.

April/mei 2018
De cameraval heeft in de periode van 13 april tot 8 mei activiteit van een vos rondom burcht 3 geregistreerd. In de avond van 3 en 4 mei en in de vroege ochtend van 8 mei is activiteit van een volwassen vos vastgesteld nabij de ingang van de burcht (foto 3).
November 2018
In de periode van 7 november tot 28 november is opnieuw een vos waargenomen bij burcht 3. Het
betreft een eenmalig bezoek in de nacht van 19 november op 20 november. In diezelfde nacht heeft
de vos ook de andere twee burchten bezocht.
Bij de burcht in depot Veldzicht zijn in de periode van 7 november tot 1 december geen dassen
waargenomen. Wel zijn er met enige regelmaat vossen waargenomen in de nabijheid van de burcht.
In de nacht van 18 op 19 november was een bunzing aanwezig bij de burcht.

2018 | P18087 | Ecologisch onderzoek Meerstad-west 2018/19

15

Foto 3

Vos bij de ingang

van burcht 3 (4mei 2018).

Foto 4

Vos bij de ingang

van burcht 2 (20 november
2018).

Foto 5

Vos bij de ingang

van de burcht in depot Veldzicht
(7 november 2018).

In het slibdepot zijn geen wissels (vaste looproutes) van dassen en andere sporen die duiden op de
aanwezigheid van dassen aangetroffen.
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Het is waarschijnlijk dat de gefotografeerde vos gebruik maakt van meerdere burchten en dat ook
burcht 2 deel uitmaakt van zijn leefgebied. Het cluster van burchten is gelegen in een relatief droog
deel van het slibdepot. Het grootste deel van het beboste deel van het slibdepot ligt delen van het
jaar echter onder water en is daardoor ongeschikt voor verblijfplaatsen van dassen. De situatie is
hiermee duidelijk anders dan in 2010 toen er veel minder water in het depot aanwezig was.
In het slibdepot zijn geen wissels (vaste looproutes) van dassen en andere sporen die duiden op de
aanwezigheid van dassen aangetroffen.

4.4 Vleermuizen
In het slibdepot zijn tenminste zes soorten vleermuizen vastgesteld: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis. De
verschillende functies van het gebied voor deze soorten worden hieronder kort beschreven.
Verblijfplaatsen
Nazomeronderzoek
Tijdens de twee uitgevoerde veldbezoeken in de nazomer van 2018 zijn tenminste twee verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Het betreft één verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis en één
verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Daarnaast vlogen tenminste vier rosse vleermuizen uit
het beboste deel van het slibdepot in noordelijke richting weg. Het is waarschijnlijk dat deze vleermuizen een verblijfplaats hebben in het slibdepot. De verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis
en de gewone dwergvleermuis hebben betrekking op paarverblijfplaatsen in boomholtes of achter
losse stukjes schors. Dit zijn verblijfplaatsen die door mannetjes worden gebruikt en van waaruit
vrouwtjes worden gelokt om te paren. De exacte locaties van deze verblijfplaatsen kon niet worden
vastgesteld. De op figuur 5 aangegeven locaties zijn indicatief.

Figuur 6

Vleermuizen in en in de omgeving van het slibdepot langs de Driebondsweg, die zijn vastgesteld tijdens het

vleermuisonderzoek in 2018/19.

Bomencontrole winter 2018/19
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Tijdens de bomencontrole in de winter van 2018/19 zijn in totaal bijna 100 holtes of andere openingen in bomen aangetroffen, die in potentie geschikt kunnen zijn als verblijfplaats van vleermuizen. In
figuur 5 zijn deze holtes (in zwart) weergegeven.
Voorzomeronderzoek
Tijdens het voorzomeronderzoek zijn tenminste vier bomen met verblijfplaatsen van vleermuizen
aangetroffen. Tijdens het eerste veldbezoek in de voorzomer (21 mei) zijn geen verblijfplaatsen
vastgesteld, maar kon wel worden vastgesteld dat de kern van het activiteitengebied van vleermuizen in het westelijke deel van het slibdepot ligt. Vanuit het bos vlogen toen minimaal 6 rosse vleermuizen naar verschillende richtingen weg. Tijdens het tweede veldbezoek in de voorzomer is daarom ingezoomd op dit westelijke deel van het slibdepot. Direct na aankomst konden (op gehoor) al
twee bomen worden gelokaliseerd met verblijfplaatsen van rosse vleermuizen. Later op de avond
vlogen hier 2, respectievelijk 5 rosse vleermuizen uit. Deze locaties zijn waarschijnlijk in gebruik als
zomerverblijfplaats. Daarnaast was een gewone grootoorvleermuis aanwezig in een holte met een
vochtspoor. Ook deze verblijfplaats heeft vermoedelijk de functie van zomerverblijfplaats. Tijdens de
derde ronde was deze gewone grootoorvleermuis bij dezelfde holte aanwezig. Daarnaast werden
verblijfplaatsen vastgesteld van de rosse vleermuis (10 invliegers in dezelfde boom waar in de tweede ronde 2 uitvliegers zijn waargenomen) en de ruige dwergvleermuis (1 zekere invlieger in het
meest westelijke deel van het slidepot). Een groep van ongeveer 15 rosse vleermuizen vloog tegen
zonsopkomst vanuit het slibdepot weg richting Middelbert. Het is waarschijnlijk dat tenminste een
deel van de gevonden verblijfplaatsen ook een functie heeft als winterverblijfplaats.
Vliegroutes
Binnen het onderzoeksgebied fungeert met name de beplanting langs de Driebondsweg als vliegroute voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. De vliegroute wordt door
een klein aantal vleermuizen gebruikt, maar is vanwege het ontbreken van alternatieve mogelijkheden wel als essentieel te beschouwen. Langs het Eemskanaal was tijdens de veldbezoeken nauwelijks sprake van een vliegroute.
Foerageergebied
Delen van het slibdepot zijn belangrijk als foerageergebied voor vleermuizen. Tijdens alle veldbezoeken zijn foeragerende vleermuizen waargenomen in het bos en aan de randen van het bos.
Waargenomen foeragerende vleermuizen in het slibdepot zijn gewone dwergvleermuis (max. 10 ex),
ruige dwergvleermuis (ongeveer 5 ex), rosse vleermuis (ongeveer 10 ex) en gewone grootoorvleermuis (1 tot 2 ex). Voor deze soorten is het slibdepot waarschijnlijk een essentieel onderdeel van het
foerageergebied. Daarnaast zijn af en toe laatvliegers waargenomen die tijdelijk in het bos aan het
foerageren waren. Tijdens de tweede voorzomerronde werd heel kort een watervleermuis in het
slibdepot waargenomen. Langs het Eemskanaal werd maar sporadisch door vleermuizen gefoerageerd.
Tabel 2

Samenvatting aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen in het slibdepot 2018/2019.
Soort

Type verblijfplaats

Aantal dieren

Rosse vleermuis

2 zomerverblijfplaatsen (wrs ook

10-15

winterverblijfplaats)

18

Gewone grootoorvleermuis

1 zomerverblijfplaats

1

Gewone dwergvleermuis

1 paarverblijfplaats

1

Ruige dwergvleermuis

1 zomerverblijfplaats

1

1 paarverblijfplaats

1

2018 | P18087 | Ecologisch onderzoek Meerstad-west 2018/19

5 | Literatuur en bronnen

•
•
•

Buro Bakker, 2010. Ecologisch onderzoek naar beschermde flora en fauna Meerstad 2010.

•

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging (2017) Vleermuisprotocol 2017,
maart 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl en www.zoogdiervereniging.nl

Buro Bakker, 2018. Afvangen en monitoring heikikker Meerstad 2018.
Creemers R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland.
Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey
– Nederland, Leiden.

2018 | P18087 | Ecologisch onderzoek Meerstad-west 2018/19

19

Colofon
Uitgevoerd door
Buro Bakker adviesburo voor ecologie
Weiersloop 9
Postbus 10034 | 9400 CA Assen
T 0592 - 313389 | info@burobakker.nl
www.burobakker.nl
Projectleiding
Dagmar Heidinga
Rapportage
Harold Steendam
Veldwerk
Koen Breed, Ron Hanisch, Evert-Jan Slot, Wijnanda
Hulsegge, Jasper Koster, Rudmer Zwerver en Harold
Steendam
Kwaliteitscontrole
Dagmar Heidinga
© Buro Bakker adviesburo voor ecologie
Gebruik en overname van gegevens alleen
toegestaan met volledige bronvermelding.
Wijze van citeren
Buro Bakker (2019); Ecologisch onderzoek Meerstadwest 2018/19. Rapport P18087, Assen.
Foto's: Harold Steendam

2018 | P18087 | Ecologisch onderzoek Meerstad-west 2018/19

21

