
 

 

  
 

 

 Memo 

 

Plaats en datum Referentienummer Kenmerk 

Eindhoven, 29 Juni 2017 351261 NdN 

 

Aan 

 

 

Kopie aan 

 

 

Van 

Niels de Nijs 

 

Betreft 

Aanvullend onderzoek rugstreeppad De Roef te Sleeuwijk 

 

1 Aanleiding 
Ten behoeve van een wijziging van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Ruimte voor 
Ruimte locatie De Roef te Sleeuwijk, heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend natuuronder-
zoek uitgevoerd (referentie: SWNL0198691). Uit dit verkennend natuuronderzoek ‘RvR De Roef 
te Sleeuwijk, december 2016’ bleek het (mogelijk) voorkomen van de rugstreeppad binnen de in-
vloedsfeer van het project. De rugstreeppad is beschermd conform artikel 3.5 van de Wet natuur-
bescherming. Mogelijkerwijs kunnen negatieve effecten optreden voor de soort als gevolg van de 
ruimtelijke ingreep. Derhalve is aanvullend veldonderzoek noodzakelijk om het daadwerkelijke 
voorkomen van rugstreeppadden te kunnen uitsluiten. Voorliggende rapportage gaat in op de re-
sultaten van het aanvullende onderzoek gevolgd door een effectanalyse en een doorkijk op de 
eventueel te nemen vervolgstappen.  

 

2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen aan De Roef ten zuiden van het woongebied Sleeuwijk. De globale lig-

ging van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. Het plangebied wordt momenteel gebruikt 

als weiland voor koeien. De omliggende percelen bestaan voornamelijk uit landbouwpercelen 

(maisakkers, grasland en koolzaad) die van elkaar gescheiden zijn door smalle watergangen (<2 

m breed). De exacte begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 2.2.  
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Figuur 2.1: Globale ligging van het plangebied De Roef te Sleeuwijk (rood omcirkeld). Bron: Be-

werking Google Maps 

 

 
Figuur 2.2: Begrenzing plangebied De Roef te Sleeuwijk (rood omlijnd). Bron: Bewerking 

Google Maps 

 

3 Onderzoeksmethode 
Voor het inventariseren van rugstreeppadden is luisteren naar kooractiviteit de meest gebruikte 
methode. De inventarisatie wordt uitgevoerd conform de soortenstandaard Rugstreeppad van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door een ter zake kundige (zie frame) op het 
gebied van rugstreeppadden. Dit betreft drie veldbezoeken verspreid over het actieve periode op 
“goede” avonden waarbij geluisterd wordt naar kooractiviteit. De inventarisaties zijn hierbij uitge-
voerd gedurende geschikte weersomstandigheden (relatief warme, windstille avonden en nach-
ten), zoals weergegeven in tabel 2.1. 
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 Ter zake kundig 

 

Onder een ecologisch deskundige wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet/Wet na-

tuurbescherming een persoon verstaan die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied 

van soortspecifieke ecologie doordat deze: 

• op HBO- of universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Neder-
landse) ecologie, en/of; 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Net-
werk Groene Bureaus en/of werkzaam is voor een terreinbeherende organisatie; 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten 
bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties en/of 

zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of -bescherming 

 

Tabel 2.1 Inventarisatiemomenten en weersomstandigheden 

Datum/Dagdeel Weersomstandigheden Temperatuur (°C) 

01-06-2017 Bewolkt, winderig, droog 14 

12-06-2017 Licht bewolkt, windstil, lichte neerslag vooraf 16 

25-06-2017 Helder, windstil, droog 17 

 

4 Resultaten en effectanalyse 

Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ontwikkeling van De Roef zijn geen rugstreeppad-

den aangetroffen. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het voorkomen van de rugstreep-

pad binnen het plangebied uitgesloten. 

 

5 Conclusie 

Het nemen van verdere vervolgstappen is niet noodzakelijk. Vanuit de Wet natuurbescherming 

zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van de woonkavels.  

 

 


