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Voorwoord
Het project InnovA58 is één van de grootste infrastructuurprojecten in Noord-Brabant van dit
moment. Het project heeft als doel om de A58 ten zuiden van Breda én tussen Eindhoven –
Tilburg te verbreden. Daarnaast heeft het project een innovatie-opgave. Om een betere
doorstroming en bereikbaarheid te garanderen in de toekomst zal de A58 langs deze twee
trajecten worden verbreed.
Voor beide trajecten zijn de beschikbare flora- en faunagegevens onvoldoende actueel om
een ontheffing van de Wet Natuurbescherming te verkrijgen om het werk uit te voeren.
Bureau Waardenburg heeft aan de hand van de bestaande verspreidingsgegevens een Plan
van Aanpak opgesteld om een actueel en volledig beeld te krijgen van de flora en fauna
binnen de invloedszone van de werkzaamheden. Voorliggende rapportage bevat een
actualisatie van de flora- en faunagegevens op basis van bronnen- en veldonderzoek in
2017.
Binnen Bureau Waardenburg is de opdracht uitgevoerd door:
Dimitri Emond
projectleiding, rapportage, veldwerk beekpassages, zoogdieren
Jeroen Brandjes
rapportage en veldwerk beekpassages en overige soortgroepen
Erik Korsten
veldwerk en analyse vleermuizen(data)
Paul de Gier
GIS-analyse en kaarten
Gerlof Hoefsloot
veldwerk en rapportage vaatplanten en amfibieën
Lieuwe Anema
GIS-analyse en kaarten + veldwerk vleermuizen
Dirk Spruijt
veldwerk amfibieën
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de
door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van
Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.
Vanuit de opdrachtgever werd het project begeleid door Paul van Lier en Joep de Greef van
RWS. Beide worden hartelijk bedankt voor de totstandkoming van dit rapport.
Disclaimer
De studie betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten
planten en dieren. Deze beoordeling is gebaseerd op bronnenonderzoek, veldonderzoek en
deskundigenoordeel. Veldonderzoek is altijd een momentopname. Bureau Waardenburg
waarborgt dat het onderzoek is uitgevoerd door deskundige onderzoekers volgens de
gangbare standaardmethoden. Het bureau is niet aansprakelijk voor waarnemingen van
soorten door derden en waarnemingen die na afronding van de studie bekend worden
gemaakt.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Het project InnovA58 is één van de grootste infrastructuurprojecten in Noord-Brabant van dit
moment. Het project heeft als doel om de A58 ten zuiden van Breda én tussen Eindhoven –
Tilburg te verbreden. Daarnaast heeft het project een innovatie-opgave. Het project bevindt
zich momenteel in de planuitwerkingsfase; tevens wordt een marktbenadering voorbereid.
Binnen de scope van het project vallen de twee aanlegprojecten Eindhoven – Tilburg en St.
Annabosch – Galder. Beide trajecten zijn eerder door Bureau Waardenburg onderzocht op
het voorkomen van beschermde flora en fauna in 2009 en 2013-14 (Eindhoven – Tilburg:
Kruijt et al. 2009 en Emond et al. 2014) en in 2011 (St. Annabosch – Galder: Boonman et al.
2012). Deze gegevens dienen geactualiseerd te worden en te voldoen aan de eisen die de
Wet natuurbescherming, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is, daaraan stelt.
Begin 2017 heeft Bureau Waardenburg aan de hand van de bestaande
verspreidingsgegevens (bronnenonderzoek) en een oriënterend veldbezoek een Plan van
Aanpak voor vervolgonderzoek in 2017 opgesteld. Doel hiervan was om een zo actueel en
volledig mogelijk beeld te krijgen van de flora en fauna binnen de invloedszone van beide
deeltrajecten van de A58. Voorliggende rapportage bevat de resultaten van de
bronnenstudie, de methodiek en resultaten van het aanvullend veldonderzoek in 2017.

1.2

Studiegebied
Het te onderzoeken gebied bevindt zich aan weerszijden van de A58 van knooppunt St.
Annabosch tot en met knooppunt Galder en van Tilburg tot Eindhoven (knooppunt de Baars
tot en met knooppunt Ekkersweijer; zie Figuur 1.1). Natuurgegevens worden minimaal
onderzocht binnen het ingreepgebied en een zone van 50 meter rondom het ingreepgebied.
Voor sommige soorten is dit gebied (lokaal) wat groter zijn (zie § 2.2). De middenberm en
het gebied binnen de knooppunten en aansluitingen maken daarbij deel uit van het te
onderzoeken gebied. De exacte begrenzing is vastgelegd in een GIS-bestand dat digitaal
beschikbaar is gesteld.

1.3

Doelstelling
Het doel van het project is tweeledig en bestaat uit:
1. Het bepalen of de beschikbare natuurgegevens ten behoeve van het project InnoVa58
voldoende compleet en actueel zijn in het kader van de Wet Natuurbescherming
(onderdeel ‘soorten’: voorheen Flora- en faunawet) en zo niet, wat dan nodig is om de
natuurgegevens wél voldoende compleet en actueel te krijgen.
2. Het uitvoeren van veldonderzoek om de nog ontbrekende informatie te verkrijgen.

4

Figuur 1.1

Ligging van de twee te onderzoeken deelgebieden langs de A58 (de dikke
ononderbroken rode lijnen).

1.4

Globale ingreep
Het project InnovA58 is een van de grootste infrastuctuurprojecten in Noord-Brabant. Het
project heeft als doel om de A58 ten zuiden van Breda én tussen Eindhoven - Tilburg te
verbreden. Binnen de scope van het project vallen de twee aanlegprojecten Eindhoven Tilburg en St. Annabosch - Galder op de A58. Om een betere doorstroming en
bereikbaarheid te garanderen in de toekomst wordt de A58 langs deze twee trajecten
worden verbreed van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. Hiervoor worden ook de
knooppunten Batadorp, Ekkerswijer, de Baars , Galder en st Annabosch aangepast. Met
name de knooppunten st Annabosch en de Baars zullen ingrijpend veranderen. Verder
worden er op het hele traject diverse bruggen en viaducten verbreed of vervangen.

1.5

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk is de aanleiding en de ingreep beschreven, en de hieruit
voortvloeiende doelstelling. Hoofdstuk twee gaat verder in op een toelichting van de
werkwijze van het bronnenonderzoek en gehanteerde methodieken per soortgroep tijdens
het veldonderzoek. In het derde hoofdstuk worden de resultaten per soortgroep beschreven
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bronnen- en veldonderzoek. Hoofdstuk vier
beschrijft de effecten op hoofdlijnen en eventueel toe te passen mitigerende en
compenserende maatregelen. Het geheel wordt samengevat in hoofdstuk 5.
Kaarten
In de bijlage is per soortgroep een kaartenset opgenomen waarop de waarnemingen van
beschermde / bedreigde soorten staan weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
bron- (2006-2016) en veldgegevens (2017). Als ondergrond zijn hiervoor de door de
opdrachtgever aangeleverde kaarten en bestanden gebruikt (die tevens de te amoveren
gebouwen, te kappen beplanting / bosschages en de systeemgrens bevatten).
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2 Methode
2.1

Brongegevens en doelsoorten
De studie is begonnen met het verzamelen van beschikbare gegevens met betrekking tot
beschermde soorten (en hun biotopen) die in het studiegebied voorkomen dan wel verwacht
kunnen worden. De eerder door Bureau Waardenburg uitgevoerde onderzoeken vormen
hierbij een belangrijke basis. Daarnaast zijn beschikbare rapporten van derden en door de
opdrachtgever aangeleverde gegevens geraadpleegd. Vergelijking van deze bronnen
hebben een indicatie gegeven van de volledigheid en actualiteit van de NDFF op een
globaal schaalniveau.
Doelsoorten
Het bronnenonderzoek heeft een lijst opgeleverd van binnen het onderzoeksgebied
(systeemgrens project + 50 meter) voorkomende of te verwachten doelsoorten.
Waarnemingen van deze soorten zijn weergegeven op kaart (zie Bijlagen). In Hoofdstuk 3
worden deze resultaten nader toegelicht; indien relevant met jaartallen van waarnemingen,
bijzonderheden, specifieke betekenis van de locaties of functies, opvallend hoge aantallen
etc.
Voor de studie zijn de gegevens van de volgende soorten meegenomen:
Habitatrichtlijnsoorten en “andere soorten” van de Wet Natuurbescherming waarvoor
geen vrijstelling van LNV* geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (voorheen
Flora- en faunawet Tabel 2/3-soorten);
Habitatrichtlijnsoorten en “andere soorten” van de Wet Natuurbescherming waarvoor
geen vrijstelling van de Provincie Noord-Brabant* geldt in het kader van ruimtelijke
ontwikkeling (voorheen Flora- en faunawet Tabel 2/3-soorten);
1
Vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats . Van deze soorten zijn
uitsluitend ‘nest-indicerende’ waarnemingen uitgefilterd (“bezet nest”, “vastgesteld
territorium”, “baltsend / zingend” etc.) of waarnemingen van broedvogelinventarisaties;
Rode Lijstsoorten (indien niet tevens beschermd);
Specifieke doelsoorten in het kader van de verbetering van beekpassages onder de
A58 in het studiegebied, zoals das, kamsalamander, wezel en ondergrondse
woelmuis (zie verder Hoekstra et al. 2016).
* Ten opzichte van de vrijstellingen van het Rijk, hanteert de Provincie Noord-Brabant geen vrijstelling
voor de kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing, vanuit het Rijk zijn deze soorten wel
vrijgesteld.

Voor wat betreft de NDFF zijn uitsluitend gegevens van de laatste 5 jaar gebruikt, betrekking
hebbend op strikt beschermde (Flora- en faunawet Tabel 2/3, vogels met jaarrond
beschermd nest) en bedreigde soorten (Rode Lijst) en uitsluitend waarnemingen binnen de
1

Op grond van door het ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende soorten als jaarrond
beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe,
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief, zwarte wouw.
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begrenzing van het onderzoeksgebied (= tracébesluit-grens plus aan weerszijden een buffer
van 50 meter). Vanuit Rijkswaterstaat is opgemerkt dat deze (NDFF-)data voornamelijk zijn
gebaseerd op de soorten die beschermd waren conform de oude natuurwetgeving.
Oriënterend veldbezoek
Volgend op het bronnenonderzoek is begin februari 2017 een oriënterend veldbezoek
gebracht aan het onderzoeksgebied. Het voornaamste doel hiervan was het (opnieuw)
beoordelen van de geschiktheid van het onderzoeksgebied als leefgebied voor de (te
verwachten) beschermde soorten op basis van het bronnenonderzoek met het oog op de
nieuwe wetgeving. Relevante locaties, beekpassages, te amoveren gebouwen, historische
en potentiële vindplaatsen van doelsoorten etc. zijn hierbij uitgebreid beschreven en
gefotografeerd.

2.2

Methodiek veldinventarisatie
Op basis van brongegevens en het oriënterend veldbezoek is een Plan van Aanpak
opgesteld gericht op veldonderzoek naar in ieder geval karthuizer anjer, wilde averuit,
bosbeekjuffer,
bruine
eikenpage,
levendbarende
hagedis,
kamsalamander,
Alpenwatersalamander, vinpootsalamander, poelkikker, grondgebonden zoogdieren
(waaronder das en kleine marterachtigen), vleermuizen (6 soorten, waaronder laatvlieger) en
vogels met een jaarrond beschermde nestplaats (6 soorten, waaronder ransuil). Het
veldonderzoek is uitgevoerd conform de geldende soortprotocollen uit de
Soortenstandaarden van RVO of, indien niet aanwezig, gangbare inventarisatiemethodieken
van PGO’s.
In principe is in 2017 geïnventariseerd binnen tracébesluit-grens plus aan weerszijden een
buffer van 50 meter. Voor wat betreft groeiplaatsen van beschermde flora, vindplaatsen van
reptielen en verblijfplaatsen en vliegbewegingen van vleermuizen is (vrijwel overal) strikt aan
deze 50-metergrens gehouden. Lokaal is echter voor grondgebonden zoogdieren (als das)
en vogels met een jaarrond beschermd nest (als buizerd) ook buiten de 50 meter-zone
gekeken als bijvoorbeeld een populierenbosje voor de helft binnen en voor de helft buiten de
50 meter lag. In dat geval is het gehele bosje onderzocht op aanwezigheid van een burcht
respectievelijk horst (en niet alleen de helft binnen de 50 meter). Zo kan het voorkomen dat
een horst van een roofvogel op bijvoorbeeld 95 meter van de ingreepzone is gekarteerd,
omdat het territorium (waaronder het gehele bosje) zich dan wellicht tot de aan de snelweg
uitstrekt. Hetzelfde geldt voor een zingende groene specht (Rode Lijstsoort met zeer groot
territorium) die gehoord wordt (ruim) buiten de 50 meter. Ook voor amfibieën zijn geschikte
poelen die (net) buiten de 50 meter-zone liggen wél geïnventariseerd omdat het landhabitat
rond deze poelen wellicht gedeeltelijk binnen de 50 meter valt en inzicht in het voorkomen
van beschermde soorten in dergelijke poelen dus wel degelijk gewenst is. Ook voor wat
betreft de kleine marterachtigen of beschermde bosbeekjuffer is op diverse plekken het
haakse beektraject tot buiten de 50 meterbuffer bekeken om de situatie rond de kruising met
de A58 beter in perspectief tot het achterland te kunnen zetten.
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Vaatplanten
Er zijn drie gerichte veldbezoeken uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde soorten
planten in het studiegebied te onderzoeken. De eerste ronde heeft plaatsgevonden op 29
mei, vervolgens op 13 juni de tweede ronde en nog een extra ronde op 7 juli om
groeiplaatsen van wilde averuit op het talud bij Bavel te zoeken. Deze soort was bij de
eerdere ronden niet gevonden.
In 2017 is een selectie van locaties bezocht. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis
van de aanwezigheid van Rode Lijst soorten. De aanwezigheid van Rode Lijstsoorten is een
indicatie voor de aanwezigheid van specifieke groeiomstandigheden voor een soortenrijke
vegetatie met bijzondere (beschermde?) soorten. De volgende locaties zijn bezocht:
- schraal soortenrijk grasland aan de noordzijde van de A58 nabij de onderdoorgang
Rijsbergsebaan (west van knooppunt Galder);
- nat hooiland ten zuiden van knooppunt St. Annabosch;
- soortenrijk talud met grasland en ruigte aan de oostzijde van de A27 ten noorden van
knooppunt St. Annabosch;
- graslandjes binnen de op- en afrit ten noorden van knooppunt De Baars;
- heideterrein ten zuiden van de A58 bij Moergestel;
- schraal grasland op een flauw talud ten noorden van A58 bij Oirschot;
- een strook met heischraalgrasland ten noorden van A58 ter hoogte van
verzorgingsplaats Kriekampen;
- verschillende schraalgraslandjes noord en zuid van de A58 bij knooppunt Batadorp.
Groeiplaatsen van beschermde soorten zijn in het veld met de applicatie waarnemingpro
vastgelegd op een smartphone. Per soort zijn datum, aantal planten en eventueel
bedekkingsgraad vastgelegd. Ook groeiplaatsen van bijzondere soorten – met name Rode
Lijstsoorten – die tijdens de inventarisatie zijn gevonden zijn op deze manier vastgelegd. Bij
inventarisatieronden gericht op andere soortgroepen (en dus andere locaties) is ook gelet op
de aanwezigheid van groeiplaatsen van beschermde en bedreigde soorten planten.
Aangetroffen soorten tijdens deze bezoeken zijn op dezelfde manier geregistreerd.
Ongewervelden
Locaties waar op basis van bestaande bronnen en het oriënterende veldonderzoek
bosbeekjuffer en bruine eikenpage verwacht werden, zijn in drie ronden onderzocht:
eenmaal begin juni (piek vliegtijd bosbeekjuffer op 1 juni), op 22 juni en eenmaal in juli (piek
vliegtijd bruine eikenpage op 6 juli).
Vissen
Niet aan de orde, zie § 3.2.3. Eventuele zichtwaarnemingen en bijvangsten met een
schepnet tijdens de inventarisatie van amfibieën (zie onder) zijn wél geregistreerd.
Reptielen
Potentieel habitat van de levendbarende hagedis is in drie onderzoeksronden vlakdekkend
afgelopen onder gunstige waarneemomstandigheden (ochtenduren op droge, zonnige
dagen met weinig wind). Door de ongunstige weersomstandigheden in de periode april – mei
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zijn pas in juni de eerste twee ronden uitgevoerd (1 en 22 juni) en de laatste ronde op 6 en 7
juli.
Amfibieën
Er zijn drie gerichte veldbezoeken uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde soorten
amfibieën in het studiegebied te onderzoeken. Eén ronde vond plaats in mei en nog twee
ronden in juni. De ronde op 13 juni is uitgevoerd door twee personen. Op 7 juli is nog een
extra bezoek uitgevoerd voor een specifiek aantal locaties, waar de te verwachten soorten
nog niet waren vastgesteld tijdens eerdere bezoeken.
In 2017 is een selectie van locaties bezocht. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis
van bekende vindplaatsen van doelsoorten. De volgende locaties zijn bezocht:
- verschillende poelen in een natuurgebiedje aan de noord- en zuidzijde van de A58 nabij
de onderdoorgang Rijsbergsebaan (west van knooppunt Galder);
- verschillende poelen nabij de A58 langs de Mark;
- een bosgebiedje met grasstroken nabij de Strijbeekseweg;
- twee poelen en greppels nabij Anneville;
- nat hooiland ten zuiden van knooppunt St. Annabosch en een poel ten noorden van de
St. Annadreef;
- verschillende poelen en greppels bij knooppunt De Baars;
- natte laagten en poelen aan de noord- en zuidzijde van de A58 bij Moergestel;
- verschillende waterrijke gebieden bij knooppunt Batadorp.
Tijdens elke ronde zijn in de vooraf geselecteerde gebieden wateren bemonsterd met een
schepnet. Voorafgaande aan de schepnetbemonstering werd op enige afstand van de
waterlijn geluisterd naar roepende dieren. Bij nadering van de waterlijn is gelet op
wegspringende dieren. De ondiepe oeverlijn is op het zicht geïnspecteerd op eieren en
larven van amfibieën. Aanwezige larven zijn met de hand op het net uit het water geschept
om deze te determineren. Vervolgens zijn met het schepnet de meest kansrijke delen van
het water bemonsterd. Het betreft ondiepe en diepe locaties met waterplanten. Als laatste
zijn aanwezige schuilplaatsen rond de wateren, zoals stukken hout, stenen en afval,
geïnspecteerd op aanwezige dieren. Alle aangetroffen soorten amfibieën en vissen zijn
geregistreerd. Tijdens het veldwerk voor flora en vleermuizen is nabij geschikt water gelet op
roepende amfibieën (relevant voor rugstreeppad en poelkikker).
Vogels
Het onderzoek naar vogels was gericht op de aanwezigheid van soorten waarvan de nesten
jaarrond zijn beschermd (buizerd, havik, sperwer, boomvalk, ransuil en huismus). Voor het in
kaart brengen van deze soorten zijn drie onderzoeksronden uitgevoerd: de eerste ronde
heeft plaatsgevonden op 16 en 22 maart (na 10 maart in verband met de datumgrens voor
huismus) wanneer er nog geen bladeren aan de bomen zaten. Nesten van roofvogels en
uilen in bomen konden dan eenvoudig gekarteerd worden. De tweede onderzoeksronde
heeft op 5 april plaatsgevonden, wanneer ook de eventueel voorkomende boomvalken uit
Afrika zijn gearriveerd en er nog steeds weinig blad aan de bomen zat. Begin juli (7 juli) heeft
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de derde ronde plaatsgevonden, onder andere om de late boomvalk in beeld te brengen
alsmede het succes / gebruik van de eerder vastgestelde horsten.
Het veldbezoek van de tweede ronde is aansluitend doorgelopen tot in de nacht om
aanwezigheid van ransuil (bedelende jongen medio mei) vast te stellen. Hoewel
nestplaatsen van kerkuil en steenuil uitsluitend buiten de ingreepzone verwacht werden
(waarmee ze formeel geen doelsoort van het onderzoek zijn), is tijdens het onderzoek naar
ransuil en vleermuizen uiteraard wél – terloops - op deze soorten gelet (met name op het
territoriale geluid van adulte vogels in het voorjaar en het bedelgeroep van jongen in de
zomer). Avondbezoeken ten behoeve van vleermuizen zijn eveneens gecombineerd met
uilenwerk om de aanwezigheid van ransuil vast te stellen.
Grondgebonden zoogdieren
Onderzoek naar grondgebonden zoogdieren heeft zich gericht op soorten van het
beschermingsregime Habitatrichtlijn, beschermingsregime ‘Andere soorten’ en doelsoorten
van de beekpassages. Naar doelsoorten is alleen in de periferie van de beekpassage
onderzoek verricht. In twee perioden van 5 weken (voor- en najaar) zijn zeven van de negen
beekpassages onderzocht op gebruik door amfibieën, bunzing, wezel, hermelijn en overige
zoogdiersoorten. De Nieuwe en Oude Leij zijn niet onderzocht omdat deze beekpassages
niet zijn voorzien van loopplanken. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van
sporenplaten met inktstempels of cameravallen (De Mark, oostzijde van de Beerze).
Aanvullend zijn rondom de beekpassages (aan één zijde) ‘reptielenplaatjes’ geplaatst, waar
ook kleine zoogdieren en amfibieën goed mee kunnen worden geïnventariseerd.
‘Reptielenplaatjes’ zijn kunstmatige verblijfplaatsen bestaande uit vierkante tapijttegels en/of
bitumen golfplaatjes, die zijn uitgelegd in een lijnopstelling van 1 plaatje per ca. 10 meter
over een traject van ca. 100 meter in het aangrenzende achterland op een kruising tussen
de beek en de A58 en waar kleine dieren zich graag selectief onder verschuilen. Bij ieder
veldbezoek zijn alle plaatjes langs gelopen en gecontroleerd op zich eronder verschuilende
dieren.
Daarnaast is gebruik gemaakt van marterboxen met cameravallen nabij beekpassages en
tevens elders in potentiële opgaande landschapselementen binnen het studiegebied, waar
moeilijk waarneembare doelsoorten als wezel en hermelijn verwacht worden. De marterbox
(ook wel bekend als mostela) bestaat uit een kist waar marters in kunnen kruipen en door
middel van een ingebouwde cameraval worden gefotografeerd. Door het nieuwsgierige
karakter van marters is hier in de praktijk succes mee behaald bij inmiddels alle drie de
kleine marterachtigen. De marterkisten hebben van minimaal vier weken per opnamelocatie
beeldmateriaal verzameld.
Het overige inventarisatiewerk aan grondgebonden zoogdieren heeft deels integraal aan dat
van de overige soortgroepen plaats. In het vroege voorjaar is tijdens het zoeken naar
roofvogelhorsten gelet op aanwezigheid van eekhoornnesten (en vraatsporen etc.) en
veldbezoeken in zowel voor- als najaar zijn op burchten, vraatsporen, wissels, uitwerpselen,
pootafdrukken etc. van ree, das etc.
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Het voorjaarsonderzoek is gestart op 26 mei, op 23 juli zijn de laatste sporenvellen
opgehaald en cameravallen uitgelezen. In deze periode zijn (tweewekelijks) veldbezoeken
uitgevoerd waarbij sporenvellen zijn verwisseld, ‘reptielenplaatjes’ gecontroleerd en visuele
waarnemingen verzameld. Het najaarsonderzoek is gestart op 6 september en op 11 oktober
weer afgerond, waarbij alle materialen uit het veld zijn gehaald. In de tussenliggende periode
zijn de marterkisten van locatie gewisseld, zodat op 8 locaties beeldmateriaal kon worden
verzameld.
Vleermuizen
Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd volgens het Vleermuisprotocol 2017. Het
algemene veldwerk is uitgevoerd met behulp van het Petterson D240x batdetectors en Edirol
opname-apparaten. Het veldwerk gericht op het aantonen of uitsluiten van vliegroutes bij
kunstwerken (duikers en viaducten) is uitgevoerd met verschillende typen luisterkastjes. Bij
viaducten is live gepost of zijn stereoluisterkastjes geplaatst bestaande uit een
stereodetector met opnamefunctie (richtingbepaling) en een Anabat SD2-detector of Elekon
batlogger (soortbepaling). Bij duikers is midden in de duiker een Anabat SD2 of Elekon
Batlogger geplaatst, en een enkele keer is daar ook een stereoluisterkast bij geplaatst. Door
de richtingbepaling van de passerende vleermuizen kan worden uitgesloten of vleermuizen
halverwege het kunstwerk omkeren of doorvliegen. Bij bijvoorbeeld 28 passages richting
noord en 2 richting zuid onder een bepaald kunstwerk tussen 22:00 en 23:00 uur zijn
tenminste 26 dieren in het betreffende uur niet teruggekeerd en is dus sprake van
‘doorvliegen’ en een vliegroute richting noord. Het uitlezen van de luisterkastjes en de
stereoanalyse is gedaan met de bijbehorende software (Analook, BatExplorer en Adobe
Soundbooth).
Vliegroutes
Op basis van het actuele veldbezoek zijn 6 van de 9 beekpassages (nog steeds) potentieel
bevonden als vliegroute voor vleermuizen (de Chaamse Beek, Broekloop en Rosep worden
als ‘te krap’ beschouwd). Deze 6 beekpassages zijn (nog steeds) voldoende ruim
gedimensioneerd, voldoende verduisterd (niet overmatig verlicht) en voldoende omgeven
door geleidende landschapselementen (bomenrijen etc.) om naar inschatting door
vleermuizen geprefereerd te worden als vliegroute. Tevens zijn enkele locaties met bekende
vliegroutes opnieuw onderzocht op hun actuele functioneren. Het betreft locaties waarvan de
resultaten van eerder onderzoek nog enkele leemten in kennis opleveren of locaties
(kunstwerken) waarvan bekend is dat deze door de ingreep worden aangetast. Deze locaties
zijn allen op kaart in de bijlagen weergegeven. Kunstwerken die wel worden aangetast, maar
waar tijdens eerdere studies geen vliegroutes zijn aangetroffen, zijn niet (opnieuw)
onderzocht.
In principe is de aanwezigheid van een vliegroute middels twee onderzoeksronden
onderzocht; eenmaal in het voorjaar tijdens de kraamperiode en eenmaal in het najaar
tijdens de paar- en zwermperiode. Na afronding van het voorjaarsonderzoek zijn alle
bevindingen van de onderzochte locaties geanalyseerd en is bepaald of een tweede ronde in
het najaar extra informatie zou opleveren. Dit is bijvoorbeeld gedaan indien specifieke
soorten niet in het voorjaar zijn geregistreerd, maar wel bekend zijn van deze locatie of
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directe omgeving (bijvoorbeeld meervleermuis). Of wanneer de locatie zich nabij (massa-)
winterverblijfplaatsen, grootschalige paarterritoriums (bijvoorbeeld bebouwde kom) bevindt,
of de locatie op een bekende migratieroute van vleermuizen ligt. Het aantal en exacte datum
van de bezoeken per locatie is bij de beschrijving in § 3.2.8 opgenomen.
Verblijfplaatsen
Alle te amoveren panden op één na (de loods bij Boterwijk aan de noordzijde van de A58;
deelgebied Tilburg – Eindhoven) dienen te worden onderzocht op verblijfplaatsen van
vleermuizen. Hiervoor dienen vier ronden te worden uitgevoerd in de periode 15 mei – 15 juli
(kraamperiode; 2 bezoeken) en augustus – oktober (paarperiode; 2 bezoeken). Eén van de
twee voorjaarsronden vindt plaats in de ochtend. Omdat de te amoveren nog niet (allemaal)
in eigendom zijn en/of betredingstoestemming nog niet is geregeld, is het hierboven
beschreven onderzoek tot nader orde uitgesteld.
Het onderzoek naar vliegroutes heeft tevens informatie opgeleverd over de aanwezigheid
van (potentiële) verblijfplaatsen in de viaductconstructie. Dit is niet conform protocol voor
verblijfplaatsen (= 4-5 bezoeken) uitgevoerd, maar geeft wel een indicatie voor
vervolgonderzoek.
Foerageergebieden
Integraal aan het onderzoek naar vliegroutes is bepaald of en waar in het onderzoeksgebied
de relatief belangrijke foerageergebieden voor vleermuizen zich bevinden. Het betrof hier
locaties zoals rond de grotere beekpassages (bijvoorbeeld de Mark en de Beerze),
kanaalkruisingen
(Wilhelminakanaal,
Beatrixkanaal)
en
langs
bosranden
en
(loof)bospercelen. Onderzoek naar de foerageergebieden rond de beekpassages en
kunstwerken heeft parallel aan het onderzoek naar vliegroutes plaatsgevonden. Specifiek
voor de bosranden en (loof)bospercelen hebben in het najaar nog twee avondbezoeken (9
en 29 september) plaatsgevonden door een ‘fysieke’ deskundige met batdetector, waarbij
tevens eventuele paarverblijven / territoriums in beeld zijn gebracht.
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3 Resultaten
3.1

Inleiding
Tabel 3.1 bevat een overzicht van recente waarnemingen van vóór het veldwerk van 2017
van (niet vrij gestelde) beschermde soorten flora en fauna inclusief vogels met een jaarrond
beschermde nestplaats binnen het onderzoeksgebied. Onbeschermde Rode Lijstsoorten zijn
buiten de Tabel gelaten; deze staan wél op kaart en worden tevens kort behandeld in de
toelichting). De relevantie van deze waarnemingen met betrekking tot het huidige onderzoek
wordt integraal behandeld aan de resultaten van het actuele veldbezoek (§ 3.2).
Tabel 3.1.

Voorkomen van beschermde flora en fauna binnen onderzoeksgebied Galder – St.
Annabosch en Tilburg – Eindhoven, exclusief soorten met vrijstelling. Bron: o.a. NDFF.
Wnb HR = Wnb Habitatrichtlijnsoort; Wnb A = Wnb “andere soort”, Wnb jaarrond = “vogel
met een jaarrond beschermde nestplaats”. RL = Rode Lijst (uitsluitend aangegeven voor
de beschermde soorten in de Tabel).

Soortgroep

Soort

Status

Toelichting

flora

karthuizer anjer

Wnb A / RL

alleen deelgebied Galder - St. Annabosch

flora

wilde averuit

Wnb A / RL

alleen deelgebied Galder - St. Annabosch

ongewervelden

bosbeekjuffer

Wnb A / RL

alleen deelgebied Galder - St. Annabosch

ongewervelden

bruine eikenpage

Wnb A / RL

alleen deelgebied Tilburg - Eindhoven

amfibieën

Alpenwatersalamander

Wnb A

beide deelgebieden

amfibieën

kamsalamander

Wnb A / RL

alleen deelgebied Tilburg - Eindhoven

amfibieën

poelkikker

Wnb A / RL

beide deelgebieden

amfibieën

vinpootsalamander

Wnb A / RL

alleen deelgebied Galder - St. Annabosch

reptielen

levendbarende hagedis

Wnb A

alleen deelgebied Tilburg - Eindhoven

vogels

buizerd

Wnb jaarrond

beide deelgebieden

vogels

huismus

Wnb jaarrond / RL

alleen deelgebied Tilburg - Eindhoven

vogels

ransuil

Wnb jaarrond / RL

alleen deelgebied Tilburg - Eindhoven

zoogdieren

das

Wnb A

alleen deelgebied Galder - St. Annabosch

zoogdieren

eekhoorn

Wnb A

beide deelgebieden

zoogdieren

steenmarter

Wnb A

beide deelgebieden

zoogdieren

wezel

Wnb A / RL

alleen deelgebied Tilburg - Eindhoven

vleermuizen

gewone dwergvleermuis

Wnb HR

beide deelgebieden

vleermuizen

gewone

Wnb/HR

beide deelgebieden

grootoorvleermuis
vleermuizen

laatvlieger

Wnb HR / RL

beide deelgebieden

vleermuizen

rosse vleermuis

Wnb HR / RL

beide deelgebieden

vleermuizen

ruige dwergvleermuis

Wnb HR

beide deelgebieden

vleermuizen

watervleermuis

Wnb HR

beide deelgebieden

vleermuizen

baardvleermuis

Wnb HR

alleen deelgebied Galder - St. Annabosch

vleermuizen

meervleermuis

Wnb HR

alleen deelgebied Tlburg - Eindhoven
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3.2
3.2.1

Resultaten per soortgroep
Flora
Bronnenonderzoek
In het studiegebied zijn waarnemingen bekend van twee Wnb beschermde plantensoorten:
karthuizer anjer en wilde averuit. Deze soorten zijn beide waargenomen op het brede talud
aan de westzijde van de A27 naast de woonwijk Nieuw Wolfslaar (noordoostpunt deelgebied
Galder – St. Annabosch). Op deze helling zijn tevens waarnemingen gedaan van
verschillende Rode Lijstsoorten.

Foto 3.1 en 3.2

Vindplaats van o.a. klokjesgentiaan langs de Rijsbergsebaan (links) en het
natuurgebiedje langs de Geersbroekseweg (rechts).

Foto 3.3 en 3.4

Talud A27 Nieuw Wolfslaar – vindplaats van de beschermde karthuizer anjer en wilde
averuit (links) – en de ‘nieuwe natuur’ rond knooppunt Batadorp (rechts).

In het studiegebied zijn daarnaast veel plantensoorten bekend die onder de Flora- en
faunawet nog beschermd waren, maar thans onder de Wnb niet meer beschermd zijn: zoals
gevlekte orchis, steenanjer en klokjesgentiaan. Daarnaast komen er verschillende soorten
van de Rode Lijst voor.
Veldonderzoek
In het studiegebied Galder - St. Annabosch zijn in 2017 geen beschermde soorten van de
Wnb gevonden. Zowel karthuizer anjer en wilde averuit zijn ondanks gericht zoeken op het
talud bij Bavel niet teruggevonden. De begroeiing op het talud is wel divers en zeer
bloemrijk. Onder andere wilde marjolein (voormalige Ffwet), veldsalie en steenanjer (beiden
Rode Lijst en voormalige Ffwet) komen massaal voor. De volgende andere soorten van de
Rode Lijst zijn op het talud aangetroffen: verfbrem, rapunzelklokje, gewone agrimonie,
duifkruid en beemdkroon.
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Van de in 2017 onderzochte locaties zijn alleen in het natuurgebied ten zuiden van
knooppunt St. Annabosch soorten van de Rode Lijst gevonden. Het betreft moerashertshooi
en vlottende bies (Foto 3.6). Moerashertshooi komt massaal voor in dit gebiedje, vlottende
bies sporadisch op enkele droogvallende oevers.
In het studiegebied Tilburg - Eindhoven is op twee plaatsen de drijvende waterweegbree
gevonden (beschermingsregime Habitatrichtlijn). Andere beschermde soorten van de Wnb
zijn in 2017 niet gevonden in het studiegebied. Drijvende waterweegbree is gevonden in
watergangen bij Moergestel en Oirschot, op beide locaties ten noorden van de weg (Foto
2
3.5). Bij Moergestel was binnen een oppervlakte van ongeveer 4 m een bedekking van 50%
van deze soort aanwezig. Bij Oirschot betrof het slechts enkele plantjes in een watergang.
Groeiplaatsen van drijvende waterweegbree hebben voedselarm tot matig voedselrijk water
nodig en zijn fosfaat- en kalkarm. De in 2017 aangetroffen groeiplaatsen zijn op basis van de
aanwezigheid van de overige begroeiing beoordeeld als matig voedselrijk. De
watersystemen worden beiden waarschijnlijk gevoed door kwelwater en regenwater. Door
schonen en gedeeltelijke droogval zijn er voor drijvende waterweegbree geschikte
groeiplaatsen aanwezig. Het is niet bekend of de soort bij eerdere inventarisaties is gemist of
dat de soort zich vanuit nabijgelegen populaties heeft gevestigd langs de rijksweg. Het
verspreidingsgebied van drijvende waterweegbree is klein en in dat hele gebied is de soort
zeldzaam en bedreigd. De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig.

Foto 3.5. Drijvende waterweegbree in een ondiepe
waterzone aan de noordzijde van de A58 bij
Moergestel.
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Daarnaast zijn verschillende Rode Lijst soorten gevonden in het studiegebied Tilburg Eindhoven. Het betreft de volgende soorten: steenanjer, dubbelloof, vlottende bies, brede
orchis, moeraskartelblad, bevertjes, stekelbrem, kruipbrem, grondster en moerashertshooi.

Foto 3.6

Groeiplaats van moerashertshooi en vlottende bies bij knooppunt St. Annabosch.

Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende
‘aandachtssoorten’-soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen (geen beschermde /
Rode Lijstsoorten):
Tabel 3.2

3.2.2

Voorkomen van beschermde soorten vaatplanten flora binnen onderzoeksgebied A58
Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven. Wnb A = Wet natuurbescherming
‘Andere soort’; Wnb HR = Wet natuurbescherming ‘Habitatrichtlijnsoort’.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Opmerkingen

Karthuizeranjer

Wnb A

+

-

Verdwenen

Wilde averuit

Wnb A

+

-

Verdwenen

Drijvende
waterweegbree

Wnb HR

-

+

Op
twee
gevonden

locaties

Ongewervelden
Bronnenonderzoek
In (de directe omgeving van) het studiegebied komen twee beschermde insectensoorten
voor: bosbeekjuffer en bruine eikenpage. Bosbeekjuffer was vóór 2017 uitsluitend buiten de
begrenzing van het studiegebied vastgesteld langs de Chaamse Beek en de Beerze (staat
dus ook niet op kaart), maar is op beide locaties óók ter hoogte van de kruising met de A58
te verwachten.
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Een bekend (voormalig) bolwerk van de bruine eikenpage in Nederland bereikte aan de
noordflank van de Oirschotse Heide de zuidzijde van de A58. Ook tijdens eerder onderzoek
van Bureau Waardenburg in 2009 is deze soort hier vastgesteld. Ondanks de sterke
achteruitgang van deze soort in Nederland sindsdien (bruine eikenpage heeft de status
‘bedreigd’ op de Rode Lijst), was vóór het veldseizoen van 2017 de verwachting dat deze
soort wellicht nog steeds in dit deel van het studiegebied voorkomt op locaties met jonge
eikjes langs de bosranden en jong eikenstruweel in de (heide)bermen.
Naast de twee genoemde beschermde soorten was vóór 2017 rond het studiegebied tevens
het voorkomen bekend van Rode Lijstsoorten heideblauwtje (Aarlesche Heide), groot
dikkopje (wijd verspreid met duidelijke concentraties op het talud A27 Nieuw Wolfslaar en de
bermen langs de Aarlesche Heide), bruin blauwtje (schaars, enkele waarnemingen bekend
rond knooppunten Batadorp en Ekkersweijer), bont dikkopje (zeer zeldzaam in het
studiegebied met slechts enkele waarnemingen van exemplaren afkomstig van de bekende
– vaak kleine – omliggende populaties, zoals die van de Galdersche Heide, Strijbeekse
Heide, Kerkeindsche Heide en Oirschotsche Heide) en veldkrekel. De veldkrekelpopulatie
van de Oirschotsche Heide reikte voorheen tot en met de zuidelijke helft van op- en
afrittenstelsel ‘Oirschot’ nr. 8 – A58 aansluiting op de N395. Deze soort is tevens bekend van
de Aarlesche Heide, maar was in de NDFF t/m 2016 uitsluitend bekend van een brede zone
buiten de begrenzing van het studiegebied.
Veldonderzoek
De twee beschermde soorten bosbeekjuffer en bruine eikenpage zijn óók in 2017 weer
vastgesteld.
Bosbeekjuffers zijn in 2017 gevonden tot aan de kruisende kunstwerken met de A58 langs
zowel de Chaamse Beek als de Beerze (met zelfs rustende exemplaren boven op de
loopplank onder de duiker!). Daarnaast bevonden territoriale bosbeekjuffers zich boven de
parallele bermsloot en haakse watergang aan de zuidzijde van de A58, net ten westen van
de Beerze. Op deze laatste twee vindplaatsen (smalle watergangen van ca. 2 meter breed)
waren behalve bosbeekjuffers op 1 juni 2017 géén weidebeekjuffers aanwezig (verhouding
aantal weidebeekjuffers : bosbeekjuffers = 0 + 0 : 8 + 2). Kennelijk betreft het hier primair
habitat voor de soort. Op de beide andere locaties (Chaamse Beek en Beerze) vormden
bosbeekjuffers op 1 juni 2017 een minderheid van het totaal aantal aanwezige beekjuffers
(voor Chaamse Beek en Beerze was de verhouding weidebeekjuffer : bosbeekjuffer = 76 :
15 respectievelijk 69 : 4).
Bruine eikenpages zijn in 2017 uitsluitend waargenomen in de zone tussen de A58 en de
Oirschotse Heide: hier waren op 22 juni 2017 twee exemplaren aanwezig in de bosrand met
jonge eiken (waardplant) en braam (nectarplant), op ca. 80 meter en 100 meter ten zuiden
van de begrenzing van het studiegebied. In tegenstelling tot de bosbeekjuffer is de bruine
eikenpage in 2017 dus niet binnen het plangebied waargenomen, al strekken geschikte
habitatelementen (jonge eiken) zich wél – zij het in mindere mate dan op de
waarneemplekken – voort tot in het plangebied.
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Foto 3.7 en 3.8

Links: bosbeekjuffer (rode pijl) rustend boven de Chaamse Beek vlakbij de duiker
onder de A58 door (rechtsonder is de loopplank die onder de duiker doorloopt
zichtbaar); rechts de betreffende bosbeekjuffer in vol ornaat.

Foto 3.9

Nieuwe vindplaats bosbeekjuffer 2017: bermsloot ten zuiden van de A58 (rechts
zichtbaar) ten westen van de Beerze.
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Foto 3.10 en 3.11 Locatie ten zuiden van de A58 t.h.v. de Oirschosche Heide waar op 22 juni 2017 2
exemplaren van de bruine eikenpage zijn waargenomen (rechts buiten beeld langs
de bosrand op 80+ meter van de begrenzing plangebied); rechts één van beide
exemplaren nectar drinkend op braam.

Rode Lijstsoorten heideblauwtje, groot dikkopje en veldkrekel zijn in 2017 op diverse locaties
binnen het plangebied vastgesteld. Heideblauwtje is – evenals voorheen – vastgesteld op de
Aarlesche Heide (6 exemplaren op 7 juli 2017). Hier zongen op diverse warme dagen in
2017 tevens veldkrekels; óók binnen de begrenzing van het studiegebied (voorheen in de
NDFF uitsluitend bekend van buiten deze zone). Eén veldkrekel zong op 1 juni 2017 zelfs
vanuit het korte gras in de berm op 5 cm (!) afstand van het asfalt. Rond het op- en
afrittenstelsel ‘Oirschot’ nr. 8 (A58) is de veldkrekel in 2017 niet (meer) gehoord. Groot
dikkopjes vlogen in 2017 vooral langs de Beerze, ter hoogte van de Oirschotsche Heide, op
de Aarlesche Heide en rond knooppunt Batadorp.
In 2017 is naast de genoemde soorten tevens Rode Lijstsoort beekrombout waargenomen
boven dezelfde bermsloot ten westen van de Beerze waar óók de bosbeekjuffers dit jaar
voor het eerst ontdekt werden. De ‘bedreigde’ beekrombout was in het verleden wél bekend
van het stroomgebied van de Beerze (NDFF), maar nog niet van de periferie van de A58.
Bruin blauwtje en bont dikkopje zijn in 2017 niet in het studiegebied waargenomen. Het
habitat van met name bruin blauwje is echter lokaal (nog steeds) geschikt, met name rond
knooppunt Batadorp. Vermoedelijk komt deze Rode Lijstsoort dan ook nog altijd in het
studiegebied voor (maar is niet waargenomen omdat de piekperiode van de vliegtijd valt
buiten die van de beschermde doelsoorten van de studie, en daarmee buiten de focus van
de veldbezoeken).
Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen.
Tabel 3.3

Voorkomen van niet vrij gestelde beschermde (Wnb A = Wet natuurbescherming ‘Andere
soorten’) / bedreigde (RL = Rode Lijst) soorten ongewervelden binnen onderzoeksgebied
A58 Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Beekrombout

RL – bedreigd

+

+

Bont dikkopje

RL – kwetsbaar

+

-
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3.2.3

Bosbeekjuffer

Wnb A / RL – bedreigd

-

+

Bruin blauwtje

RL – gevoelig

+

-

Bruine eikenpage

Wnb A / RL – bedreigd

+

+

Groot dikkopje

RL – gevoelig

+

+

Heideblauwtje

RL – gevoelig

+

+

Veldkrekel

RL – kwetsbaar

+

+

Vissen
Bronnenonderzoek
In eerdere onderzoeken zijn de destijds nog beschermde kleine modderkruiper en paling
vastgesteld in (de omgeving van) het plangebied (Kruijt et al., 2009; Emond et al., 2014).
Thans zijn deze soorten niet meer beschermd, maar komen ongetwijfeld nog voor in diverse
watergangen binnen het plangebied. Ook zijn destijds Rode Lijstsoorten vetje (Beerze) en
winde (Ekkersrijt) in het plangebied gevangen. Meer recentelijk ontbreken deze soorten in de
NDFF (en staan daarom niet op kaart in de huidige rapportage), maar zijn wel enkele
waarnemingen van Rode Lijstsoort rivierdonderpad verricht (kruising A65 –
Wilhelminakanaal in deelgebied Tilburg – Eindhoven). Vanwege het ontbreken van
waarnemingen, naburig areaal en potentieel habitat voor soorten in het studiegebied die
thans middels de Wnb zijn beschermd (bijvoorbeeld grote modderkruiper), zijn vissen verder
buiten de scope van het onderzoek gelaten.
Veldonderzoek
Geen.
Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.4

3.2.4

Voorkomen van niet vrij gestelde beschermde / bedreigde (RL = Rode Lijst) soorten
vissen binnen onderzoeksgebied A58 Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Rivierdonderpad

RL – kwetsbaar

+

niet onderzocht

Reptielen
Bronnenonderzoek
De enige reptielensoort die bekend is uit het plangebied (alle soorten reptielen in Nederland
zijn beschermd) is de levendbarende hagedis. De soort is uitsluitend bekend van het
deelgebied Tilburg – Eindhoven met duidelijke concentraties van waarnemingen op
bermtrajecten met een heidevegetatie: de bosrand langs de Baksevenweg (Foto 3.12), de
Aarlesche Heide (noordzijde A58) en het op- en afrittenstelsel ‘Best’ nr. 7 – A58 aansluiting
op Erica (noordzijde A58).
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Foto 3.12 en 3.13 Links: habitat van levendbarende hagedis langs de Baksevenweg waar de zonnige
bosrand nog wat kwijnende struikheidevegetatie bevat. Evenredig aan de afname
van oppervlakte geschikt habitat zijn hier in 2017 minder hagedissen waargenomen
dan in 2013/14 en beduidend minder dan in 2009. Rechts een levendbarende
hagedis in de noordberm van de A58 langs de Aarlesche Heide.

Veldonderzoek
Het verspreidingsbeeld van de levendbarende hagedis in het plangebied anno 2017 komt
overeen met dat van de eerdere onderzoeken. Opvallend daarbij is dat het aantal
waarnemingen rond het op- en afrittenstelsel ‘Best’ (afrit 7) ten opzichte van de eerdere
onderzoeken wat is toegenomen, maar dat het aantal waarnemingen in de twee andere
bolwerken (Baksevenweg en Aarlesche Heide) is afgenomen. Voor wat betreft de
Baksevenweg is dit te wijten aan de degradatie van het habitat. Voor wat betreft de
Aarlesche Heide is het geringe aantal waarnemingen niet goed te verklaren. Het habitat lijkt
hier nog altijd geschikt voor de soort. In ieder geval vonden de veldbezoeken in het huidige
onderzoek plaats onder dezelfde gunstige weersomstandigheden als die van de voorgaande
onderzoeken.
Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
en/of bedreigde soorten reptielen binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.5

3.2.5

Voorkomen van niet vrij gestelde beschermde (Wnb A = Wet natuurbescherming ‘Andere
soorten’) soorten reptielen binnen onderzoeksgebied A58 Galder – St. Annabosch en
Tilburg – Eindhoven.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Levenbarende hagedis

Wnb A

+

+

Amfibieën
De niet vrij gestelde beschermde amfibieënsoorten die bekend zijn uit (de omgeving van) het
onderzoeksgebied zijn kamsalamander, Alpenwatersalamander, vinpootsalamander en
poelkikker. De bekende en een aantal potentiële voortplantingsplaatsen van deze soorten
(visloze, meer dan een halve meter diepe, niet te zure – pH >4,5 – matig voedselarme tot
voedselrijke poelen met een rijke onderwatervegetatie – echter zonder dichtgroei van meer
dan 75% – en een structuurrijke oeverbegroeiing zonder overmatige beschaduwing van de
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poel) zijn weergegeven op kaart in de bijlage. Kamsalamander is recentelijk slechts bekend
van één poel naast een heidesnipper ten zuiden van de A58 langs de Sebrechtsedijk
(deelgebied Tilburg – Eindhoven). Vinpootsalamander is bekend van een aantal kleine
bospoelen in het stroomgebied van de Chaamse Beek en de Bavelsche Leij in de Chaamse
Bossen (deelgebied Galder – St. Annabosch). Alpenwatersalamander en poelkikker komen
verspreid over beide deelgebieden voor in enkele relatief oude bos-beek-systemen
(Chaamse Bossen, stroomgebied de Mark), maar ook in enkele relatief jonge poelen langs
de Rijsbergsebaan (Alpenwatersalamander), bedrijventerrein De Sonman te Moergestel
(poelkikker) en de waterpartijen van de ‘nieuwe natuur’ rond knooppunt Batadorp (beide
soorten).

3.14a

3.14b

3.14c

3.14d

3.14e

3.14f

3.14g

3.14h

3.14i

Foto 3.14a

Vindplaats Alpenwatersalamander Rijsbergsebaan (deelgebied Galder – St.
Annabosch).

Foto 3.14b

Vindplaats vinpootsalamander Geersbroek noordzijde A58 (deelgebied Galder –
St. Annabosch).

Foto 3.14c

Vindplaats Alpenwatersalamander Geersbroek zuidzijde A58 (deelgebied Galder
– St. Annabosch).

Foto 3.14d

Vindplaats vinpootsalamander St. Annabosch noord (deelgebied Galder – St.
Annabosch).

Foto 3.14e

Potentieel leefgebied (zonnig, geïsoleerd en rijk gestructureerd water) strikt
beschermde amfibieën (deelgebied Galder – St. Annabosch).

Foto 3.14f

Potentiële (voldoende zonnige, visloze) poel op particulier terrein aan de
Eindhovenseweg waar de opstanden worden geamoveerd; status poel nog
onbekend (deelgebied Tilburg - Eindhoven).
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Foto 3.14g

Vindplaats poelkikker bedrijventerrein De Sonman te Moergestel (deelgebied
Tilburg - Eindhoven).

Foto 3.14h

Potentiële (visloze, zonnige) poel (met zeer structuurrijk omliggend landhabitat)
nabij

vindplaats

Alpenwatersalamander

Ekkersrijt

(deelgebied

Tilburg

-

Eindhoven).
Foto 3.14i

Vindplaats poelkikker grenzend aan de ‘nieuwe natuur’ van knooppunt Batadorp
(deelgebied Tilburg - Eindhoven).

Voor de overige in het gebied voorkomende amfibieënsoorten – zoals gewone pad, bruine
kikker, bastaard kikker en kleine watersalamander – die een veel ruimere verspreiding in het
studiegebied hebben, geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ingrepen.
Veldonderzoek
In het studiegebied Galder - St. Annabosch zijn in 2017 drie soorten beschermde amfibieën
aangetroffen: poelkikker, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander. Er zijn geen soorten
gevonden die nog niet bekend waren uit het gebied. De poelkikker valt onder het
Beschermingsregime Habitatrichtlijn en de overige soorten onder Beschermingsregime
‘andere soorten’. De poelkikker is alleen aangetroffen in de poelen bij de Rijsbergsebaan (bij
knooppunt Galder). Er komt hier een relatief grote populatie groene kikkers voor met een
behoorlijk aandeel poelkikkers. De Alpenwatersalamander komt voor in poelen aan de
noordzijde van de rijksweg bij de Mark en bij Anneville. Er is één poel aanwezig met een
populatie vinpootsalamanders. Het betreft een bekende voortplantingspoel bij knooppunt St.
Annabosch.
In het studiegebied Tilburg - Eindhoven zijn in 2017 poelkikker, rugstreeppad,
Alpenwatersalamander
en
kamsalamander
gevonden.
De
kamsalamander
(Beschermingsregime Habitatrichtlijn) is gevonden op een bekende locatie. Er waren larven
in de poelen bij Moergestel aanwezig (zuidzijde van de rijksweg, Foto 3.15). De poelkikker is
ook gevonden op deze kamsalamander locatie. Op een bekende locatie voor poelkikker ten
noorden van de rijksweg bij Moergestel (groeiplaats drijvende waterweegbree) kon de
soorten niet herbevestigd worden, alsmede een oude vindplaats in knooppunt De Baars. De
Alpenwatersalamander is waargenomen bij knooppunt Batadorp. Dit jaar niet aan de
zuidzijde van het knooppunt maar aan de noordzijde daarvan in een poel. West van het
knooppunt is een exemplaar gevonden nabij het spoor. Een soort die nog niet eerder was
gevonden in het studiegebied is rugstreeppad. Ten noorden en zuiden van knooppunt
Batadorp is de soort gevonden. Op beide locaties gaat het om voortplantingslocaties waar
ook larfjes zijn gevonden.
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Foto 3.15

Twee adulte kamsalamanders in het schepnet. Gevangen in poelen
ten zuiden van rijksweg bij Moergestel.

Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
/ bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.5

3.2.6

Voorkomen van niet vrij gestelde beschermde / bedreigde (Rode Lijst) soorten amfibieën
binnen onderzoeksgebied A58 Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven. Wnb A =
Wet natuurbescherming ‘Andere soort’; Wnb HR = Wet natuurbescherming
‘Habitatrichtlijnsoort’.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Alpenwatersalamander

Wnb A

+

+

Kamsalamander

Wnb HR

+

+

Poelkikker

Wnb HR

+

+

Rugstreeppad

Wnb HR en RL

-

+

Vinpootsalamander

Wnb A

+

+

Broedvogels (met jaarrond beschermd nest en/of van de Rode Lijst)
Bronnenonderzoek
Soorten met jaarrond beschermd nest
De in het studiegebied voorkomende en te verwachten vogelsoorten met een jaarrond
beschermde nestplaats betreffen vooral boombewonende roofvogels als buizerd en ransuil
(gevallen bekend uit de NDFF) en havik, sperwer en boomvalk (geen recente waarnemingen
bekend uit de NDFF, maar wél voorkomend in de omgeving). Bekende nestlocaties van
buizerd van vóór 2017 bevonden zich vooral in de diverse verkeerslussen / knooppunten
langs het onderzoekstraject en in enkele populierenpercelen in relatief open gedeelten van
het landschap langs de A58. Een ransuil heeft recentelijk gebroed in de natuurlijke
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bosschage tussen het Beatrixkanaal en knooppunt Batadorp. De vele bosschages in en
rondom het studiegebied bieden in principe echter geschikte broedplaatsen voor alle vijf
genoemde roofvogelsoorten. Roeken ontbreken in het studiegebied.
Naast bovengenoemde boombewonende vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest is
ook de gebouwbewonende huismus in het studiegebied vastgesteld (rond afrit Moergestel).
Ook buiten het bekende erfperceel met huismussen liggen boererven met potenties voor
deze soort (de vijf hoofdelementen van geschikt habitat zijn hier aanwezig: 1. gebouwen met
gaten en spleten voor de nesten, 2. dichte heggen / prikkelbosjes / gevelbeplanting als
dekkinggevers en/of nachtrustplaatsen, 3. ruigtekruiden met veel zaden en bloemen plus
insecten als voedselbronnen, 4. verstopte dakgoten, platte schuurdaken, regentonnen,
tuinvijvers of ondiepe bermslootjes als drinkwater en 5. open mul zand voor stofbaden), met
name in deelgebied Tilburg – Eindhoven. De potenties van deze boerenerven voor kerkuil en
steenuil (soorten met een jaarrond beschermd nest, die in de directe omgeving van het
studiegebied voorkomen), zijn echter uiterst gering tot nihil. Het ontbreekt op deze erven met
name aan nestgelegenheid (vervallen schuren, bereikbare zolders, hooibergen) en wat
betreft steenuil tevens aan het vereiste ‘mozaïek’ van schuilplaatsen (knotbomen, vervallen
gebouwen) en andere kleinschalige landschapselementen die habitat vormen voor de
voedselbronnen (rommelige overhoekjes voor kevers en muizen, voedselrijk grasland,
boomgaarden en moestuinen voor regenwormen etc.).
Potenties voor overige soorten broedvogels met een jaarrond beschermd nest (zoals
gierzwaluw die clusters van hoogbouw of woonblokken met kopse gevels prefereren) zijn
zeer gering in het onderzoeksgebied of de bekende arealen van deze soorten bevinden zich
op ruime afstand van het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld van oehoe, slechtvalk en zwarte
wouw).
Rode Lijstsoorten
Van de voorkomende en te verwachten vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest
staan er enkele tevens op de Rode Lijst (ransuil, boomvalk en huismus). Overige Rode
Lijstsoorten (zonder jaarrond beschermd nest) waarvan het voorkomen vóór 2017 in het
studiegebied bekend was, betreffen grutto, koekoek, nachtzwaluw (Aarlesche Heide;
nestlocatie waarschijnlijk ruim buiten het plangebied), groene specht, boerenzwaluw,
spotvogel, ringmus en kneu.
Veldonderzoek
Soorten met jaarrond beschermd nest
Van de volgende soorten zijn in 2017 jaarrond beschermde nestplaatsen in het studiegebied
gevonden: buizerd (14 horsten / territoria: 5 in deelgebied Galder – St. Annabosch en 9 in
deelgebied Tilburg – Eindhoven) en huismus (14 paren op 10 locaties: 4 paren op 3 locaties
in deelgebied Galder – St. Annabosch en 10 paren op 7 locaties in deelgebied Tilburg –
Eindhoven). Daarnaast bevinden de (niet specifiek gezochte) nesten van nog eens vier
soorten met een jaarrond beschermd nest zich weliswaar allemaal buiten het plangebied, de
territoria van deze soorten strekken zich wél gedeeltelijk uit tot in het plangebied. Dit betreft
sperwer, boomvalk, steenuil en ransuil (allen vertegenwoordigd met één territorium). Deze

25

territoria zijn op de kaarten indicatief weergegeven. In alle gevallen waarbij de horsten /
nesten daadwerkelijk zijn gevonden, is het omliggende territorium niet (ook nog eens) apart
weergegeven.
De horsten van 5 buizerdparen bevonden zich binnen (of zeer nabij) de grenzen van het
plangebied. Het betreft:
1. de Krabbebossen direct ten zuidwesten van knooppunt Galder;
2. een populierenperceel tussen de Lubberstraat en Proosbroekweg (zuidzijde A58) ten
zuiden van Spoordonk;
3. de bosschage direct ten zuidwesten van knooppunt Batadorp;
4. de bermbeplanting tussen knooppunt Batadorp en de spoorlijn (zuidzijde A58) langs het
bedrijventerrein aan de Achtseweg Noord (Acht);
5. de bosschage direct ten noordwesten van knooppunt Ekkersweijer.
De 10 boerenerven met huismussen bevonden zich in 2017 tussen Notsel en Couwelaar
(deelgebied Galder – St. Annabosch: 3 erven) en bij Laag-Heukelom (1 erf), Moergestel (2
erven), Spoordonk (3 erven) en Oirschot (1 erf): deelgebied Tilburg – Eindhoven. Geen van
deze 10 locaties bevatten “te amoveren gebouwen” in het kader van het onderhavige
project.
Ter hoogte van de kruising met de Beerze aan de zuidzijde van de A58 (deelgebied Tilburg –
Eindhoven) bevatten de bosschages langs de Kattenbergseweg een territorium van zowel
sperwer (diverse territorium-indicerende waarnemingen gedurende het seizoen) als ransuil
(bedelende jongen gehoord op 1 juni 2017). In deelgebied Galder – St. Annabosch
behoorden enkele bospercelen tussen Couwelaar en Geersbroek (zuidoostzijde A58) tot het
territorium van een paar boomvalken (vermoedelijke nestlocatie royaal buiten plangebied:
minimaal 300 meter). Een erfperceel (firma Jansen) langs de Moerstraat ten oosten van de
Galderse Meren (ca. 200 meter ten zuiden van de A58) vormde in 2017 de kern van een
territorium van een paar steenuilen.
Van overige soorten met een jaarrond beschermd nest – zoals gierzwaluw – zijn nergens
broedgevallen vastgesteld.
Rode Lijstsoorten
Van de uit de omgeving bekende Rode Lijstsoorten zijn grutto, koekoek, groene specht,
spotvogel en kneu óók in 2017 weer vastgesteld met 1 (dezelfde locatie als in 2013/14), 1, 6,
5 respectievelijk 2 territoria. Daarnaast is in 2017 voor het eerst een territorium van de
matkop gevonden tussen de Oirschotsche Heide en de A58 (zuidzijde). Nachtzwaluw
bezette in 2017 een territorium op de Aarlesche Heide op geruime afstand van de A58 (>
300 meter noordelijk van de snelweg) en bevond zich daarmee royaal buiten het plangebied
(in tegenstelling tot 2013/14 toen de soort dicht tegen de snelweg aan zong). De
boerenzwaluw (voorheen uitsluitend bekend van een boerenerf aan Geersbroekseweg –
zuidzijde A58) is in 2017 niet (meer) vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de ringmus (voorheen
bekend van een perceel op de hoek Lage Wal – Ambrosiusweg ten zuiden van de A58 ter
hoogte van Tilburg).
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Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.7

3.2.7

Voorkomen van vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats en Rode
lijstsoorten (RL) langs de A58 Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven. Wnb VR =
Wet natuurbescherming Vogelrichtlijnsoort.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Boomvalk

Wnb VR / RL

-

+

Buizerd

Wnb VR

+

+

Huismus

Wnb VR / RL

+

+

Groene specht

Wnb VR / RL

+

+

Grutto

Wnb VR / RL

+

+

Kneu

Wnb VR / RL

+

+

Koekoek

Wnb VR / RL

+

+

Matkop

Wnb VR / RL

-

+

Nachtzwaluw

Wnb VR / RL

+

- (wel verder buiten gebied)

Ransuil

Wnb VR / RL

+

+

Ringmus

Wnb VR / RL

+

-

Sperwer

Wnb VR

-

+

Spotvogel

Wnb VR / RL

+

+

Steenuil

Wnb VR / RL

-

+

Grondgebonden zoogdieren
Bronnenonderzoek
Vrijwel alle grondgebonden soorten zoogdieren zijn ook inzake de Wnb beschermd. Voor
veel (algemene) soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling. Mits
deze als doelsoort zijn geformuleerd voor één van de beekpassages (Tabel 3.10) worden de
soorten met een provinciale vrijstelling niet verder behandeld, dit geldt ook voor de soorten
met een vrijstelling vanuit het Rijk. Uitzonderingen in Noord-Brabant die relevant (kunnen)
zijn voor de huidige studie zijn:
bunzing
das
eekhoorn
hermelijn
steenmarter
wezel
De meeste soorten zijn verspreid over de beide deelgebieden in bescheiden aantallen
vastgesteld (vaak als verkeersslachtoffer) zonder duidelijke concentraties van
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waarnemingen. Wat wel opvalt, is dat het totaal aantal waarnemingen van grondgebonden
zoogdieren in het relatief open agrarische gebied Moergestel – Oirschot (zeer) beperkt is,
evenals in het relatief verstedelijkte gebied tussen de knooppunten Batadorp en
Ekkersweijer (hier uitsluitend waarnemingen van bunzing). Das is in het plangebied
uitsluitend driemaal als verkeersslachtoffer vastgesteld: eenmaal in deelgebied Galder – St.
Annaboschter (hoogte van de Galdersche Heide / Meren) en tweemaal in deelgebied Tilburg
– Eindhoven (nabij Kattenberg en knooppunt Ekkersrijt). Vanwege de moeilijke
waarneembaarheid van veel soorten grondgebonden zoogdieren (vaak schuwe nachtdieren)
is de verspreiding van sommige soorten wellicht ruimer dan op grond van de bekende
waarnemingen in de NDFF verwacht mag worden, met name die van de marterachtigen. Alle
recente waarnemingen van genoemde (doel)soorten in het studiegebied zijn weergegeven
op kaart in de bijlage.
Veldonderzoek
Van de beschermde soorten zonder provinciale vrijstelling zijn eekhoorn, wezel, hermelijn,
bunzing en steenmarter aangetroffen binnen het onderzoeksgebied. Eekhoorn is
aangetroffen op de kruising van de Schilbertstraat / Rijsbergselaan, ten oosten van de A58,
en bij De Beerze (zie § 3.2.9). Rond knooppunt De Baars zijn geen eekhoorns aangetroffen,
hoewel de soort hier wel uit het bronnenonderzoek bekend is. Van de kleine marterachtigen
is de hermelijn alleen aangetroffen tijdens de monitoring van de beekpassages. Passages
van deze soort zijn geregistreerd bij De Reusel, De Beerze en Ekkersrijt (Tabel 3.11). In de
marterboxen – die in de periferie van deze beekpassages hebben gestaan – zijn evenwel
geen opnamen van deze soort gemaakt. De kleinste marterachtige – de wezel – is met
behulp van een marterbox geregistreerd in een ruigtezone langs de Chaamse Beek. Hier
werden tot drie dieren tegelijkertijd op film vastgelegd. De bunzing - tot slot - werd tijdens
vleermuiswerk ten noorden van de spoorlijn Best – Eindhoven met minimaal 2 individuen
waargenomen. Daarnaast werden passages van deze soort geregistreerd bij de Chaamse
beek, Rosep en Beerze. Een cameraval in een houtwal ten westen van De Beerze heeft
eenmaal een marter geregistreerd, maar de beelden waren van onvoldoende kwaliteit om
deze tot soort te kunnen determineren. Registraties van steenmarter zijn vastgesteld bij het
monitoringsonderzoek van de beekpassages bij Broekloop, Rosep, Beerze en Ekkersrijt
(Tabel 3.11).
In de materboxen op de andere locaties is overwegend bosmuis geregistreerd, en in enkele
gevallen ook woelmuis spec. en huisspitsmuis.
Doelsoort ree (of sporen hiervan) is vastgesteld nabij de Broekloop en De Beerze, allebei ten
zuiden van de A58; evenals bij Ekkersrijt, tussen het Beatrixkanaal en het knooppunt zelf.
Vos (tevens doelsoort) is als verkeersslachtoffer vastgesteld tussen de Reusel en de Rosep,
alsmede als ‘gebruikers’ van de beekpassages Chaamse beek, Broekloop, Reusel en
Beerze (Tabel 3.11).
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Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
/ bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.8

Voorkomen van niet vrij gestelde beschermde / bedreigde (Rode Lijst = RL) of doelsoort
(DL) grondgebonden zoogdieren binnen onderzoeksgebied A58 Galder – St. Annabosch
en Tilburg – Eindhoven. Wnb A = Wnb Andere soort zonder provinciale vrijstelling.

3.2.8

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Bunzing

Wnb A / DL

+

+

Das

Wnb A

+

-

Eekhoorn

Wnb A

+

+

Hermelijn

Wnb A / RL / DL

+

+

Ree

DL

+

+

Steenmarter

Wnb A

+

-

Vos

DL

+

+

Wezel

Wnb A / RL

+

+

Vleermuizen
Bronnenonderzoek
Uit het onderzoeksgebied zijn recente waarnemingen van 7 soorten vleermuizen bekend:
gewone
dwergvleermuis,
ruige
dwergvleermuis,
laatvlieger,
rosse
vleermuis,
baardvleermuis, meervleermuis en watervleermuis. Gewone grootoorvleermuis is de laatste
jaren niet meer waargenomen, maar komt naar verwachting nog wél voor. Gewone
dwergvleermuis is veruit de talrijkste soort. Daarnaast zijn op diverse locaties concentraties
van waarnemingen van laatvliegers (kruisende overgangen van landschapselementen als
bosranden, bosschages en boomlanen) en watervleermuizen (natte onderdoorgangen)
vastgesteld. Ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, baardvleermuis (Chaamse Bossen) en
meervleermuis (Wilhelminakanaal) zijn meer incidenteel waargenomen.
Verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het onderzoeksgebied zijn niet bekend. Een deel
van de te amoveren gebouwen heeft echter potenties voor gebouwbewonende soorten
vleermuizen (met name gewone dwergvleermuis: afstaande daklijsten en/of gevelpannen,
open stootvoegen, dakbetimmeringen en omliggende opgaande beplanting zijn veelal
aanwezig) en dienen hierop – voorafgaand aan de sloop – te worden onderzocht. Dit
onderzoek is tot nader orde uitgesteld.
Wanneer kunstwerken voor vleermuizen toegankelijke nauwe spleetvormige ruimten
bevatten hebben deze potentie als verblijfplaats voor vleermuizen. Vaak gaat het hier om
dilatatievoegen tussen verschillende delen van het kunstwerk. Daar waar bij het kunstwerk
ook voldoende rust heerst zijn de potenties voor deze verblijfplaatsen het meest aanwezig.
Dat zijn bijvoorbeeld dilatatievoegen in duikers en in kunstwerken over waterwegen of stille
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buitenwegen. In kunstwerken over snelwegen worden geen verblijfplaatsen verwacht.
Onderzoek naar de aanwezigheid van deze verblijfplaatsen is tot nader order uitgesteld.
Oude bomen in laanopstelling vormen op diverse locaties potenties als verblijfplaats (holten
aanwezig of te verwachten) of vliegroute (gesloten lijnopstelling aanwezig) voor vleermuizen,
maar deze elementen bevinden zich doorgaans buiten de ingreepzone. Waar deze
elementen de A58 kruisen, kan met name de functie als vliegroute van belang zijn. Voor veel
overkluizende situaties (beekpassages) en potentiële onderdoorgangen was de betekenis
voor vleermuizen wel bekend, en is dit voor een selectie van kunstwerken in 2017
geactualiseerd (gegevens > 3 jaar oud).
Onderdoorgangen met bekende ‘belangrijke’ vliegroutes zijn weergegeven op de Foto’s 3.16
t/m 3.20.

Foto 3.16 en 3.17

Onderdoorgang Chaamse Bossen (deelgebied Galder – St. Annabosch):
historisch van groot belang als vliegroute voor vleermuizen waaronder
baardvleermuis.

Foto 3.18 en 3.19

Links: onderdoorgang Wilhelminakanaal: historisch van groot belang voor
vleermuizen waaronder meervleermuis. Rechts: overkluizing Baksevenweg:
historisch van groot belang als vliegroute voor o.a. laatvlieger (deelgebied
Tilburg – Eindhoven; archieffoto’s 2014).
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Foto 3.20

Onderdoorgang Beatrixkanaal: historisch van belang voor als vliegroute en
jachtgebied voor o.a. watervleermuis (deelgebied Tilburg – Eindhoven;
archieffoto 2014).

Veldonderzoek
In 2017 zijn rond de onderzochte viaducten, duikers en tunnels 8 soorten vleermuizen
waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis,
watervleermuis, meervleermuis, baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis.
Verblijfplaatsen
Tijdens de beide najaarsrondes rond en nabij een aantal geselecteerde bosgebieden, direct
langs de A58 (waaronder ten zuiden van knooppunt De Baars) zijn geen paarverblijven
aangetroffen. Dit geldt ook voor de laanbomen langs de Bekersberg, met de Reedijk aan de
noordzijde van de A58. Op deze locatie steken regelmatig gewone dwergvleermuizen over
(15 september 2017). De vliegroute is echter niet eenduidig, en dus niet op kaart
opgenomen. Dieren steken naar beide richtingen over en lijken hier eerder tussen
verschillende foerageergebieden te ‘hoppen’ dan dat sprake is van een vliegroute tussen
verblijfplaats en foerageergebied. Vleermuizen steken zowel zeer schuin (bijna haaks op) de
A58 over bij het portaal als op enige afstand van het portaal meer loodrecht. Er zijn ook
dieren die ten zuiden van de A58 evenwijdig aan de weg langs vliegen (en hier verder niet
foerageren).
Te amoveren kunstwerken met potentie voor vleermuizen zijn bijvoorbeeld de bruggen over
het Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal bij Tilburg en Oirschot en de viaducten over de St
Annadreef en Royaaldreef in de Chaamse Bossen. Overigens kunnen ook de kunstwerken
over de beekpassages gebruikt worden als verblijfplaats, maar deze blijven voor zover
bekend onaangetast.
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Vliegroutes
Hieronder worden de resultaten van het onderzoek naar de functie van 19 kruisende
kunstwerken en beekpassages op de beide deeltrajecten per kunstwerk of locatie
behandeld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen voorjaars- en najaarsronden in 2017.
Voornaamste conclusie is steeds of wél of niet sprake is van een (belangrijke) vliegroute
over of onder een kunstwerk voor bepaalde soorten vleermuizen.
Deelgebied Galder – St. Annabosch
Rijsbergsebaan (droge onderdoorgang) – 19 juni 2017
Op deze locatie is veel activiteit van gewone dwergvleermuis en Myotis spec. (vooral
watervleermuis) vastgesteld en daarnaast enige activiteit van laatvlieger. Aanwezigheid
van een vliegroute is echter niet zeker; indien daar sprake van is, betreft het in ieder geval
een bescheiden aantal dieren. Mogelijk foerageren één of enkele gewone
dwergvleermuizen in grote banen aan beide zijden van de onderdoorgang, waardoor veel
‘heen en terug’-passages geregistreerd worden. De eenduidige vliegrichting van de eerste
dieren op de avond suggereert echter wel een bescheiden vliegroute van zuid naar noord.
Gewone
dwergvleermuizen
en
enkele Myotis spec. (waarschijnlijk vooral
watervleermuizen) passeren de onderdoorgang regelmatig omdat aan beide zijden van de
A58 belangrijk foerageergebied ligt: de grote recreatieplas en omliggend bos aan de
zuidkant (Galdersche Meren) en een beschut bosven met omliggend bos aan de
noordzijde. De meeste dieren (watervleermuizen, gewone dwergvleermuizen) gaan door
de onderdoorgang. Laatvliegers en enkele gewone dwergvleermuizen gaan over de weg
heen.
De Mark (beekpassage) – 1 juni 2017
Onder de duikerbrug van de Mark was de activiteit van vleermuizen redelijk hoog.
Vastgesteld zijn gewone dwergvleermuis en Myotis spec. (≈ watervleermuis). Er is sprake
van een vliegroute, maar alleen voor Myotis spec. (piek van 30 opnamen al vroeg in de
avond). Aanwijzingen dat gewone dwergvleermuizen onder de duikerbrug door vliegen
ontbreken. Het is goed mogelijk dat op deze locatie gewone dwergvleermuizen wél over de
A58 heen vliegen, maar dit was door de onderzoeksopstelling (onder de duikerbrug) niet te
bepalen.
Chaamse beek (beekpassage)
Niet geïnventariseerd; deze duiker is te klein voor vleermuizen om te passeren.
Annadreef en Royaaldreef (droge onderdoorgangen; in elkaars verlengde) – 19 juni en 28
september 2017
De vleermuisactiviteit op deze bosrijke locatie was in de voorzomer zeer hoog (beide
viaducten) en in het najaar redelijk hoog. Het betrof in de voorzomer gewone
dwergvleermuis, Myotis spec. (waaronder watervleermuis en baardvleermuis), gewone
grootoorvleermuis en laatvlieger. Laatvliegers passeerden – op een enkele uitzondering na
– de beide viaducten bovenlangs (op geringe hoogte boven de snelweg). De andere
soorten passeren onderlangs. In het najaar zijn geen laatvliegers waargenomen. Opvallend
is dat de grootoorvleermuizen vooral langs de rand van de weg vliegen en daar alleen door
de detectoren bij het talud worden geregistreerd. De batlogger midden onder het viaduct
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pakte deze dieren niet of nauwelijks. Er is sprake van een zeer duidelijke vliegroute van
gewone dwergvleermuis (>20 dieren), laatvlieger (>15 dieren) Myotis spec. (2 soorten;
tiental dieren) en gewone grootoorvleermuis. De vliegrichting vroeg in de avond is van west
naar oost. Later in de nacht keren veel dieren terug. Opvallend is dat in het najaar de
meerderheid van de gewone dwergvleermuizen (ca. tweederde) óver het viaduct vliegt in
plaats van eronder en in het voorjaar de meerderheid ónder het viaduct. Dit beeld komt
overeen met eerder onderzoek aan vliegbewegingen van vleermuizen in bossen. Het grote
belang van deze vliegroute is mede te danken aan de nabijheid van meerdere
verblijfplaatsen en de extreme donkerte op deze locatie (is zeer gunstig voor vleermuizen).
Deelgebied Tilburg – Eindhoven
Nieuwe Leij (beekpassage) – 12 juni en 5 september 2017
Op deze locatie is een matige hoeveelheid activiteit vastgesteld. Er passeren in voor- en
najaar geringe aantallen watervleermuizen door de duiker; er is dan sprake van een
vliegroute in twee richtingen (najaar: in de avond 4 dieren naar noord en 9 naar zuid). Het
exacte aantal passerende watervleermuizen is echter lastig te bepalen omdat na een
gering aantal doelgerichte passages óók veel gefoerageerd wordt rond de duikermond en
in de duiker zelf. Naast watervleermuizen zijn ook geringe aantallen van de gewone
dwergvleermuis en rosse vleermuis geregistreerd, zonder dat sprake is van een vliegroute
van deze soorten. Gewone dwergvleermuizen foerageren met name aan de zuidkant van
de A58 en/of evenwijdig aan de geluidswal. Tijdens de najaarsronde vloog een groep ruige
dwergvleermuizen hoog over de snelweg. Later ook enkele lager passerende dieren. Dit
oversteken gebeurt breedfront (aan beide zijden van de A58 staan hoge bomen over een
lang traject) en in vermoedelijk relatief gering aantal. Zowel aan zuid- als aan de noordzijde
van de A58 ligt bekend foerageergebied van watervleermuizen. Ook meer naar het
noorden is in 2013/14 een (de) vliegroute van watervleermuizen boven de Nieuwe Leij
vastgesteld.
Ambrosiusweg (droge onderdoorgang) – 19 juni 2017
Dit viaduct wordt nauwelijks gebruikt door vleermuizen. Slechts enkele foeragerende
gewone dwergvleermuizen zijn geregistreerd zonder dat sprake is van een vliegroute.
De Oude Leij (beekpassage) – 19 juni 2017
Ook bij deze kleine voorziening zijn vrijwel geen vleermuizen waargenomen. Aan de
zuidzijde van de A58 foerageerden slechts enkele gewone dwergvleermuizen in de buurt
van de duikermond. Van een vliegroute is geen sprake; de duiker is ook erg krap en de
maatvoering bevindt zich in de buurt van de ondergrens die nog door vleermuizen
geaccepteerd wordt (ca. 1,5 meter breed x 1,0 meter hoog).
Wilhelminakanaal (ruime natte en droge onderdoorgang) – 19 juni en 6 september 2017
Rond de zeer ruime onderdoorgang van het Wilhelminakanaal is de activiteit van
vleermuizen zeer hoog. Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis,
laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis en meervleermuis zijn
geregistreerd, maar duidelijke vliegroutes betreffen vooral vele tientallen gewone
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dwergvleermuizen (van noord naar zuid in de avond; ca. 70 dieren, zie figuur 3.1),
watervleermuizen (van zuid naar noord in de avond; 31 dieren op 6 september) en in
mindere mate meervleermuis (8 dieren van noord naar zuid op 6 september). Het kanaal is
ter hoogte van de A58 ook belangrijk foerageergebied van zowel gewone
dwergvleermuizen als watervleermuizen.

Figuur 3.1

Uitwerking van aantallen overstekende dieren, per soort en richting, voor 3 locaties bij het
Wilhelminakanaal op meetdatum 19-06-2017.

Van laatvlieger en rosse vleermuizen zijn in de voorzomer slechts enkele passerende
individuen geregistreerd. In de nazomer passeerden ook 4 ruige dwergvleermuizen van

34

noord naar zuid en tevens enkele exemplaren haaks op het kanaal. Van een structurele
vliegroute van meervleermuis en ruige dwergvleermuis lijkt geen sprake, maar door haar
ligging is er waarschijnlijk wel sprake van een migratieroute van beide soorten. De
registratie van gewone grootoorvleermuis op deze locatie is een incidentele gebeurtenis
(betekenis kunstwerk onduidelijk, maar in ieder geval geen structurele vliegroute voor deze
soort). Relatief weinig vleermuizen gebruiken de westzijde van de onderdoorgang
(vanwege het verkeer). In het najaar ook weinig bewegingen aan de oostzijde, waar in
tegenstelling tot de voorzomer nu sprake was van verlichting. De meeste vleermuizen
passeren de meer centrale natte gedeelten van de ondergang en de oostelijke droge
onderdoorgang. De vliegroute van de gewone dwergvleermuizen loopt in het voorjaar
vooral diagonaal onder viaduct door van NW naar ZO. De meeste langsvliegende gewone
dwergvleermuizen en watervleermuizen op deze locatie gaan naar en komen van de
zandputten nabij knooppunt De Baars.
Baksevenweg (beekpassage) – 1 juni en 5 september 2017
Onder deze duikerbrug is beperkte activiteit van vleermuizen vastgesteld, maar is wél een
vliegroute van ca. 15 watervleermuizen vastgesteld. Vanwege het gebrek aan
richtingsdetectie op deze locatie is de vliegrichting van de watervleermuizen onbekend
gebleven. Naast watervleermuizen zijn ook gewone dwergvleermuizen en rosse
vleermuizen opgenomen. Enkele gewone dwergvleermuizen vliegen onder de duikerbrug
door (zonder eenduidig patroon; van een structurele vliegroute met ‘logische’ pieken is
geen sprake). Dit is uitsluitend in de voorzomer vastgesteld; in het najaar zijn uitsluitend
watervleermuizen opgenomen. Veel opnamen van gewone en ruige dwergvleermuis in de
voorzomer wijzen op oversteken via de snelweg (in plaats van onder de duikerbrug door).
Kerkeind (viaduct bovenlangs) – 31 mei 2017
Op en rond dit viaduct in bosrijke omgeving zijn veel vleermuizen waargenomen, vooral
gewone dwergvleermuis en laatvlieger, maar daarnaast ook ruige dwergvleermuis, Myotis
spec. (waarschijnlijk watervleermuis) en eenmaal een gewone grootoorvleermuis. Al deze
soorten zijn (ook) overstekend waargenomen, maar voor ruige dwergvleermuis, Myotis
spec. en gewone grootoorvleermuis zijn de aantallen dusdanig laag dat niet gesproken kan
worden van een structurele vliegroute. De vliegroute van een overigens matig aantal
gewone dwergvleermuizen en laatvliegers verloopt in de avond van west naar oost. De
laatvliegers foerageren daarbij eerst boven de westelijke taluds maar steken later in de
schemering steeds vaker over naar foerageergebied aan oostzijde van de A58.
De Reusel (beekpassage) – 8 juni 2017
Boven de Reusel onder de A58 is een tiental watervleermuizen vastgesteld in een patroon
dat duidt op de aanwezigheid van een vliegroute. Daarnaast foerageren met name aan de
zuidzijde van de A58 redelijke aantallen gewone dwergvleermuizen in de omgeving van de
Reusel die echter slechts sporadisch onder de duikerbrug doorvliegen (geen structurele
vliegroute). Mogelijk passeren gewone dwergvleermuizen de A58 hier (vooral) via de
snelweg bovenlangs. Onder de duikerbrug is tevens twee keer een grootoorvleermuis
spec. opgenomen (te weinig om te kunnen spreken van een structurele vliegroute).
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Kattenberg (droog overkluizend viaduct) – 25 juni 2017
Dit viaduct in relatief open landschap wordt weinig bezocht door vleermuizen. Een klein
aantal gewone dwergvleermuizen en laatvliegers is geregistreerd. Hiervan vlogen slechts
enkele gewone dwergvleermuizen ’s avonds van noord naar zuid. Aangezien dit
doelgericht in de avondschemering plaatsvond, kan strikt genomen gesproken worden van
een zeer ‘bescheiden’ vliegroute.
De Beerze (beekpassage) – 8 juni 2017
Op deze locatie is veel activiteit van vleermuizen vastgesteld. Een duidelijke vliegroute van
watervleermuizen loopt via de Beerze onder de A58 door. Gewone dwergvleermuizen
vliegen niet door de duiker, maar steken de weg over van noord naar zuid (in de avond:
‘live’ waarnemingen). Ook laatvlieger is incidenteel boven de A58 waargenomen en
foerageert verder op diverse plekken langs de Beerze.
Lubberstraat (droog overkluizend viaduct en hop over) – 25 juni 2017
Nabij de Lubberstraat zijn twee potentiële vliegroutes onderzocht: het overkluizende
viaduct Lubberstraat zelf en een potentieel oversteekpunt 280 meter ten westen van het
viaduct, op een puntlocatie waar twee wegen van het onderliggende wegennet in het
verleden door de A58 zijn doorsneden. Beide locaties herbergen vliegroutes van
vleermuizen: over het viaduct zelf vliegen in de avondschemering meer dan 90 gewone
dwergvleermuizen op basis van stereoregistraties (en 1 laatvlieger) van noord naar zuid
(figuur 3.2); een deel van deze individuen vliegt op korte afstand van het viaduct
rechtstreeks over de snelweg.

Figuur 3.2

Uitwerking van aantallen overstekende dieren, per soort en richting, voor locatie
Lubberstraat op meetdatum 25-06-2017.

Een klein deel van de vleermuizen vliegt alweer vroeg in de avond terug richting noord. Bij
een eerder bezoek (analyse batloggerdata) zijn tevens ruige dwergvleermuis en gewone
grootoorvleermuis (2 opnamen). Op de locatie 280 meter westelijker is eveneens sprake
van een vliegroute van gewone dwergvleermuizen (noord naar zuid), al zijn de aantallen
hier aanzienlijk lager (12 op één avond). Hier vlogen ook 2 laatvliegers en 1 Myotis of
grootoorvleermuis spec. over. De vleermuizen steken hier rechtstreeks de weg over, op
onbekende hoogte.
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Kempenweg (droog overkluizend viaduct) – 26 juni 2017
Op dit zeer brede viaduct zijn slechts 4 gewone dwergvleermuizen waargenomen; deze
verschenen pas laat op de avond. Eén van deze vleermuizen stak de A58 niet via het
viaduct over maar vloog rechtstreeks de snelweg over ten westen van het viaduct. De
waargenomen gewone dwergvleermuizen foerageerden ook tijdelijk aan de zuidkant van
het viaduct. Er is geen sprake van een vliegroute.
Eindhovensedijk (droog overkluizend viaduct) – 26 juni 2017
Op dit viaduct is sprake van veel activiteit van gewone dwergvleermuizen en vooral ook
laatvliegers. Een bescheiden, maar duidelijke vliegroute van circa 10 gewone
dwergvleermuizen loopt van noord naar zuid (’s avonds) over het viaduct. Deze individuen
foerageren niet heen en weer, maar vliegen doelgericht door. Van de talrijke laatvliegers is
het onduidelijk of sprake is van een vliegroute. Vermoedelijk gaat het om een mix van
enkele uniek overstekende dieren en enkele dieren die aan beide zijden van de A58
foerageren (vooral aan de noordzijde; minder aan de zuidzijde). Er is mogelijk vlakbij het
viaduct nog een oversteekplaats van vleermuizen: er zijn zachte opnamen te horen van
duidelijk overstekende dieren.
Beatrixkanaal (grote onderdoorgang bestaande uit droge en natte delen) – 4 juli en 9
september 2017
Boven en rond het Beatrixkanaal is de activiteit van vleermuizen hoog. Er is een duidelijke
vliegroute van gewone dwergvleermuizen aanwezig van noord naar zuid in de avond (20+
dieren via het westelijke droge deel van de onderdoorgang; ca. 30 dieren via het
middendeel). Ook foerageert voortdurend een flink aantal gewone dwergvleermuizen
boven het water onder het viaduct (vooral in het najaar), alsmede enkele
watervleermuizen. Deze voortdurend foeragerende dwergvleermuizen overstemden in de
analyse eventuele passerende dieren, maar aannemelijk is dat ook de natte
onderdoorgang als vliegroute fungeert. Een structurele vliegroute van watervleermuizen
ontbreekt. Een laatvlieger vloog onder de A58 door. Dit betreft een incidenteel geval. In het
najaar was de foerageeractiviteit van gewone dwergvleermuizen onder het viaduct nog
hoger, waardoor analyse van eventueel passerende dieren ernstig bemoeilijkt werd. In het
najaar werden boven het wateroppervlak vliegende enkele Myotis spec. gezien en
gehoord, waarschijnlijk voornamelijk watervleermuis.
Ekkersrijt (beekpassage) – 1 juni 2017
In deze kleine duiker in relatief open landschap, zonder goede geleiding van en naar de
beekpassage, zijn enkele opnamen van gewone dwergvleermuizen gemaakt zonder dat
deze wijzen op de aanwezigheid van een structurele vliegroute. Overige waarnemingen
van vleermuizen ontbreken.

Spoorwegviaduct Best – 4 juli en 9 september 2017
Rond deze ruime onderdoorgang is veel activiteit van gewone dwergvleermuizen
vastgesteld. Het beeld tussen de oost- en westzijde verschilt sterk. Aan de oostzijde van de

37

spoorlijn is een duidelijke dubbele vliegroute van gewone dwergvleermuizen aanwezig (63
naar noord; 42 naar zuid). De route in noordelijke richting verloopt met name tussen het
bedrijventerrein van Acht en de achterliggende woonwijk ten zuiden van de A58 en het
bos- en waterrijke gebied, de golfbaan en de kanaalzone ten noorden van het spoor en de
A58. Dieren die in zuidelijke richting passeren, vliegen vrij vroeg weer naar noord terug en
foerageren onderwijl ook veelvuldig aan beide zijden van de A58. Ook steken dieren het
spoor parallel aan de snelweg over van west naar oost en weer terug. Behalve gewone
dwergvleermuizen zijn in voorjaar en najaar een klein aantal Myotis of grootoorvleermuis
spec. waargenomen, vliegend in noordelijke richting (te weinig om te spreken van een
structurele vliegroute); deze exemplaren zijn waarschijnlijk afkomstig van de bossen bij
Strijp. Aan de westzijde van het spoor is zowel in het voor- als najaar veel minder activiteit
van vleermuizen: in het najaar telt een bescheiden vliegroute van gewone
dwergvleermuizen naar noord 4 dieren en naar zuid 6 dieren. Twee Myotis of
grootoorvleermuis spec. vlogen naar noord (geen vliegroute van betekenis).
Foerageergebieden
De kruisende watergangen Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal worden frequent gebruikt als
foerageergebied door gewone dwergvleermuis, watervleermuis en in mindere mate ook door
meervleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Ook de aanpalende watergangen van
het Wilhelminakanaal, parallel aan de A58, worden gebruikt om te foerageren. Het
Wilhelminakanaal is de enige veilige onderdoorgang voor gewone dwergvleermuizen om in
de bossen en waterpartijen ten ZO van Tilburg te vliegen. Daarnaast vormen de ‘grotere’
beken De Mark, De Beerze en De Reusel frequent gebruikt foerageergebied voor
watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen, en in mindere mate ook voor andere
soorten.
De Chaamse en Ulvenhoutse bossen vormen belangrijk (essentieel) foerageergebied voor
gewone dwergvleermuis (tientallen dieren), Myotis spec. (2 soorten; tiental dieren), gewone
grootoorvleermuis en laatvlieger. De kunstwerken van de Annadreef en Royaaldreef vormen
een essentiele schakel tussen deze foerageergebieden, aan weerszijden van de A58. De
bosschages ten zuiden van knooppunt De Baars worden in beperkte mate gebruikt om te
foerageren en lijken van geen wezenlijke betekenis. Bij de Lubberstraat leiden beide
vliegroutes over de A58 richting essentieel foerageergebied de Bossen van De Heilige Eik,
ten zuiden van de A58.
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Samenvattend
Op basis van het bronnen- en veldonderzoek zijn (in het verleden) de volgende beschermde
en/of bedreigde soorten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen:
Tabel 3.9

3.2.9

Voorkomen van niet vrij gestelde beschermde / bedreigde (Rode Lijst = RL) vleermuizen
binnen onderzoeksgebied A58 Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven. Wnb HR
= Wnb Habitatrichtlijnsoort.

Soort

Status

Bronnen 2011-2016

Veld 2017

Gewone dwergvleermuis

Wnb HR

+

+

Ruige dwergvleermuis

Wnb HR

+

+

Rosse vleermuis

Wnb HR / RL

+

+

Laatvlieger

Wnb HR / RL

+

+

Baardvleermuis

Wnb HR

+

+

Watervleermuis

Wnb HR

+

+

Meervleermuis

Wnb HR

+

+

Gewone grootoorvleermuis

Wnb HR

-

+

Beekpassages
Bronnenonderzoek
Voor een negental beekpassages - verdeeld over het hele traject – zijn doelsoorten
geformuleerd (Hoekstra et al. 2016; Tabel 3.10). De geschiktheid van een beekpassage voor
vleermuizen is reeds in § 3.2.8 behandeld. Alle recente waarnemingen van genoemde
soorten in het studiegebied zijn weergegeven op kaart in de bijlage. Een fotoserie per
beekpassage (Foto 3.21 t/m 3.42) geeft een beeld van de afmetingen en inrichting van
iedere beekpassage.
Tabel 3.10 De te onderzoeken beekpassages in deelgebieden Galder – St. Annabosch (1) en Tilburg
– Eindhoven (2) en hun doelsoorten (op basis van Hoekstra et al. 2016).
Naam
Mark

Doelsoorten

1

amfibieën, bosvogels, kleine zoogdieren, marterachtigen, ree, vleermuizen

Chaamse Beek
Broekloop

1

Nieuwe Leij
Oude Leij
Reusel
Rosep

2

2

amfibieën, kleine zoogdieren, marterachtigen
2

kleine marterachtigen, watergebonden (zoog)dieren
geen aanpassingen

das, kamsalamander, hermelijn, wezel, ondergrondse woelmuis, vos

2

Ekkersrijt

amfibieën, kleine zoogdieren, marterachtigen

ree, das, kamsalamander, hermelijn, wezel, ondergrondse woelmuis, vos, watervleermuis

2

Beerze

1

ree, das, kamsalamander, hermelijn, wezel, ondergrondse woelmuis, vos, watervleermuis
2

onbekend
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Foto 3.21 en 3.22

Beekpassage De Mark (Galder – St. Annabosch): vliegroute voor vleermuizen
en faunapassage voor amfibieën, kleine en middelgrote zoogdieren vanwege
de aanwezigheid van loopplanken.

Foto 3.23 en 3.24

Beekpassage Chaamse Beek (Galder – St. Annabosch): te krap voor
vleermuizen, maar wel een faunapassage voor amfibieën, kleine en middelgrote
zoogdieren door de aanwezigheid van een loopplank.

Foto 3.25 en 3.26

Beekpassage Broekloop / Bavelsche Leij (Galder – St. Annabosch): te krap
voor vleermuizen, maar wel faunapassage voor amfibieën, kleine en
middelgrote zoogdieren door de aanwezigheid van een loopplank.

Foto 3.27 en 3.28

Beekpassage Nieuwe Leij (Tilburg – Eindhoven): vliegroute voor vleermuizen,
maar géén faunapassage voor grondgebonden soorten door de afwezigheid
van doorgetrokken oevers of loopplanken.
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Foto 3.29 en 3.30

Beekpassage Oude Leij (Tilburg – Eindhoven): krap, aan de ‘ondergrens’ van
potentiële

vliegroute

voor

vleermuizen;

géén

faunapassage

voor

grondgebonden soorten door de afwezigheid van loopplanken.

Foto 3.31 en 3.32

Beekpassage De Reusel (Tilburg – Eindhoven; rechterfoto uit archief 2014):
vliegroute voor vleermuizen en faunapassage voor amfibieën, kleine en
middelgrote soorten door de aanwezigheid van (de in zeer slechte staat
functionerende) loopplanken.

Foto 3.33 t/m 3.37

Beekpassage De Rosep (Tilburg – Eindhoven; foto linksonder is uit het archief
van 2014, waardoor de mate van ‘verval’ tussen zomer 2014 en voorjaar 2017
goed zichtbaar is): te krap als vliegroute voor vleermuizen, maar wel een
faunapassage voor amfibieën, kleine en middelgrote zoogdieren door de
aanwezigheid van een (in zeer slechte staat functionerende) loopplank.
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Foto 3.38 en 3.39

Beekpassage De Beerze (Tilburg – Eindhoven; archieffoto’s uit 2014):
vliegroute voor vleermuizen en faunapassage voor amfibieën, kleine en
middelgrote soorten door de aanwezigheid van (in zeer slechte staat
functionerende) loopplanken.

Foto 3.40 t/m 3.42

Beekpassage Ekkersrijt (Tilburg – Eindhoven; linkerfoto uit archief 2014):
potentiële vliegroute voor vleermuizen en faunapassage voor amfibieën, kleine
en middelgrote soorten door de aanwezigheid van betonnen loopplanken.
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Veldonderzoek
Het gebruik van de beekpassages door grondgebonden zoogdieren, amfibieën en
vleermuizen is weergegeven in Tabel 3.11, waarin de verzamelde data van voor- en
najaarsmonitoring is gesommeerd tot een gemiddelde passagefrequentie.
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-

-

++

Broekloop

-

-

-
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0
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Rosep

-

-
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+
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-

-

-
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vos

De Mark

bunzing

egel

-

eekhoorn

rat

++

steenmarter

-

hermelijn

wezel

Tabel 3.11 Gebruik van beekpassages door zoogdieren, amfibieën en vleermuizen op basis van
voor- en najaarsmonitoring. Doelsoorten zijn vet gedrukt. Passagefrequentie: - = geen
passage, + = incidentele passage, ++ = frequente passage en +++ = zeer frequente
passage. 0 = geen loopstrook aanwezig.

-

++
+
0

1

2

2

2

2

1

Afmetingen van bunzingpassages in het voorjaar overlappen met die van kleine steenmarter.

2

Vliegroute van watervleermuis door de duiker.

Voor wat betreft het ree – doelsoort bij De Mark, Reusel en Beerze – voldoen de huidige
faunavoorzieningen (doorgetrokken oever resp. 2x loopplanken) niet. In de periferie van de
beekpassage De Mark zijn geen waarnemingen van ree verzameld tijdens het veldwerk,
maar staat de soort wel op waarneming.nl, net ten oosten van de beekpassage. Daarnaast
is de soort ook bekend van de Galdersche Heide. Rond beekpassage De Reusel is een
waarneming uit het bronnenonderzoek bekend, in een bosschage van het Moergestelsbroek,
ten noordwesten van beek, als ook enkele waarnemingen in deze regio op waarneming.nl.
Rond De Beerze is tijdens het veldwerk in 2017 een waarneming van één wegvluchtend
exemplaar gedaan, direct ten zuiden van de A58, aan de oostzijde van de beek.
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4 Effectenbeoordeling
4.1

Flora
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
De ingreep zorgt dat twee groeiplaatsen van drijvende waterweegbree mogelijk aangetast
worden. Als er geen maatregelen worden getroffen kan de ingreep zorgen voor een
permanent verlies van deze groeiplaatsen. Gezien de staat van instandhouding van de soort
(matig ongunstig) is het verlies van groeiplaatsen ongewenst.
Indien mogelijk worden de groeiplaatsen beschermd door directe of indirecte aantasting van
de groeiplaatsen en groeiplaatsfactoren te voorkomen. Concreet betekent het dat de
waterpartijen en watergang niet aangetast mag worden en er geen waterstandsdaling wordt
veroorzaakt. Het beheer blijft gelijk aan de huidige situatie.
Waar dat niet mogelijk is wordt onder begeleiding van een deskundige een nieuwe
waterpartij gemaakt. Grond met wortels en zaden van de huidige groeiplaatsen wordt
verplaatst en onder aanbevelingen van een deskundige verspreid op de oevers daarvan. Het
beheer van de nieuwe groeiplaatsen moet zorgen voor het jaarlijks gefaseerd terugzetten
van de successie in september.
Effecten op flora zijn allen permanent maar kunnen relatief eenvoudig worden gemitigeerd of
gecompenseerd.

4.2

Ongewervelden
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
Bruine eikenpage is niet vastgesteld binnen het plangebied, maar uitsluitend (net) erbuiten.
Het effect van de ingreep op deze soort is daarom nihil. Het is wél aan te bevelen om na de
wegverbreding op de trajecten waar de soort aangrenzend voorkomt (Oirschotse Heide) te
zorgen voor jonge eikenaanplant in de periferie van de snelweg om het leefgebied van één
van de weinige resterende ‘binnenland’-populaties van deze bedreigde soort te verstevigen.
Sowieso zal een gevarieerde, natuurlijke inrichting van de bermen na de ingreep
waardevolle flora en daarmee óók een rijke insectenfauna in de kaart spelen. Rode
Lijstsoorten als het in 2017 vastgestelde groot dikkopje en bruin blauwtje kunnen daarvan
profiteren.
Bosbeekjuffer komt voor langs enkele beken die de A58 kruisen, te weten de Chaamse Beek
en de Beerze. Daarnaast is de soort als dominerende libellensoort aangetroffen in een
kleine, geschikte watergang parallel aan de A58 (zuidzijde, omgeving Beerze). Bij demping
van laatstgenoemde watergang gaat deze in 2017 ontdekte vliegplaats verloren. Hoewel de
stand van de bosbeekjuffer momenteel regionaal niet achteruit gaat (ondanks de Rode
Lijststatus), is het wenselijk om het verlies van deze deelpopulatie te voorkomen door het
tijdig realiseren van een omlegging van de te dempen watergang, die voldoet aan de eisen
van de soort, zodat deze deelpopualtie kan ‘overhoppen’ naar een alternatieve watergang.
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Langs de naburige Beerze komt de bosbeekjuffer óók voor, maar is hier qua abundantie
ondergeschikt aan de nauw verwante (onbedreigde en onbeschermde) weidebeekjuffer. Bij
de wegverbreding worden deze Beerze als ook het leefgebied bij de Chaamse Beek slechts
in geringe mate aangetast omdat hier – in tegenstelling tot bovengenoemde parallele
watergang – slechts een gering deel van het ‘haakse’ leefgebied door uitbreidende
overkluizing van de beken ongeschikt wordt en de soort daar bovendien in relatief geringe
dichtheden vliegt.
Effecten ten aanzien van dagvlinders en libellen zijn permanent en kunnen relatief
eenvoudig gecompenseerd te worden.

4.3

Vissen
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
Aangezien geen beschermde vissoorten (zoals grote modderkruiper) in het plangebied te
verwachten zijn, zijn ook effecten op deze soorten niet aan de orde. Wel kan de ingreep ter
hoogte van de kruisende watergangen een (tijdelijk) verstorend effect hebben op het
leefgebied van Rode Lijstsoort rivierdonderpad (en op een scala aan algemene onbedreigde
vissoorten). Door werkzaamheden aan de kunstwerken en aangrenzende oevers van
watergangen – bijvoorbeeld bij de kanalen – uit te voeren buiten de kwetsbare
voortplantingsperiode van zoveel mogelijk vissoorten en in ieder geval de rivierdonderpad,
wordt de schade aan vissen zoveel mogelijk beperkt. Dit is echter geen wettelijke vereiste.
Effecten ten aanzien van vissen zijn tijdelijk en kunnen gemitigeerd worden door te werken
buiten de kwetsbare perioden.

4.4

Reptielen
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
Door de ingreep wordt een beperkt deel van leefgebied van de levendbarende hagedis
aangetast ter hoogte van carpoolplaats en oprit Best (verkeerslus), de Aarlesche Heide en
de berm van de Baksevenweg (ventweg noordzijde A58). De gunstige staat van
instandhouding is echter niet in het geding, omdat de ingreep slechts betrekking heeft op
een relatief (zeer) gering gedeelte van totale oppervlakte leefgebied van de betreffende
populaties (vooral bij de Aarlesche Heide). Het effect van de ingreep op habitat van de
levendbarende hagedis is dan ook gering. Om het effect van de ingreep om individuen van
de soort te voorkomen, wordt aanbevolen om de werkzaamheden uit te voeren buiten de
kwetsbare periode van de soort (dus buiten de winter- en voortplantingsperiode) en de
dieren eerst weg te vangen alvorens de werkzaamheden te starten.
Effecten op reptielen zijn beperkt maar permanent, en kunnen op relatief eenvoudige wijze
gemitigeerd worden door dieren eerst weg te vangen.
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4.5

Amfibieën
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
In het studiegebied komen verschillende soorten amfibieën voor. De dieren gebruiken poelen
als voortplantingswater en landbiotoop die voor een deel binnen de tracégrenzen liggen. Op
verschillende plaatsen op het tracé Galder - St. Annabosch kan leefgebied van poelkikker en
Alpenwatersalamander verloren gaan. Het leefgebied van de vinpootsalamander bevindt
zich waarschijnlijk buiten het bereik van de werkzaamheden, maar vraagt een nadere check
hierop. Op het tracé De Baars - Batadorp kan leefgebied van kamsalamander en poelkikker
verloren gaan. Het betreft hier de locatie bij Moergestel. Zowel ten noorden en zuiden van de
rijksweg is belangrijk leefgebied voor beschermde natuurwaarden aanwezig
(kamsalamander, poelkikker en drijvende waterweegbree). Bij knooppunt Batadorp zijn
rugstreeppad en Alpenwatersalamander soorten die leefgebied kunnen verliezen. Hoewel
voor de rugstreeppad geldt dat het gebied ten zuiden van de A58 langzaamaan verder
ongeschikt raakt door verdwijnen van de pionierssituatie door voortgaande successie en
uitblijven van gericht beheer. Evenwel moet rekening worden gehouden met kolonisatie van
de werkstroken door de rugstreeppad.

.

Foto 4.1

Poelen ten zuiden van rijksweg bij Moergestel

Op locaties waar leefgebied van amfibieën verloren kan nieuw leefgebied worden gemaakt
dat voorziet in de functies die verloren gaan. Aandachtspunt is dat gebieden ruim voor de
aantasting van huidig leefgebied worden aangelegd om te zorgen dat deze als volwaardig
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leefgebied functioneren op het moment van aantasting. Dieren kunnen worden overgezet
naar deze gebieden. Vangen en verplaatsen wordt uitgevoerd door deskundigen en vindt
plaats buiten de kwetsbare perioden van deze soorten. Het leefgebied van de
kamsalamander staat in de huidige situatie onder druk. De wateren groeien dicht en er staan
teveel bomen en struiken rondom de poelen (Foto 4.1). Aanbevolen wordt om een
poelenplan te maken om deze soorten te behouden. Ook de drijvende waterweegbree kan
van deze maatregelen profiteren.
Effecten op leefgebied van amfibieën zijn permanent; maatregelen zijn nodig om leefgebied
te herstellen en te compenseren.

4.6

Vogels met jaarrond beschermd nest
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
Door de wegverbreding en het daarvoor noodzakelijke kappen van bomen lopen vier in 2017
bewoonde horsten van buizerdparen direct gevaar. Het betreft bosschages bij de
Lubberstraat / Proosbroekweg (zuidzijde A58), knooppunt Batadorp (ZW-kant en meer naar
het oosten nabij de spoorlijn) en knooppunt Ekkersweijer (NW-kant). Bij verdwijning van
deze bosschages blijven voor de betreffende buizerdparen echter voldoende bomen /
bosschages elders in het territorium over (dieper in het achterland) om nieuwe horsten te
stichten (buizerds zijn voor hun nesten niet afhankelijk van andere soorten). De
werkzaamheden dienen echter wel te worden uitgevoerd buiten de periode dat de vogels
aan hun horst gebonden zijn (dus buiten de periode maart – augustus). Deze maatregel
geldt tevens voor broedvogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn (Rode
Lijstsoorten, algemene soorten), zodat óók voor deze soorten wordt voorkomen dat
verbodsbepalingen van de Wnb worden overtreden.
Enkele nestlocaties van huismussen bevonden zich in 2017 weliswaar binnen de grenzen
van het plangebied (Notsel, Moergestel, Oirschot), maar betroffen geen gebouwen die op de
nominatie staan om geamoveerd te worden. Effect van de ingreep op huismussen is dan ook
verwaarloosbaar (de soort is zeer honkvast en aan mensen gebonden en ook externe
effecten van de werkzaamheden op territoria net buiten de ingreepzone worden niet
verwacht).
Nestlocaties van overige soorten met een jaarrond beschermd nest bevonden zich in 2017
buiten de ingreepzone. In een aantal gevallen is het echter onduidelijk of de aantasting van
het deel van territorium dat binnen het plangebied ligt, ook een mogelijk negatief effect heeft
op het functioneren van dat territorium. Het betreft dan met name het vastgestelde
territorium van ransuil nabij de Beerze en dat van steenuil aan de Moerstraat bij de Galderse
Meren. Gezien de gemiddelde grootte van de territoria van beide soorten en de afstanden
tussen de (vermoedelijke) nestlocaties en de A58 plus ingreepzone is dit eventuele effect
vermoedelijk echter (zeer) gering.
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Effecten op broedvogels zijn zowel tijdelijk (verstoring) als permanent (bv buizerd) en dienen
op basis van het definitieve ontwerp gemitigeerd (tijdstip van uitvoering) of gecompenseerd
(aantasting (uilen)territoria) te worden.

4.7

Grondgebonden zoogdieren
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
Door de ingreep wordt een (beperkt) deel van het leefgebied van de kleine marterachtigen
(wezel, hermelijn en bunzing) aangetast. Houtwallen, bosschages met takkenhopen en
ruigere oevers of bermzones parallel aan de weg worden door deze soorten gebruikt om
zich door het landschap te verplaatsen. Bij verlies van een substantiële lengte
landschapselement of verwijdering van een deel hiervan, die als schakel tussen aanpalende
en daarmee doorgaande landschapselementen functioneert, wordt geadviseerd dit:
1. buiten de kwetsbare periode (voortplantingsperiode) van deze soorten uit te voeren;
2. deze binnen dezelfde periferie terug te brengen dusdanig dat resterende elementen
(weer) met elkaar worden verbonden.
3. De faunavoorzieningen in de beekpassages te herstellen (velen verkeren in zeer slechte
staat) en voldoende te verlengen, rekening houdend met de beoogde verbreding.
Ook de steenmarter, waarvan alleen registraties bij beekpassages zijn vastgelegd, profiteert
van deze maatregelen. De aanwezigheid van deze soort binnen het onderzoeksgebied geeft
wel aan dat hier ook bij de te amoveren gebouwen onderzoek naar verricht dient te worden.
Aantasting van leefgebied eekhoorn is marginaal en wordt gecompenseerd door de aanplant
van nieuw bos conform de daarvoor geldende compensatieopgave. Effecten op individuen
kunnen verzacht worden door nestbomen (voor zover aanwezig binnen de ‘kapzone’) buiten
de kwetsbare zone van de eekhoorn te rooien.
Effecten op grondgebonden zoogdieren zijn permanent, maar kunnen relatief eenvoudig
worden gemitigeerd of gecompenseerd.

4.8

Vleermuizen
Effectenbeoordeling en aanbevelingen
Door de werkzaamheden aan de kunstwerken worden mogelijk vliegroutes van vleermuizen
verstoord. De mate van verstoring is mede afhankelijk van de periode waarin de
werkzaamheden worden uitgevoerd, hoe lang deze periode duurt en de exacte aard van de
werkzaamheden.
Bij een aantal grotere kunstwerken zijn geschikte alternatieven te realiseren binnen hetzelfde
kunstwerk, waarbij werkzaamheden en vleermuizenvliegroutes parallel kunnen gaan. Voor
deze, maar ook voor de minder grote kunstwerken met vliegroutes, gelden de volgende
uitgangspunten:
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-

Geen verlichtingsregime hanteren in of op de kunstwerken: behoud van donkere
hoeken/delen in het verlengde van de vliegroute.
Aangepast verlichtingsregime hanteren in de periferie van de kunstwerken (= niet
meer verlichting voeren dan in de huidige situatie).
Zorgen voor aansluitende opgaande elementen in lijnopstelling tot aan het kunstwerk
ter overbrugging van het kunstwerk naar het achterland.
Indien mogelijk de werkzaamheden uitvoeren in de winterperiode als het gebruik van
kunstwerken door vleermuizen niet aan de orde of tot een minimum beperkt is.
Op locaties waar het sterke vermoeden bestaat, of daadwerkelijk is vastgesteld, dat
dieren over de weg vliegen (laatvlieger, gewone dwergvleermuis) zijn aanvullende
maatregelen nodig om te kunnen garanderen dat ze dit ook na de verbreding nog
veilig kunnen doen.

Geadviseerd wordt om per locatie, zodra de werkzaamheden bekend zijn, een plan van
aanpak op maat op te stellen. Met name de Annadreef en Royaaldreef vraagt om een goed
doordacht plan zodat aanpalende bosgebieden bereikbaar blijven. Hier kan ook gekeken
worden welke maatregelen getroffen kunnen worden om het oversteken ‘over het viaduct’ te
beperken, en daarmee ook faunaverkeersslachtoffers.
Wezenlijke aantasting van essentiële foerageergebieden is niet direct aan de orde omdat
deze belangrijke gebieden niet parallel maar haaks op de A58 gesitueerd zijn (deze worden
namelijk vooral gevormd door de beekdalen en begeleidende oevers en ‘haaks’
georiënteerde bospercelen zoals de Chaamse Bossen etc.) zodat met de verbreding van de
weg een relatief zeer klein aandeel van het totale essentiële foerageergebied wordt
aangetast. De belangrijkste maatregel bij het ‘verlengen’ van de vliegroutes over viaducten
en onder bruggen / duikers door de verbreding van de A58 is het vermijden van verlichting
waardoor de (jacht)routes en het (aangrenzende) foerageergebied ongeschikt raken.
Effecten op vleermuizen zijn tijdelijk, maar kunnen permanent zijn indien deze niet op de
juiste manier worden gemitigeerd of gecompenseerd.
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5 Conclusies
5.1

Algemeen
Op basis van bronnenonderzoek uit 2010-2015 en het veldonderzoek in 2017 zijn per
soortgroep in het onderzoeksgebied de volgende beschermde soorten vastgesteld:
- Eén vaatplant van de Habitatrichtlijn (drijvende waterweegbree) twee soorten van het
Beschermingsregime ‘Andere soorten’ (karthuizeranjer en wilde averuit). Daarnaast zijn
verspreid over het traject meerdere Rode lijstsoorten aanwezig.
- Twee soorten ongewervelden van het Beschermingsregime ‘Andere soorten’
(bosbeekjuffer en bruine eikepage; tevens Rode lijstsoorten), alsmede zes soorten van
de Rode lijst.
- Geen beschermde vissoorten. Uit het bronnenonderzoek is wel de rivierdonderpad
bekend; een Rode lijstsoort.
- Eén soort reptiel van het Beschermingsregime ‘Andere soorten’ (levendbarende
hagedis) op een beperkte aantal locaties op het traject Tilburg - Eindhoven.
- Drie soorten amfibieën van de Habitatrichtlijn (kamsalamander, poelkikker en
rugstreeppad) en nog eens twee soorten van Beschermingsregime ‘Andere soorten’
(Alpenwatersalamander en vinpootsalamander).
- Zes soorten grondgebonden zoogdieren van Beschermingsregime ‘Andere soorten’
(bunzing, das, eekhoorn, hermelijn, steenmarter en wezel). Hiervan hebben wezel,
hermelijn en bunzing wel een landelijke vrijstelling maar geen provinciale vrijstelling in
Noord-Brabant.
- Acht vleermuissoorten van de Habitatrichtlijn: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, baardvleermuis, watervleermuis,
meervleermuis, en gewone grootoorvleermuis. Hiervan zijn op meerdere locaties
vliegroutes vastgesteld van één of meerdere soorten.
- Zes vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest: boomvalk, buizerd, huismus,
ransuil, sperwer en steenuil.
De conclusies zijn opgesteld op basis van de huidige ter beschikking staande kennis en
inschattingen van deskundigen.
- In zijn algemeenheid geldt dat bij de uitvoering van de werkzaamheden per locatie
rekening gehouden dient te worden met de kwetsbare periode van aanwezige soort(en).
- Bij werkzaamheden aan (berm)watergangen en bermen zal rekening moeten worden
gehouden met de drijvende waterweegbree. Bermen met waarnemingen van
karthuizeranjer en wilde averuit zijn alleen bekend uit het bronnenonderzoek.
- Voor de eikenpage en bosbeekjuffer dient tijdig nieuw biotoop gecreëerd te worden,
alvorens bestaande locaties te vernietigen.
- Voorts dient rekening gehouden te worden met de voortplantingswateren en omliggend
landbiotoop van meerdere soorten amfibieën. Indien deze worden vernietigd dient
compensatie plaats te vinden.
- Ten aanzien van de vindplaatsen met levendbarende hagedis dient alvorens de
werkzaamheden te starten, de aanwezige dieren te worden weggevangen.
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-

-

-

-

Bij het rooien van opgaande bosschages dient rekening gehouden te worden met
nestplaatsen van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats.
Bij werkzaamheden aan de kunstwerken dient rekening gehouden te worden met de
aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen. Hierbij dient gedacht te worden aan
werkverlichting, profiel van vrije doorgang en geluid.
Op locaties waar vleermuizen ‘over’ de weg vliegen dienen maatregelen getroffen te
worden om deze route in stand te houden en aanrijdingen (vleermuisslachtoffers) te
voorkomen in de gebruiksfase.
De beekpassages met loopstroken vormen verbindingsroutes voor verschillende soorten
grondgebonden zoogdieren en amfibieën. Tijdens en na afronding van de
werkzaamheden dient deze functie behouden te blijven en herstelmaatregelen te
worden uitgevoerd, zie onder.
Uitvoeren van aanvullend veldonderzoek naar een aantal specifieke objecten (te
amoveren gebouwen) en soorten, zie onder.
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5.2

Aanbevelingen
Bij voorliggend onderzoek heeft geen gericht veldonderzoek plaatsgevonden naar de
betekenis van de te amoveren gebouwen voor beschermde soorten. Op basis van het
oriënterend veldbezoek herbergen (een aantal van) deze gebouwen potentiele
verblijfplaatsen van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats (o.a. huismus) en/of
vleermuizen (o.a. gewone dwergvleermuis). Uit het veldonderzoek van 2017 blijkt dat
daarnaast dat hier ook rekening gehouden dient te worden met mogelijke verblijfplaatsen
van steenmarter. Onderzoek naar deze soortgroepen dient in 2018 te worden uitgevoerd
volgens de hiervoor geldende protocollen. Toestemming voor het betreden van deze
percelen is daarbij een aandachtspunt.
Daarnaast zijn er nog enkele hiaten in kennis ontstaan op basis van het veldonderzoek in
2017. Het betreft onder andere de verspreiding van de drijvende waterweegbree binnen het
TB. Deze soort is in 2017 voor het eerst binnen het onderzoeksgebied aangetroffen op
meerdere locaties. Het onderzoek naar vaatplanten heeft zich echter toegespitst op een vooraf afgebakend – aantal locaties. Ondanks dat tijdens het veldwerk ‘ruimer’ is gekeken
naar deze soort, is het niet uitgesloten dat groeiplaatsen buiten deze locaties zijn gemist.
Uit de monitoring van de beekpassages blijkt dat deze – over het algemeen – goed worden
gebruikt door een aantal van de geformuleerde doelsoorten. De meeste faunavoorzieningen
verkeren in slechte staat en dienen hersteld te worden. Daarnaast adviseren wij om de set
aan doelsoorten nader te beschouwen aan de hand van voorkomen in de directe omgeving,
en consequenties hiervan te beschrijven ten aanzien van de afmetingen en inrichting van de
betreffende passage (eisen per doelsoort).
Als laatste adviseren wij om een poelenplan op te stellen voor het verlies aan
voortplantingswateren en omliggend leefgebied voor amfibieën. Hiermee dient de duurzame
instandhouding van lokale populaties gewaarborgd te worden. Ook het beheer en onderhoud
wordt in dit plan vastgelegd, en kan zowel gebruikt worden ter onderbouwing van de
vergunningsaanvraag als voor de realisatiefase. Hiaten als de omvang van het leefgebied
van de vinpootsalamander op het tracé Galder - St. Annabosch is hierbij een aandachtspunt.
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Kaarten Galder – St. Annabosch

vaatplanten
insecten
amfibieën, reptielen en vissen
vogels met jaarrond beschermde nestplaats
vogels van de Rode lijst
grondgebonden zoogdieren
vleermuizen

Bijlage 2
-

Kaarten Tilburg – Eindhoven

vaatplanten
insecten
amfibieën, reptielen en vissen
vogels met jaarrond beschermde nestplaats
vogels van de Rode lijst
grondgebonden zoogdieren
vleermuizen
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