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1. Inleiding 
 
Het Waterschap Scheldestromen heeft het voornemen voor de herinrichting van de Kruispolder tussen 
Kruisdorp en Paal (Zeeuws-Vlaanderen). Onderdeel van dit project is het aanpassen van Gemaal Paal. 
Aanleiding voor het project is wateroverlast in de regio bij perioden met hevige neerslag en te natte en 
te droge situaties in reguliere perioden. Door aanpassing van het watersysteem, uitbreiding van de 
capaciteit van Gemaal Paal door een nieuw gemaal naast het huidige te plaatsen en door de aanleg 
van een aanvoersloot naar Gemaal Paal voldoet het watersysteem weer aan de normering. 

 

 
 

Figuur 1. Plangebied Kruispolder inclusief meekoppelkansen. 

 
In een eerder stadium heeft het Waterschap opdracht verstrekt aan Adviesbureau Wieland voor het 
uitvoeren van een tweetal ‘quick scans’: respectievelijk ‘Quickscan Natuurwetgeving (beschermde 
soorten) project herinrichting Kruispolder’ en ‘Quickscan natuurwetgeving (beschermde soorten) 
project aanpassen gemaal Paal’ (A. Wieland, 2020).  
 
Uit de quick scans bleek dat het volgende nadere onderzoek nodig is: 
 
In de Kruispolder en de polder ten oosten daarvan (waar ook de nieuwe waterloop door heen gaat) is 
nader onderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van: Wezel, Hermelijn, Steenmarter, 
Veldspitsmuis, Watervleermuis, Ruige Dwergvleermuis, Gewone Grootoorvleermuis en jaarrond 
beschermde nesten van Steenuil, Ransuil, Buizerd, Sperwer en Torenvalk.  
 
De Provincie Zeeland (het bevoegd gezag bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming) heeft de 
wenselijkheid van dit type onderzoek bevestigd. Indien blijkt dat deze soorten voorkomen, of broeden 
in biotopen in het plangebied die zullen verdwijnen, dient door de initiatiefnemer een ontheffing in 
het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden.  
 
Het waterschap heeft MaGRID opdracht verstrekt voor het uitvoeren van het gewenste aanvullende 
onderzoek. Dit is in 2020 uitgevoerd door MaGRID in samenwerking met Adviesbureau Wieland.  
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Aan het project zijn twee meekoppelkansen toegevoegd, namelijk een dijkovergang en het ‘ommetje 
Paal’. Deze maatregelen zijn in dit onderzoek meegenomen. 

 

 
 

Figuur 2. Ommetje Paal (nieuw te realiseren laarzenpad; blauw = reeds bestaand wandelpad). 

 
 
Huidige situatie en voorgenomen werkzaamheden 

De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2022-2024. Het is aan de aannemer, die het werk 
gaat realiseren, om de planning nader uit te werken. Zodra deze gereed is, zal de planning worden 
gecommuniceerd aan omwonenden en andere belanghebbenden. 

De werkzaamheden aan en rond de dijk kunnen alleen buiten het stormseizoen (van 1 oktober tot 1 
april) worden uitgevoerd. De precieze duur en uitvoeringsperiode is nog niet bekend. Er wordt we 
rekening gehouden met werkzaamheden buitendijks (en op het buitentalud van de dijk) gedurende 6 
maanden met een uitloop naar 8 maanden. Er wordt niet ’s nachts gewerkt; werkzaamheden worden 
tot maximaal een half uur voor zonsondergang uitgevoerd. 

Waterschap Scheldestromen is zich er van bewust dat er deels in een gevoelig natuur gebied wordt 
gewerkt en hanteert daarom de volgende uitgangspunten voor de werkzaamheden: 

• Het tijdelijk en permanent ruimtebeslag voor werkzaamheden wordt zoveel mogelijk beperkt; 

• Geen betreding van het schor (buiten het werkgebied); 

• De periode van werkzaamheden wordt zo kort mogelijk gehouden; 

• Op het tijdelijk werkterrein worden rijplaten gebruikt, om aantasting van het schor te voorkomen. 
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De voorgenomen herinrichting van de Kruispolder behelst de volgende werkzaamheden: 

 Het realiseren van een waterloop t.b.v. extreme (neerslag)omstandigheden (oranje tracé op de 
plankaart) - afmetingen 7 m bodembreedte, taluds 1:2, bovenbreedte circa 20 m;  

 Het graven van nieuwe en aanpassen van bestaande waterlopen ten behoeve van normale 
omstandigheden (paarse en groene tracé op de plankaart) - bodembreedte 0,5 m, taluds 1:2, 
bovenbreedte variabel; 

 Het dempen van bestaande waterlopen;  

 Het aanbrengen van oeverbescherming (matten of beschoeiing); 

 Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond over percelen in de polder (of afvoeren uit het 
plangebied); 

 Het rooien van bomen/bosschage langs de zeedijk (zie voor locatie bijlagen 2 en 3); 

 Het verwijderen van oevervegetatie (riet etc.) bij dempen en verruimen van waterlopen; 

 Het verwijderen en aanbrengen van dammen; 

 Het aanbrengen van kunstwerken, zoals kokerduikers en stuwen. 
 

 
 

Figuur 3. Werkgebied Kruispolder. Oranje tracés betreft nieuwe watergangen voor extreme omstandigheden,  
paarse en groene tracés zijn nieuwe/aan te passen watergangen voor normale omstandigheden,  

grijze tracés worden gedempt. 
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Figuur 4. Te rooien bosje langs zeedijk in de Kruispolder (mei 2020; foto Greetje Boerma). 

 

Figuur 5. Te rooien beplanting bij Gemaal Paal (mei 2020; foto Greetje Boerma). 

 

De voorgenomen aanpassing van Gemaal Paal behelst de volgende werkzaamheden: 

 Bomen/bosschage rooien op terrein ten westen van het bestaande gemaal; 

 Grond ontgraven uit maalkom en gemaalgebouw; 

 Aanbrengen van damwanden (in den droge); 

 Aanbrengen van gemaalgebouw (aanbrengen fundering, plaatsen put, aanbrengen pompen, etc.); 

 Graven sleuf (open ontgraving) over de waterkering t.b.v. aanleg persleidingen; 

 Opbreken verharding waterkering en graven werkput t.b.v. uitstroomconstructie; 
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 Aanbrengen uitstroomconstructie (aanbrengen fundering, plaatsen put, etc.); 

 Plaatsen damwand en oeverbescherming t.b.v. aansluiting op bestaand uitstroomconstructie; 

 Werkzaamheden op het voorland t.b.v. realiseren uitstroomconstructie; 

 Transportbewegingen over het onderhoudspad buitendijks; 

 Bijkomende werkzaamheden. 
 
 

 

Figuur 6. Uitwatering van Gemaal Paal in de Westerschelde door het Schor van Baalhoek (juni 2020, foto Greetje Boerma) 

 

Figuur 7. Werkgebied Gemaal Paal. 
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De werkzaamheden voor de meekoppelkansen betreffen het aanleggen van een fietspad van asfalt op 
een nieuw aan te brengen kleidek aan de binnenzijde van de dijk en het aanleggen van een tien meter 
brede 'natuurvriendelijke' strook langs de oostoever van de Graauwse Kreek (inmiddels meer een 
watergang), waarin ook een laarzenpad wordt gelegd. 
 

 
 

Figuur 8. Graauwse Kreek bij Gemaal Paal; aan de oostzijde (op de foto rechts) wordt een ‘natuurvriendelijke ’strook met 
laarzenpad oever aangelegd (juni 2020, foto Greetje Boerma). 

 
 
 

 
 

Figuur 9. Graauwse Kreek en Gemaal Paal (juni 2020, foto Greetje Boerma). 
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2. Wet natuurbescherming  

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepalingen uit de 
Wet natuurbescherming. Voor alle in het wild voorkomende plant- en diersoorten, dus ook voor 
onbeschermde en beschermde soorten die zijn vrijgesteld geldt de ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 
Wet natuurbescherming). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen moet 
nemen om schade aan beschermde gebieden en in het wild voorkomend plant- en diersoorten te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of 
verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 
afhankelijkheid van de jongen. 
Naast deze ‘zorgplicht’ moet rekening worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van 
wettelijk beschermde flora en fauna. Zo zijn alle broedvogels beschermd: nesten, eieren en jongen 
mogen niet worden verstoord of vernietigd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is voor sommige 
zwaarder beschermde soorten een ontheffing nodig van het bevoegd gezag (in dit geval de Provincie 
Zeeland). Het gaat onder andere om de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van roofvogels 
en uilen, verblijf- en foerageerplaatsen van vleermuizen, de aanwezigheid van de Veldspitsmuis, 
Waterspitsmuis en enkele soorten marterachtigen. 
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3. Methoden aanvullende soortenonderzoek  
 
Het in 2020 uitgevoerde aanvullende onderzoek bestond uit een viertal onderdelen. De tijdens de 
veldbezoeken verrichte overige waarnemingen van planten, kikkers en vogels zijn ingevoerd op de site 
www.waarneming.nl  en worden zo ook opgenomen in de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna). 
Rapportage van deze waarneming viel buiten de opdracht.  
 

3.1 Jaarrond beschermde nesten  
 
Inventarisatie van aanwezigheid van nesten van jaarrond beschermde nesten/broedplaatsen van 
vogels.  
Peter Meininger bracht drie gerichte veldbezoeken aan het gebied: op 8 april, 16 mei en 15 juni 2020. 
Hierbij werd tijdens ieder bezoek zowel bij het bosje in de Kruispolder en bij de aanplant rond Gemaal 
Paal ruim een uur gepost, waarbij alle activiteit van vogels werd geregistreerd. Met behulp van een 
kijker (10x40) werden de bosjes van diverse kanten onderzocht op de aanwezigheid van grote nesten. 
Daarnaast is informatie opgevraagd bij de Roofvogelwerkgroep Zeeland (via Henk Castelijns) en bij 
steenuildeskundige Alex de Smet.  
 

3.2 Veldspitsmuis en Waterspitsmuis  
 
Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van de Veldspitsmuis en de Waterspitsmuis in potentieel 
geschikte habitats.  
Dit zijn beide wettelijk beschermde soorten. Er is gewerkt conform een door de provincie Zeeland aan 
Adviesbureau Wieland verleende ontheffing voor muizenonderzoek. De inventarisatie werd uitgevoerd 
door Alex Wieland met zogenaamde life traps. In deze vallen kunnen muizen enige tijd overleven 
omdat er voldoende leefruimte, hooi en voedsel is.  
De vallen werden op 10 oktober 2020 geplaatst op twaalf locaties in potentieel geschikte leefgebieden 
voor de Veldspitsmuis en/of Waterspitsmuis. Figuur 10 toont de locaties waar de vallen werden 
geplaatst in de Kruispolder en nabij Gemaal Paal. Per locatie waren er vijf vangpunten met ieder twee 
vallen, die op 10 m van elkaar werden geplaatst. Er werden 109 vallen ingezet, die na plaatsing werden 
voorzien van lokvoer. Als lokvoer werden gebruikt: meelwormen, kattenbrokjes (droog en nat), vogel-
voer (zonnebloempitten, tarwekorrels, haver, spelt, maïskorrels, boekweit, gerst), wortel en appel. De 
leefruimte in de val werd opgevuld met hooi.  De vallen bleven ‘niet op scherp’ staan tot 16 oktober 
2020. Dit was langer dan gepland vanwege ongunstige weersomstandigheden (regen), waarbij vangen 
niet verantwoord was. In deze periode konden de muizen het voedsel ontdekken. Op 16 oktober 2020 
zijn alle vallen ‘op scherp’ gezet en is er twee etmalen continu gevangen. Er zijn drie controles per 
etmaal uitgevoerd, inclusief nachtelijke uren. In de avond van 18 oktober 2020 zijn de vallen 
verwijderd. 
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Figuur 10. Potentieel habitat van Veldspitsmuis en Waterspitsmuis met locaties waar vallen werden geplaatst.  
 

 
 

Figuur 11. Life trap op locatie 11 (langs Graauwse Kreek bij Gemaal Paal)  
in potentieel habitat van de Waterspitsmuis (foto Alex Wieland). 
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Figuur 12. Muizenonderzoek: vanglocatie 1. Bosje Kruispolder (foto Alex Wieland). 

 

 
 

Figuur 13. Muizenonderzoek: vanglocatie 4. Kruispolder. 
(foto Alex Wieland). 
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Figuur 14. Muizenonderzoek: vanglocatie 10. Gemaal Paal buitendijks (foto Alex Wieland). 
 

 
 

Figuur 15. Muizenonderzoek: vanglocatie 11 en 12. Graauwse Kreek bij Gemaal Paal (foto Alex Wieland). 
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3.3 Vleermuizen 
 
Onderzoek naar aanwezigheid en habitatgebruik van vleermuizen werd uitgevoerd conform het door 
het Ministerie van Economische Zaken opgestelde, landelijke ‘vleermuisprotocol 2017’.  
Voor ieder avondbezoek was maximaal 2,5 uur beschikbaar; later in de nacht is de activiteit van de 
vleermuizen lager. Dit betekende dat er meerdere (nachtelijke) bezoeken plaats moesten te vinden om 
één verplichte onderzoeksronde te dekken. Waarnemingen werden verricht in de periode mei-
september 2020 op de volgende data: eerste ronde 16, 19 en 20 en 22  mei; tweede ronde 24, 25, 27 
en 28 juni; derde ronde 17, 18, 22 en 23 augustus en vierde ronde 19, 20, 23 en 24 september 2020.  
Het plangebied is onderzocht met het gebruik van ‘bat detectoren’. Deze apparaten kunnen geluiden 
van vleermuizen die voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn omzetten in wél hoorbare, soort-
specifieke geluiden. Op locaties waar ingrijpend gewerkt zal worden (gemaal, bosjes) in vleermuis-
biotopen werd gepost en gelet op in- en uitvliegende vleermuizen. Op locaties waar waterlopen 
(potentiële vliegroutes) zullen verdwijnen, zijn automatische detectoren ingezet (songmeter SM4bat).   
 
Er is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur: 
 Detectie/opname: Petterson D100; Petterson D200; Petterson D240x; Songmeter SM2+; Songmeter 

SM4bat; Batcorder 3.1; Echometer EM3+; Echometer Touch 2 pro. 
 Zicht: warmtebeeldcamera FLIR 5. 
 Determinatie: Batsound; Kaleidoscope; Batexplorer. 

 
In tabel 1 zijn de bezoekdata van het vleermuisonderzoek weergegeven.  
 

 
Tabel 1. Bezoekdata vleermuisonderzoek, bezoek minimaal 0,5 uur voor 
zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang, of 2 uur voor zonsopkomst tot  

0,5 uur na zonsopkomst, songmeters hele nacht operatief. 
 

Datum   Periode  Soort onderzoek 
      
 
 
 
 
 

Tabel 1. Bezoekdata vleermuisonderzoek Kruispolder. Bezoek minimaal 0,5 uur voor 
zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang, of 2 uur voor zonsopkomst tot 

0,5 uur na zonsopkomst, songmeters hele nacht operatief 

Datum                       Periode   Soort onderzoek 
16-22 mei 2020           nacht  dagverblijven en vliegroutes  
24-28 juni 2020           nacht  dagverblijven en vliegroutes  
17-23 augustus 2020               nacht  dagverblijven en vliegroutes  
19-24 september 2020            nacht  dagverblijven en vliegroutes 



14 
 

  
 

Figuur 16. Locaties in de Kruispolder waar het vleermuisonderzoek werd uitgevoerd. 

 

3.4 Marterachtigen 
 
Onderzoek naar aanwezigheid van marterachtigen met behulp van cameravallen.  
Het plangebied lijkt geschikt leefgebied voor kleine marterachtigen (Hermelijn en Wezel) deze soorten 
zijn sinds 2019 van de provinciale vrijstellingslijst gehaald. Daarom geldt een onderzoeksinspanning. 
Om de aan- of (waarschijnlijke) afwezigheid van deze soorten vast te stellen zijn zogenaamde 
‘struikrovers’ ingezet. Een struikrover is een kast, waarin de marterachtigen gefotografeerd worden 
door een automatische camera. Er wordt lokvoer (sardientjes) in de kast geplaatst waarmee de 
marterachtigen gelokt worden. De struikrovers zijn minimaal één maand op locatie geplaatst in de 
periode april-augustus, zie figuur 17.  
 
Locatie 1: 15 mei-30 juni 2020 
Locatie 2:  15 mei-30 juni 2020 
Locatie 3:  30 juni-30 augustus 2020 
Locatie 4: 30 juni-10 augustus 2020 (geen waarnemingen i.v.m. sabotage van de camera) 
Locatie 5:  10 oktober-18 oktober 2020 (extra aanvullende locatie) 
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Figuur 17. Locaties in de Kruispolder waar de ‘struikrovers’ (kasten met camera) voor het onderzoek naar marterachtigen 
werden geplaatst. 
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4. Resultaten  

 

4.1 Jaarrond beschermde nesten  
 
Tijdens de veldbezoeken aan het gebied in april, mei en juni 2020 werden noch in het bosje in de 
Kruispolder, noch bij de aanplant rond Gemaal Paal aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 
jaarrond beschermde nesten van vogels (zoals bezette nesten van Ransuil, Buizerd, Sperwer en 
Torenvalk). Ook bij de Roofvogelwerkgroep Zeeland waren in 2020 en eerdere jaren geen nesten 
bekend in deze bosjes.  
 
In het ‘stakenbosje’ met plas bij het ‘monument’ langs de zeedijk in het westelijk deel van de 
Kruispolder, net buiten het plangebied, broedde tot en met 2019 een Buizerd. In de winter 2019/20 
zijn er nogal wat bomen gesneuveld en in 2020 was er geen bezet buizerdnest. Wel was er dit jaar een 
broedgeval/poging van de Bruine Kiekendief (waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn).  
 
Binnen het plangebied in de Kruispolder bevinden zich twee jaarlijkse bezette nestkasten van een 
Torenvalk (zie figuur 18). In het verleden broedde éénmalig een Buizerd in de windsingel van een 
boomgaard en mogelijk ook langs de Baudeloodijk, waar in het verleden mogelijk ook een Boomvalk 
broedde (gegevens Henk Castelijns, Roofvogelwerkgroep Zeeland). In 2020 waren beide soorten niet 
als broedvogel aanwezig in het plangebied. 

 

 
 

Figuur 18. Locaties in en om de Kruispolder met broedende roofvogels in 2020:  
T = Torenvalk in nestkast; B = voormalige broedplaats Buizerd (niet in 2020);  

B? = mogelijke broedplaats Buizerd  (niet in 2020);  
BV? = mogelijke broedplaats Boomvalk (niet in 2020).  
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In het recente verleden waren er meerdere broedplaatsen van de Steenuil binnen en net buiten het 
plangebied; in 2019 was slechts één nestkast bezet (figuur 19), in 2020 eveneens één (figuur 20).  
 

 

 
 

Figuur 19. Aanwezige (rood) en in 2019 bewoonde (wit) nestkasten van de Steenuil  
(gegevens Alex de Smet). 

 

 
 

Figuur 20. Bezette nestkast van Steenuil in 2020 (gegevens Alex Wieland).  
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4.2 Veldspitsmuis en Waterspitsmuis 
 
Bij het muizenonderzoek in oktober 2020 zijn op de twaalf vanglocaties aangetroffen (tussen haakjes 
het aantal locaties): Bosmuis (7) , Rosse Woelmuis (1) , Veldmuis (12) en Huisspitsmuis (4). De 
Veldspitsmuis en de Waterspitsmuis zijn niet aangetroffen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder goede omstandigheden. Het merendeel van de oevers van de 
waterlopen in het plangebied was gemaaid met een klepelmaaier. Dit resulteert in een minder 
geschikt leefgebied voor muizen. 
 
Veldspitsmuis en Waterspitsmuis laten zich vrij lastig vangen. De aanwezigheid van enkele exemplaren 
kan daarom niet worden uitgesloten. Wel kan worden geconcludeerd dat grote(re) populaties van 
deze soorten niet voorkomen in het plangebied. 
 
Tabel 2. Overzicht van het aantal geplaatste vallen en de aangetroffen muizensoorten in de Kruispolder en nabij Gemaal Paal 

in oktober 2020. 

 
Locatie Aantal 

vallen 
Veldmuis Rosse Woelmuis Bosmuis Huisspitsmuis 

1 15 + + + + 

2 8 +    

3 8 +    

4 8 +    

5 8 +    

6 8 +  + + 

7 8 +  +  

8 8 +  +  

9 8 +    

10 10 +  +  

11 10 +  + + 

12 10 +  + + 

 

4.3 Vleermuizen  
 
Er zijn vier soorten vleermuizen vastgesteld: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Watervleermuis en Laatvlieger. Het gebied heeft ondanks het beperkte aantal lijnvormige 
beplantingen een belangrijke functie voor vleermuizen. Dit komt mede doordat het in de nabijheid ligt 
van de zeedijk. Dit element zorgt voor stuwing tijdens vleermuizentrek en is een bovendien een goede 
verbindingsroute tussen verschillende leefgebieden. De songmeter registreerde langs de zeedijk meer 
dan 1000 geluidsopnamen per nacht. Andere belangrijke elementen (met meer dan 1000 
geluidsopnames per nacht) zijn erven met beplanting, windschermen rond boomgaarden en de 
Graauwse Kreek. De aanwezige sloten zijn vliegroutes voor vleermuizen, met circa 120 opnames per 
nacht. De functies van het gebied voor vleermuizen zijn samengevat in figuren 21 en 22. 
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De Gewone Dwergvleermuis is een algemeen voorkomende soort. Er zijn verspreid over het gebied 
tien verblijfplaatsen vastgesteld (zomerverblijf). Er is één verblijfplaats in het gebied waar in de 
nabijheid werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Dit betreft een verblijfplaats in het gebouw van 
Gemaal Paal. Het gemaal blijft in principe gehandhaafd. Er zijn weinig nadelige effecten te verwachten 
voor de Gewone Dwergvleermuis. De dagverblijven blijven gehandhaafd. Foerageergebieden blijven 
grotendeels gehandhaafd, met uitzondering van het kleine bosje onderlangs de zeedijk en de 
beplanting rondom het Gemaal Paal: die zullen verdwijnen. Dit zijn relatief beperkte oppervlakten. 
Ook vliegroutes worden niet aangetast door de werkzaamheden. 
 
Van de Ruige Dwergvleermuis zijn drie paarverblijven vastgesteld, waarvan twee op locaties waar 
geen werkzaamheden zullen plaatsvinden. Eén paarverblijf is vastgesteld in het bosje onderlangs de 
zeedijk. Door de kap van dit bosje zal er een paarverblijf van de Ruige Dwergvleermuis verloren gaan. 
Hiervoor dient een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. Er 
dienen in de omgeving minimaal vier duurzame vleermuiskasten geplaatst te worden. Vliegroutes en 
foerageergebieden van de Ruige Dwergvleermuis worden niet, of beperkt aangetast door de 
werkzaamheden.  
 
De Watervleermuis is op een enkele waarneming na uitsluitend vastgesteld boven de waterloop van 
de Graauwse Kreek. Dit is een foerageergebied voor deze soort. Er zijn geen verblijfplaatsen 
vastgesteld in het plangebied. De werkzaamheden hebben geen effect op watervleermuizen.  
 
Van de Laatvlieger is een verblijfplaats vastgesteld in het gehucht Kruispolderhaven. De geplande 
werkzaamheden hebben geen effect op Laatvliegers.  

 
 

 
 

Figuur 21. Verblijfplaatsen en foerageergebieden van vleermuizen. 
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Figuur 22. Vliegroutes van vleermuizen (intensief > 1000 geluidopnames per nacht, matig intensief > 100 geluidopnames per 
nacht). 

 

 

  
 

Figuur 23. Gewone Dwergvleermuis                                 Figuur 24 . Ruige Dwergvleermuis 
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Figuur 25. Paarverblijf Ruige Dwergvleermuis. 
 
 

 
 

Figuur 26.  Bosje onderlangs zeedijk met paarverblijf in populier. 
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4.4 Marterachtigen 
 

Met de cameravallen zijn op twee locaties Wezels vastgesteld: bij het bosje onderlangs de zeedijk en 
in de ruige oeverzone nabij Gemaal Paal. Daarnaast was er een zichtwaarneming van een Wezel 
tijdens het vleermuisonderzoek aan de rand van de boomgaard in het middendeel van het plangebied. 
Hier heeft ook een camera gestaan maar daar zijn geen kleine marterachtigen op vastgelegd. De 
waarnemingen zijn weergegeven in figuur 27. Het is mogelijk dat de waarnemingen op locaties  1 en 2 
hetzelfde exemplaar betreffen.  
Door de kap van het kleine bosje zal een leefgebied van de Wezel aangetast worden. Hiervoor is een 
ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  
Bij de oeverzone langs de Graauwse Kreek wordt gewerkt in het leefgebied van de Wezel. Hier zal het 
leefgebied tijdelijk aangetast worden. Door het verflauwen van de oevers zal er na de werkzaamheden 
een grotere oeverzone ontstaat waardoor het leefgebied op termijn toe zal nemen. Op de cameraval 
die buitendijks bij Gemaal Paal geplaatst is, zijn geen marterachtigen vastgelegd.  

 

 
 

Figuur 27. Waarnemingen van kleine marterachtigen. 
 
 

 
 

Figuur 28. Wezel in cameraval. 
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4.5 Natuurwaarden Graauwse Kreek  
 
Broedvogels 
 
In de oeverzone van het gedeelte van de Graauwse Kreek broeden zeker of waarschijnlijk: Fuut, Wilde 
Eend, Kuifeend, Waterhoen, Meerkoet, Kleine Karekiet en Rietgors.  
 
Zoogdieren  
 
Recent waargenomen soorten zijn Haas en Vos. Voor de waarnemingen van vleermuizen in 2020 
wordt verwezen naar 4.3. Bij het muizenonderzoek in oktober 2020 zijn alleen Bosmuis, Veldmuis en 
Huisspitsmuis aangetroffen. Veldspitsmuis en Waterspitsmuis werden niet gevangen.  
 
Amfibieën 
 
In het plangebied zijn aanwezig of te verwachten: Bruine kikker, groene kikker (complex) en Gewone 
pad.  
 
Vissen  
 
Er zijn geen beschermde vissoorten voor in het plangebied. De beschermde Kleine modderkruiper 
komt wel voor in de ruime omgeving van Hulst, maar is in het plangebied niet te verwachten (zie 
vissenatlas Fauna Zeelandica).  
 
Overige soorten 
 
Er komen voor zover bekend geen beschermde vlinders, libellen, overige ongewervelden en planten 
voor in het plangebied, noch is dit voorkomen op grond van de aanwezige habitats te verwachten.   
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
Het aanvullende faunaonderzoek in het plangebied Kruispolder is met succes uitgevoerd. De 
belangrijkste conclusies ten aanzien van beschermde natuurwaarden zijn: 
 

 In het bosje in de Kruispolder en bij Gemaal Paal zijn geen jaarrond beschermde nesten van 
vogels aanwezig. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
 

 De Kleine modderkruiper komt niet in het plangebied voor.  
 

 
 De wettelijk beschermde Veldspitsmuis en Waterspitsmuis zijn niet aangetroffen tijdens een 

uitgebreid onderzoek naar muizen. Het voorkomen van een substantiële populatie kan 
worden uitgesloten. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 
 

 Er zijn vier soorten (wettelijk beschermde) vleermuizen vastgesteld: Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis en Laatvlieger. Het gebied heeft een belangrijke 
functie voor als foerageergebied voor vleermuizen. Deze functie zal door de herinrichting niet 
significant veranderen. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 
 

 Door de kap van het bosje langs de zeedijk gaat een paarverblijf van de wettelijk beschermde 
Ruige Dwergvleermuis verloren. Hiervoor dient een ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming aangevraagd te worden. Als mitigerende maatregel dienen in de 
omgeving minimaal vier duurzame vleermuiskasten geplaatst te worden. 
 

 De aanwezigheid van de (wettelijk beschermde) Wezel is aangetoond op enkele plaatsen. 
Door de kap van het kleine bosje zal een leefgebied van de Wezel aangetast worden. Hiervoor 
is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Aanbevolen wordt 
in het plangebied één of enkele vergelijkbare bosjes aan te planten, die op termijn een 
vergelijkbare functie voor (onder andere) kleine marterachtigen kunnen hebben.  
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Bijlage: Waarnemingslocaties van vleermuizen tijdens de diverse ronden. 
 

 
 

 
 
  



26 
 

 
 

 
  



27 
 

 
 

 
  



28 
 

 
 
 

 
 
 

 


