Inventarisatie Rugstreeppad 2020
Bredius in Muiden
Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
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1 Inleiding
In Muiden wordt het plangebied Bredius ontwikkeld. Hier worden
sportvoorzieningen, woningen, een groenzone en water) gerealiseerd. In dit kader
heeft in 2014 en 2015 en 2018 onderzoek plaatsgevonden.
Het plangebied is gedeeltelijk voorbelast ten behoeve van de aanleg van de
sportvelden. Momenteel is de voorbelasting afgegraven en verplaatst naar de
locatie van de toekomstige woningen.

Luchtfoto en plan met daarop de ligging van de locaties sport (geel) en groenzone
(groen)
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In het kader van een herziening van bestemmingsplan Bredius heeft bureau SAB de
‘Quick scan natuur Muiden, locatie Bredius’ verricht. In de quick scan is
geconcludeerd dat mogelijk essentieel leefgebied van de Rugstreeppad aanwezig
is en dat voor uitsluitsel over de aan- of afwezigheid nader soortgericht onderzoek
uitgevoerd dient te worden. De gemeente Gooise Meren heeft daarop Groot Eco
Advies opdracht geven om dit nader onderzoek naar de aan-/afwezigheid van
Rugstreeppad uit te voeren.
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2 Methode en veldbezoeken
Rugstreeppad
Het doel van het onderzoek was het inzicht verkrijgen in de aan- of afwezigheid van
de Rugstreeppad. Het is uitgevoerd conform de soortinventarisatie-protocollen in
het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017) (Netwerk Groene
Bureaus, 2017).
De soortinventarisatie-protocollen in het kader van de Wet natuurbescherming
(versie juli 2017) beschrijven in het kader van onderzoek naar
voortplantingsbiotoop als methode het tijdens drie bezoeken luisteren naar
roep/koor activiteit in de periode half april t/m mei (juni) en half juni-begin
augustus voor. Minimaal 1 bezoek moet liggen in de periode half april t/m mei. Ook
de weersomstandigheden zijn bepalend: relatief warme, broeierige
avonden/nachten, bij voorkeur na regen.
Het tijdstip van onderzoek start vanaf 1 uur na zonsondergang tot 2 uur voor
zonsopkomst.
Aanvullend kan worden gezocht naar eisnoeren, larven en juvenielen met behulp
van schepnet.
In onderstaande tabel zijn de gegevens van de veldbezoeken weergegeven.
Ronde
1
2
3
4

Datum
20 mei
02 juni
12 juni
19 juni

Bezoektijden
23.30-00.30
23.15-00.45
Overdag
23.00-00.30

Vochtigheid
Redelijk
Redelijk
n.v.t.
Redelijk

Luisteren
Luisteren
Larven, juvenielen en snoeren
Luisteren

Tabel met bezoekgegevens
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3 Resultaten
Rugstreeppad
20 mei 2020 (luisteren)
Tijdens deze ronde werden geen waarnemingen verricht van roepende mannetjes
Rugstreeppad. Wel waren veel Groene kikkers aan de oostzijde en zuidzijde actief.
Hier bevinden zich enkele slootjes tussen de voetbalbalvelden en de bestaande
woonwijk en nieuw gegraven wateren in en langs de te ontwikkelen groenzone.
02 juni 2020 (luisteren)
Tijdens een warme, licht vochtige avond werd het tweede bezoek afgelegd.
Wederom werden geen roepende Rugstreeppadden waargenomen. Wel waren
wederom veel Groene kikkers actief.
12 juni 2020 (schepnetinventarisatie)
Er werden geen larven of juvenielen van de Rugstreeppad gevangen. Ook werden
geen eisnoeren gezien. Als bijvangst kunnen worden vermeld: larven van de
Groene kikker en een tiental juveniele Groene kikkers. Ook waren de volwassen
Groene kikkers regelmatig aanwezig.

Larf van Groene kikker
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19 juni 2020 (luisteren)
Ook tijdens deze ronde werden geen roepende mannetjes Rugstreeppad
waargenomen. Ook deze nacht was warm tot zwoel en licht vochtig. Wederom
waren Groene kikkers veelvuldig actief.
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4 Conclusies
Tijdens de bezoeken zijn geen Rugstreeppadden waargenomen. Hoewel in de
wijdere omgeving aanwezig (nabij de A1, eigen waarneming 2018), is de
Rugstreeppad op de onderzoekslocatie niet aangetroffen.
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