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Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Postbus  9090,  

6800 GX  ARNHEM 

 

Betreft:  Zienswijze bij  ontwerpbesluit 

Locatie: Meginhardweg 53 te Arnhem 

Zaaknummer: 2019-014990 

        Arnhem, 20 juli 2020 

 

Geacht College, 

 

Namens Vleermuiswerkgroep Gelderland heb ik kennis genomen van uw bovenvermelde 

ontwerpbesluit met bijlagen.  

 

Het ontwerpbesluit laat (onder meer) toe dat alle ovenkamers, inclusief de vier die door de 

gemeente Arnhem zijn ingericht ten behoeve van de overwintering van vleermuizen, ten be-

hoeve van de nieuwe functies in gebruik worden genomen en ingericht.  

 

Niet in het ontwerpbesluit en bijlagen is vermeld dat het hier een vaste winterverblijfplaats 

van vleermuizen betreft. Tabel 1 in bijlage 1 is derhalve niet compleet, evenals de beschrij-

ving van aanwezige ecologische waarden. Afweging van dit natuurbelang ontbreekt dienten-

gevolge en derhalve ook enige overweging m.b.t. mitigerende maatregelen voor dit belang. 

 

De ovenkamers, niet alleen de vier speciaal ingerichte, zijn bij Vleermuiswerkgroep  Gelder-

land al meer dan 20 jaar bekend als vaste winterverblijfplaats van vleermuizen. In het kader 

van de wintertellingen is de steenfabriek jaarlijks rond eind januari bezocht, waarbij exempla-

ren werden geteld van gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. (na winter 

2014-2015 zijn, wegens een betredingsverbod in verband met mogelijke asbestverontreini-

ging, geen tellingen meer mogelijk geweest). De bouwwijze van de ovenkamers met meer-

laags metselwerk met diepe voegen, plus het gegeven dat meestal meerdere ovenkamers niet 

toegankelijk waren voor inspectie maar wel voor vleermuizen, betekent dat de gevonden be-

scheiden aantallen een ondergrens kunnen zijn van de werkelijk aanwezige.  

 

Vleermuiswerkgroep Gelderland  is dan ook van mening, nu de mogelijkheid toto overwinte-

ring verloren gaat, dat de voorgestane ontwikkeling van de steenfabriek alleen kan worden 

toegestaan onder de verplichting een vervangend winterkwartier voor vleermuizen te realise-

ren in de directe omgeving en verzoekt u het onderhavige ontwerpbesluit op grond van het 

bovenstaande aan te passen. 

 

Hoogachtend, namens Vleermuiswerkgroep Gelderland, 

 

G.H. Glas, coördinator wintertellingen 

 

Beatrixstraat 2, 6824 LR  Arnhem 

026-4432879 / gerhardglas@online.nl       

 

 

Interim-Secretariaat: 

Eikelkamp 65 

8162 ZK Epe 

Email: secretariaat@vlegel.org 

Internet: www.vlegel.org 
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