
Het lot van de Meervleermuis  
  

Tot slot willen we in ons beroep opnemen dat het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk tekortschiet in de 

bescherming van de Meervleermuis die ernstig bedreigd wordt. In het bestemmingsplan zijn een aantal 

onwaarheden opgenomen die we in de zienswijze van onze stichtingen Arnhems Peil en EDSP ECO hebben benoemd.  

“Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling treedt er verstoring op van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

Meervleermuis. Door het verwijderen van bestaande gebouwen en groen is schade of vernietiging van enkele vaste rust- en 

verblijfplaatsen van genoemde soorten (vaste rust- en verblijfplaatsen) onvermijdelijk.”  

In de laatste versie van het bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de consequenties van het al eerder 

bestemmen van de steenfabriek in Stadsblokken Meinerswijk. In die steenfabriek gaat de nieuwe eigenaar een 

“Leeffabriek” bouwen waarin ook overnacht gaat worden. Deze locatie ligt aan de vervangende vliegroute die de 

projectontwikkelaar KWP en de gemeente hebben voorgesteld als alternatieve vliegroute voor de Meervleermuis.   

Die aangedragen vervangende route werd al ter discussie gesteld door de ecoloog van het Koninklijke Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) toen nog niet duidelijk was dat die alternatieve route langs de al bestemde “Leeffabriek” 

zou komen te liggen. De mitigerende maatregelen die voorgesteld zijn om te voorkomen of te beperken dat de 

routes van de Meervleermuis aangetast worden zijn door de ecoloog van het KNAW beantwoord met:  

Er worden maatregelen ter mitigatie (voorkomen slachtoffers bij werkzaamheden aan woonhabitat) en compensatie (vervangende 

verblijfsruimte) voorgesteld, maar vaak wordt er: • in het planproces onvoldoende rekening gehouden met de soort, • worden met 

name verblijven van mannetjes niet herkend, • is de functionaliteit van vervangende verblijfsruimte onvoldoende bekend. Als 

wetenschapper verwonder ik me over de effectiviteit van compenserende maatregelen - ik ken geen wetenschappelijk werk over de 

effectiviteit daarvan.    

We begrijpen dat ons beroep m.b.t. het lot van de Meervleermuis mogelijk onze kansen voor een oplossing in  

Stadsblokken Meinerswijk verkleint. Het lijkt ons niet zinvol of eervol om ons bezwaar in het voordeel van de  

Meervleermuis achterwege te laten om de volgende twee redenen;  

1. onze aangedragen oplossingen zullen hoe dan ook getoetst moeten worden op basis van de aanwezigheid van de Meervleermuis.  

2. persoonlijk wensen wij geen oplossing die ten koste gaat van het voortbestaan van een andere soort.   

  
Wij verzoeken de Raad van State dan ook nadrukkelijk ons beroep mee te nemen in deze procedure.   

Hieronder hebben we de weblinks naar de relevante informatie die we hebben aangedragen toegevoegd:  

2020-11-20-arnhemspeil-edspeco-reactie-op-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf 

2020-11-20-ndff-verspreidingsatlas-meervleermuis.pdf  

2020-10-19-arnhemspeil-edspeco-verzoek-tot-onmiddelijke-bouwstop-herbestemming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf 

2020-10-07-edspeco-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

2020-10-07-arnhemspeil-video-zienswijze-meervleermuis-stadsblokken-meinerswijk-arnhem  

2020-09-28-arnhemspeil-edspeco-zienswijze-vergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-2020-004079-2018-
002258.pdf  
2020-09-09-arnhemspeil-samenvatting-ecologisch-onderzoek-en-effecten-op-vleermuizen-natuurvergunning-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-
arnhem.pdf 

2020-07-20-vleermuiswerkgroep-gelderland-zienswijze-steenfabriek-elden-meinerswijk-leeffabriek-2019-014990.pdf 

2020-06-24-grasadvies-rapportage-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-wet-natuurbescherming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf 

2019-11-30-gov-nl-prov-gld-rapport-van-de-zoogdierenvereniging-staat-van-instandhouding-gelderland.pdf 

2019-10-31-gov-nl-clo-vleermuizen-indicator-1986-2018.pdf 

2019-06-04-vleermuisnet-handleiding-tellen-van-een-groep-meervleermuizen.pdf 

2018-05-04-edu-nl-knaw-research-response-of-bats-to-light-with-different-spectra.pdf  

2018-05-04-edu-nl-knaw-research-no-effect-of-artificial-light-of-different-colors-on-commuting-daubentons-bats.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-arnhemspeil-edspeco-reactie-op-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-20-ndff-verspreidingsatlas-meervleermuis.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-19-arnhemspeil-edspeco-verzoek-tot-onmiddelijke-bouwstop-herbestemming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-07-edspeco-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://youtu.be/i6YQaQfK3cw
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-28-arnhemspeil-edspeco-zienswijze-vergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-2020-004079-2018-002258.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-28-arnhemspeil-edspeco-zienswijze-vergunning-en-ontheffing-wet-natuurbescherming-stadsblokken-meinerswijk-arnhem-2020-004079-2018-002258.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-09-arnhemspeil-samenvatting-van-ecologisch-onderzoek-en-effecten-op-natura-2000-gebieden-tav-vleermuizen-natuurvergunning-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-09-09-arnhemspeil-samenvatting-van-ecologisch-onderzoek-en-effecten-op-natura-2000-gebieden-tav-vleermuizen-natuurvergunning-bestemmingsplan-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-07-20-vleermuiswerkgroep-gelderland-zienswijze-steenfabriek-elden-meinerswijk-leeffabriek-2019-014990.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-06-24-grasadvies-rapportage-aanvullend-onderzoek-vleermuizen-wet-natuurbescherming-steenfabriek-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-11-30-gov-nl-prov-gld-rapport-van-de-zoogdierenvereniging-staat-van-instandhouding-gelderland.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-10-31-gov-nl-clo-vleermuizen-indicator-1986-2018.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-04-vleermuisnet-handleiding-tellen-van-een-groep-meervleermuizen.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-05-04-edu-nl-knaw-research-response-of-bats-to-light-with-different-spectra.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2018-05-04-edu-nl-knaw-research-no-effect-of-artificial-light-of-different-colors-on-commuting-daubentons-bats.pdf


2017-09-04-zoogdiervereniging-zienswijze-ontwerp-goedkeuringsbesluit-gedragscode-natuurinclusief-renoveren.pdf 

2015-09-15-stichting-vleermuisbureau-vleermuizen-in-gelderland-naar-een-actieplan-voor-aandachtsoorten.pdf 

2015-07-23-vlegel-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2014.pdf 

2015-03-24-arnhem-veldcontrole-uitvoeringsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf  

2015-03-11-milieudefensie-onderzoek-het-effect-van-lichtvervuiling-op-de-flora-en-fauna-in-arnhemse-stadsparken.pdf  

2013-08-05-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2012.pdf 

2012-08-04-gov-nl-zoogdiervereniging-de-meervleermuis-in-nederland.pdf 

2011-10-19-gov-nl-prov-nh-protocol-vleermuizen-en-natte-infrastructuur.pdf 

2011-07-19-vleermuisnet-protocol-waarnemingen-tijdens-vleermuisonderzoek.pdf 

2011-02-15-vleermuiswerkgroep-nl-handreiking-verblijfplaatsen-zoeken-zonder-detector.pdf  

2010-08-06-nature-innate-recognition-of-water-bodies-in-echolocating-bats.pdf  

2009-12-22-edu-nl-wur-effecten-van-geluid-op-wilde-soorten-implicaties-voor-soorten-betrokken-bij-de-aanwijzing-van-natura-2000-gebieden.pdf  

2009-08-29-vleermuiswerkgroep-nl-vleermuizen-het-beschermen-waard.pdf 

2009-01-30-zoogdiervereniging-onderzoek-meervleermuizen-rond-de-ijssel-en-nederrijn.pdf  
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https://arnhemspeil.nl/docs/2017-09-04-zoogdiervereniging-zienswijze-ontwerp-goedkeuringsbesluit-gedragscode-natuurinclusief-renoveren.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-09-15-stichting-vleermuisbureau-vleermuizen-in-gelderland-naar-een-actieplan-voor-aandachtsoorten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-07-23-vlegel-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2014.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-03-24-arnhem-veldcontrole-uitvoeringsplan-stadsblokken-meinerswijk.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2015-03-11-milieudefensie-onderzoek-het-effect-van-lichtvervuiling-op-de-flora-en-fauna-in-arnhemse-stadsparken.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2013-08-05-vleermuiswerkgroep-gelderland-jaarverslag-2012.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2012-08-04-gov-nl-zoogdiervereniging-de-meervleermuis-in-nederland.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-10-19-gov-nl-prov-nh-protocol-vleermuizen-en-natte-infrastructuur.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-07-19-vleermuisnet-protocol-waarnemingen-tijdens-vleermuisonderzoek.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2011-02-15-vleermuiswerkgroep-nl-handreiking-verblijfplaatsen-zoeken-zonder-detector.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2010-08-06-nature-innate-recognition-of-water-bodies-in-echolocating-bats.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2009-12-22-edu-nl-wur-effecten-van-geluid-op-wilde-soorten-implicaties-voor-soorten-betrokken-bij-de-aanwijzing-van-natura-2000-gebieden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2009-08-29-vleermuiswerkgroep-nl-vleermuizen-het-beschermen-waard.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2009-01-30-zoogdiervereniging-onderzoek-meervleermuizen-rond-de-ijssel-en-nederrijn.pdf

