Aanwezige natuurwaarden terrein Tijdelijke Natuur Nieuw Neuzenpolder Terneuzen

Ten behoeve van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een terrein in de Nieuw Neuzenpolder
in Terneuzen gereserveerd voor opslag van materiaal, grond en voor het uitvoeren van
werkzaamheden. Het betreft een voormalige akker. Voor de werkzaamheden is voorlopig niet de
gehele oppervlakte van het terrein benodigd. Het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden is
afgezet met een hek. Het andere deel van het terrein bestaat uit spontane kruidige vegetatie. Dit
deel van het terrein wordt aangemeld voor Tijdelijke Natuur, zie figuur 1 en foto
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Figuur 1. Luchtfoto met rood omkaderd Tijdelijke Natuur

In 2020 is het terrein gedurende het broedseizoen wekelijks bezocht op aanwezigheid van
beschermde soorten en broedvogels ten behoeve van ecologische begeleiding van het project
Nieuwe Sluis Terneuzen. Hierbij is het terrein afgelopen en onderzocht op aanwezigheid van
beschermde soorten. Om te bepalen of de Veldspitsmuis aanwezig is in het plangebied is in 2018 en
2019 een gericht onderzoek uitgevoerd. Hiervan is een aparte rapportage gemaakt. Ten behoeve van
het vaststellen van kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) zijn 6 marterboxen en 6
cameravallen geplaatst. Deze zijn operationeel geweest tussen 19 april en 12 juli. Als lokstof om deze
dieren voor camera te krijgen zijn sardientjes gebruikt. Het terrein is ook een drietal keren bezocht
gedurende de schemering en begin van de nacht ten behoeve van het vaststellen van
rugstreeppadden. Het terrein is onderzocht op functioneel leefgebied voor vleermuizen. Dit is
gedaan doormiddel van 2 bezoeken in het voorjaar en 2 bezoeken n het najaar. Hierbij is gebruik
gemaakt van een songmeter SM4 bat en Petterson D240x/
De volgende data in 2020 is het terrein bezocht:
27 maart, 4 april, 1 april, 19 april, 22 april, 26 april, 3 mei, 6 mei, 11, mei, 17 mei, 22 mei, 28 mei, 1
juni, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli, 12 juli. 1 september, 25 september.
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Resultaten
Er zijn alleen beschermde soorten aangetroffen die in 2020 op de vrijstellingslijst stonden.
Zoogdieren
Konijn, enkele holen in het talud van de sloot buiten het plangebied.
Haas (enkele exemplaren), Veldmuis, Rosse woelmuis, Bosmuis.
Er zijn geen kleine marterachtigen vastgesteld.
Er zijn voor vleermuizen geen foerageergebieden en vliegroutes vastgesteld.
Indien het terrein in gebruik genomen gaat worden voor andere doeleinden is het raadzaam het
terrein ongeschikt te maken buiten de kwetsbare periode van zoogdieren. Het terrein dient
ongeschikt gemaakt te worden buiten de kwetsbare periode (jongen aanwezig) voor grondgebonden
zoogdieren. Deze loopt globaal van 1 januari tot 1 augustus. Het is raadzaam om het terrein buiten
deze periode te maaien en het maaisel af te voeren. Bij het maaien dienen dieren uit het gebied
gedreven te worden in de richting van terreinen waar alternatief leefgebied aanwezig is. Er dient
gemaaid te worden met een schijvenmaaier/maaibalk. Maaisel dient minimaal 2 nachten aanwezig te
blijven, vervolgens dient het maaisel afgevoerd te worden.
Amfibieën
Gewone pad. Geen voortplantingswateren in het plangebied. Deze zijn in de sloot buiten het
plangebied. Geen rugstreeppadden aanwezig.
Insecten
Geen beschermde soorten
Vaatplanten
Geen beschermde soorten
Ongewervelden
Geen beschermde soorten

Broedvogels
Graspieper (1 territorium), Wilde eend (5 territoria), Fazant (4 territoria) , Patrijs (1 territorium),
Putter (1 territorium), Graszanger (1 territorium).
Indien het terrein in gebruik genomen gaat worden voor andere doeleinden is het raadzaam het
terrein ongeschikt te maken buiten de broedperiode.
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