
In Schuytgraaf komen verschillende soorten 
voor die beschermd zijn volgens de Wet 
natuurbescherming. Door tijdig rekening 
te houden met de mogelijke aanwezigheid 
van deze soorten kunnen werkzaamheden 
volgens planning worden uitgevoerd zonder 
dat verbodsbepalingen worden overtreden. 
Welke soorten dit zijn en hoe hier rekening 
mee te houden leest u hier. 

GROTE MODDERKRUIPER
Bij werkzaamheden aan watergangen dient rekening gehouden te worden met de 
grote modderkruiper; een vissoort die redelijk honkvast is en een groot deel van zijn 
leven op een beperkte oppervlakte doorbrengt. De maatregelen zijn afhankelijk van de 
(potentiële) functie van een watergang voor de soort in relatie tot de kwetsbare periode. 
In zijn algemeenheid geldt dat de periode september – oktober het minst kwetsbaar 
is en dus het meeste geschikt voor grootschalige ingrepen. Hanteer daarnaast de 
volgende werkwijze:

Dimitri Emond  (ecoloog Bureau Waardenburg)
06-33874449  |  d.emond@buwa.nl 
projectnummer 18-0261

Beschermde soorten in 
Schuytgraaf

• Laat een ecoloog de watergang inspecteren 
voor aanvang van de werkzaamheden en 
een inschatting maken van de potentiële 
functie. Doe dit ook voor kleinschalige 
ingrepen zoals het plaatsen van duikers of 
dempen van enkele meters watergang

• Afhankelijk van de potentie inschatting 
kunnen de werkzaamheden doorgang 
vinden, in een andere periode worden 
uitgevoerd of onder ecologische 
begeleiding.

• Stem de werkwijze af met de ecoloog; 
werk hierbij in één richting, waarbij vissen 
en amfibieën zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen vluchten naar een te behouden 
watergang.

Gerben Uffing (toezichthouder Gemeente Arnhem)
06-46737421  |  Gerben.Uffing@arnhem.nl

Bij twijfel of calamiteiten neemt u contact op met de toezichthouder 
van de gemeente Arnhem of ecoloog van Bureau Waardenburg
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BROEDVOGELS
Het verstoren van broedvogels is niet toegestaan. Dit kan voorkomen worden door 
verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.
Het broedseizoen verschilt per soort en loopt van (begin) maart tot (eind) augustus.

OEVERZWALUW
De oeverzwaluw is een koloniebroeder die jaarlijks in Schuytgraaf broedt. Hij graaft 
zijn nest in een kale, zandige steilwand op bijvoorbeeld gronddepots. Rond april keren 
de dieren terug naar Nederland en kunnen tot augustus 2-3 legsels grootbrengen. 
Vestiging op ongewenste locaties kan voorkomen worden door het treffen van de 
volgende maatregelen:

RUGSTREEPPAD
De rugstreeppad is een pioniersoort die in staat is om snel nieuwe gebieden te 
koloniseren. In Schuytgraaf profiteert de soort onder meer van regenwaterplassen 
die ontstaan door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Ook plassen die in de nazomer 
ontstaan na hevige regenval worden gretig gebruikt voor het afzetten van eisnoeren. 
Tussen april en september dient hier rekening mee gehouden te worden. Buiten deze 
periode (oktober – maart) overwinteren rugstreeppadden op droge en vorstvrije locaties 
zoals een gronddepot. Denk hierbij aan de volgende maatregelen:

• grondtaluds flauwer dan 45 graden afwerken en 
na hevige regenval controleren in verband met het 
wegspoelen van grond.

• een alternatieve wand aanbieden op een locatie 
waar geen werkzaamheden plaatsvinden.

• voorkom regenwaterplassen in de 
periode april – september; indien 
plassen ontstaan dienen deze direct 
doorgeprikt te worden. 

• geen graafwerkzaamheden in 
gronddepots in de periode oktober 
– maart, tenzij deze – buiten de 
overwinteringperiode – zijn voorzien 
van een amfibieënscherm of zijn 
ontstaan na november. 
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