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Geachte mijnheer Ivens, 

Hierbij ontvangt u het briefrapport van Adviesbureau E.C.O. Logisch van de inventarisatie van de 
rugstreeppad op de locaties “Knooppunt Nieuwe Meer” en “Knooppunt Amstel”.  
 
Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit het inventariseren van de rugstreeppad.  

 

Het onderzoek naar de rugstreeppad is uitgevoerd conform de soortenstandaard van deze soort
1
. 

Hiertoe zijn twee nachtelijke bezoeken aan het plangebied gebracht waarbij geluisterd is naar de 

aanwezigheid van koorzang van de rugstreeppad. Tevens zijn de waterelementen in het plangebied met 

een fijnmazig schepnet bevist op de aanwezigheid van larven van de rugstreeppad. In tabel 1 is een 

overzicht weergegeven van de bezoekdata. 

 
Tabel 1: Overzicht inventarisatie rugstreeppad 

Datum Tijd Onderzoek Weersomstandigheden 

22-05-2015 00:00 – 03:15 koorzang Half bewolkt, windkracht 3, 15
o
C 

30-05-2015 00:15 – 03:30 koorzang Bewolkt, windkracht 2, 14
o
C 

26-06-2015 13:00 – 16:00 larven Bewolkt, windkracht 2, 23
o
C 

 

De inventarisaties zijn uitgevoerd door ing. M. Bouma en ing. M. Groeneveld. 

Resultaten 

Tijdens de inventarisaties zijn geen rugstreeppadden waargenomen. Hiermee kan worden uitgesloten 

dat de rugstreeppad gebruik maakt van het plangebied. In bijlage 1 is het onderzoeksgebied op kaart 

weergegeven. 

Bij de bemonstering van de waterelementen is de kleine watersalamander in de watergangen bij 

knooppunt Amstel aangetroffen. Deze soort is licht beschermd middels tabel 1 van de Flora- en 

Faunawet. Deze soort is eerder door Adviesbureau E.C.O.Logisch aangetroffen in het plangebied 

(Peereboom, 2014). 

 

Conclusie 

Binnen het plangebied zijn geen rugstreeppadden aangetroffen. Hiermee kan worden uitgesloten dat de 

rugstreeppad gebruik maakt van het plangebied. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten door de 

voorgenomen werkzaamheden. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen en / of opmerkingen hebben, kunt u te allen tijde 

contact met ons opnemen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Ing. M. Groeneveld 

Adviesbureau E.C.O. Logisch  

mathieu@eco-logisch.com

                                                           
1
 Dienst Regelingen, 2011, Soortenstandaard rugstreeppad, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & 

Innovatie 



 

Bijlage 1: Onderzoeksgebied 

 

 
 Figuur 1: Onderzoeksgebied bij knooppunt Amstel 

 
 Figuur 2: Onderzoeksgebied bij knooppunt Nieuwe Meer 
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