HEYEN BEHEER
De heer D. Boswijk
Rijksweg 70
1412 BB NAARDEN
Deventer, 3 juli 2019

Betreft: Nader onderzoek marterachtigen Perceel naast J. van Woensel Kooylaan 28 te
Naarden
De initiatiefnemer is voornemens een vrijstaande woning te realiseren op het perceel. In dit kader
heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau op 13 maart 2019 een quickscan flora en fauna
uitgevoerd op deze locatie. Uit de quickscan kwam naar voren dat het niet uit te sluiten was dat
kleine marterachtigen, steenmarter en mogelijk boommarter voorkomen binnen het plangebied.
Conclusie van de quickscan was dat er met behulp van een cameraval/ struikrover bepaald diende
te worden of marterachtigen voorkomen binnen het plangebied. Er is gekozen voor het plaatsen
van een struikrover omdat deze methode tot op heden een van de beste methodes is gebleken om
kleine, snelle marterachtigen te kunnen vastleggen.

Locatie

Afbeelding 1: Ligging plangebied (bron: Atlas Gelderland, luchtfoto 2018). Groene ster: 1ste locatie
struikrover, gele ster 2de locatie struikrover, blauwe blok: cameraval.
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Onderzoeksinspanning en resultaten
Op dinsdag 16 april is er op de locatie voor het eerst een struikrover geplaats (groene ster
afbeelding 1) om eventueel voorkomende marterachtigen vast te leggen op camera.
De struikrover is op 7 mei weer opgehaald voor controle. Tijdens het ophalen bleek dat de
struikrover een stuk verplaatst was binnen het plangebied. Dit is gebeurd ongeveer twee weken na
plaatsing. Er zijn in deze periode geen kleine marterachtigen vastgelegd op de camera.
Waarnemingen betroffen voornamelijk bruine rat, veldmuizen, hond en enkele vogelsoorten.
Omdat de camera verplaatst was is er voor de zekerheid besloten om de struikrover nogmaals
elders in het plangebied te plaatsen (gele ster afbeelding 1). Het terugplaatsen van de struikrover
is gebeurd op woensdag 8 mei. Tevens is er naast de struikrover ook een gewone wildcamera
geplaats (blauw vierkant afbeelding 1). De struikrover was deze keer niet meer verplaatst en ook de
wildcamera heeft de gehele periode gehangen. Uiteindelijk zijn de struikrover en wildcamera op
maandag 8 juli weer opgehaald.
Ook in deze periode zijn geen waarnemingen, op beide camera’s, van kleine marterachtigen
gedaan. Wederom betroffen de waarnemingen met name bruine rat, hond, muizen en
verschillende vogelsoorten.

Foto: geplaatste struikrover.

Foto: Beeldmateriaal struikrover. Bruine rat.
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Conclusie onderzoek
Er zijn geen (kleine) marterachtigen vastgelegd op de struikrover en wildcamera. Derhalve kan
worden geconcludeerd dat het plangebied geen significante functie heeft voor marterachtigen. De
periode waarin de camera’s hebben gedraaid betreft de voortplantingsperiode voor
marterachtigen. Wanneer er exemplaren aanwezig waren geweest zouden de dieren zeker een
keer op camera zijn vastgelegd.
Het plangebied betreft slechts een zeer klein deel van een veel groter groengebied en heeft een
oppervlak minder dan 1 ha (1 ha wordt over het algemeen aangehouden om een nader onderzoek
naar kleine marterachtigen in te zetten. Bon: Handreiking kleine marters in relatie tot
soortenbescherming, provincie Noord-Brabant). De kans op vaste verblijfplaatsen was derhalve ook
maar beperkt. Tevens blijkt het plangebied ook met enige regelmaat te worden bezocht door
honden.
Er zijn aangaande (kleine) marterachtigen geen juridische gevolgen Wnb te verwachten met
betrekking tot de voorgenomen ingrepen.
Wel komen algemeen voorkomende soorten zoals veldmuis en dergelijke voor binnen het
plangebied. Algemeen voorkomende soorten zijn door de provincie vrijgesteld van de
verbodsbepalingen als het een ruimtelijke ingreep of inrichting betreft (zie bijlage 1 voor
vrijgestelde soorten). Wel geldt de zorgplicht voor dergelijke soorten.
De zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de
in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving
Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende
maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals
de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen.
De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende soortgroepen gelijk. Als “veilige” periode
voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half oktober tot eind november, de periode
waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als de egel en amfibieën nog niet in
winterslaap zijn. Bovendien zijn de houtduiven uit het laatste legsel dan waarschijnlijk ook al
uitgevlogen.
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare
perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd
ongeschikt is als leefgebied voor die soorten.
Advies
Het plan is reeds om de woning natuur-inclusief te bouwen (aanbrengen verblijfplaatsen en
dergelijke, zover technisch mogelijk). Daarnaast wordt aangeraden om de aanwezige
takkenrillen te verplaatsen naar de perceelsgrenzen. Dergelijke elementen blijven van groot
belang voor diverse soorten en zijn goede natuurlijke erfafscheidingen. Het is raadzaam om een
ter zake kundige bij het natuur-inclusief bouwen te betrekken zodat de te nemen maatregelen
het meeste effect zullen hebben.
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