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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit 
van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

 De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 

afdrukken 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

In het gebied Wijkevoort in het westen van de gemeente Tilburg zijn de komende jaren 

diverse ontwikkelingen gepland, zoals de aanleg van een bedrijventerrein en een 

ecologische verbindingszone langs de Oude Leij, Hultensche Leij en Groote Leij. Het 

gebied bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgebied, met agrarische percelen als akkerbouw 

en veeteelt, ‘t Wijckermeer, beken en twee bospercelen.  

 

Om de ontwikkelingen in het gebied soepel te laten verlopen is het nodig te weten of er 

kleine marterachtigen in het plangebied voorkomen en welke functies het gebied voor de 

soorten vervult. Deze informatie zal worden gebruikt bij het opstellen van de milieu effect 

rapportage van het gebied (m.e.r.). Op basis van die informatie kan verdere planvorming 

van het gebied beter vormgegeven worden.  

 

Vraag: Heeft het plangebied Wijkevoort een functie voor de kleine marterachtigen wezel, 

hermelijn en bunzing, en zo ja, welke functie is dat? 
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2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 

2.1 Ligging plangebied 

Het plangebied Wijkevoort is gelegen ten westen van de stad Tilburg, gemeente Tilburg in 

de provincie Noord-Brabant. Ten noordwesten ligt het dorp Hulten en het vliegveld Gilze-

Rijen. Het plangebied wordt aan drie zijdes omringd door doorgaande wegen; de A58 ten 

zuiden, N260 Burgemeester Letschertweg ten westen en de N282 Bredaseweg ten 

noorden (Figuur 1). Aan de westzijde vormen De Oude Leij en de oostzijde van golfbaan 

Prise d’eau Golf de grens welke overloopt in de Gilzerbaan.  

 

Het plangebied maakt deel uit van een vrij open landbouwgebied te midden van grotere 

boswachterijen. Meer naar het zuiden en zuidwesten liggen natuurgebieden als het Riels 

hoefke, Regte heide en de Chaamse bossen. Het totale onderzoeksgebied is ca. 540 

hectare groot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
.

‘t Wijcker- 

meer 

Hultensche  
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Figuur 1. Ligging en begrenzing van plangebied Wijkevoort ten westen van de stad Tilburg en ten 
zuidoosten van het dorp Hulten. In het plangebied is de plas ’t Wijckermeer gelegen en enkele waterlopen. 
Bron:  ESRI, 2017 
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2.2 Huidig gebruik en inrichting plangebied 

Het plangebied wordt doorsneden door enkele wegen als Wijkevoort, Hultenseweg, 

Nieuwe lijn en Vosheining. De N-wegen rondom het gebied worden intensief gebruikt door 

gemotoriseerd verkeer. Op de wegen door het plangebied is de intensiteit van het verkeer 

matig. Het gemotoriseerd verkeer betreft voornamelijk bestemmingsverkeer als 

personenauto’s en landbouwvoertuigen. Daarnaast is er sprake van fietsers als scholieren 

en dagjesmensen die het gebied kruisen. Opvallend in het plangebied is het frequent 

overvliegen van helikopters en vliegtuigen van de nabijgelegen Vliegbasis Gilze-Rijen. 

 

Het gebruik van het gebied is grotendeels agrarisch, met akkerbouw en veeteelt met 

rundvee. Ook is er een struisvogelfarm. Daarnaast is een manege in het gebied aanwezig 

en er zijn hobbyboeren. In het plangebied zijn verspreid bosschages aanwezig met dicht 

struweel als meidoorn (noordwestzijde), bospercelen bestaande uit loofbomen en delen 

met naaldbomen. Daarnaast zijn diverse bomenlanen te vinden evenals houtsingels en 

greppels. De overgang naar bos/ bosschages van weilanden is vaak abrupt. De aanwezige 

greppels staan veelal droog in het voorjaar en de zomer. 

 

De wateren De Oude Leij, Hultense Leij, Vossenbergseloop (meerendeels droogvallend) 

en Groote leij stromen door het gebied. Daarnaast zijn er enkele plassen en poelen 

aanwezig, zoals de zandwinput ‘t Wijckermeer, twee kleine poelen zonder naamgeving en 

poelen op de golfbaan. Rond ‘t Wijckermeer is een singel van struweel en bomen 

aanwezig. De plas is omringd door een hekwerk en wordt slechts nog gebruikt door 

brandweer en voor duikoefeningen. De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit 

veldpodzolgronden met fijn of grof zand en zijn leemarm of zwak lemig. Het grondwater zit 

overal vrij diep (grondwatertrap V en VI), wat te zien is aan het feit dat de meest greppels 

en sloten in het gebied niet (permanent) watervoerend zijn. 

 

Het bos ten oosten van het plangebied vormt een groene overgang tussen het plangebied 

en omgeving. Bij de andere zijdes vormen de bestaande hoofdwegen harde grenzen die 

voor barrières van het plangebied zorgen met omliggende natuur- of groene gebieden. Dit 

beperkt de mogelijkheden voor kleine marterachtigen tot uitwisseling met soortengenoten 

uit andere leefgebieden of verplaatsen tussen rustplekken en foerageergebieden, waarbij 

de hoofdwegen een groot risico vormen voor verkeersslachtoffers. De aanwezige 

waterlopen stromen door het gebied en verder naar omliggende gebieden zodat deze een 

verbindende factor vormen tussen het plangebied en zijn omgeving. 

 

2.3 Natuurnetwerk Brabant 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 

aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 

Noord-Brabant wordt dit het Natuurnetwerk Brabant (NNB) genoemd, welke voor het 

onderzoeksgebied van toepassing is (figuur 2.2). Het netwerk moet natuurgebieden beter 

verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Het natuurnetwerk is de 

kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor de 

begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van 

gebieden die onderdeel zijn van het netwerk geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn 
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er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het 

gebied aantasten. Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten denkbaar zijn, is het 

raadzaam (en in sommige gevallen noodzakelijk) een toetsing uit te voeren. 

 

In het plangebied zijn kleine gebieden aanwezig die reeds onderdeel uitmaken van het 

NNB of de Rijks EHS (Figuur 2). Vanuit de NNB zijn dit het ‘t Wijckermeer, het bosperceel 

ten noorden van ‘t Wijckermeer en het struweel in de noordzijde van het plangebied. 

Daarnaast zijn de Groote Leij en Hultense Leij ingericht als ecologische verbindingszones 

(EVZ). Aan de oostkant van De Oude Leij is Rijks EHS gelegen. De Oude Leij heeft een 

hoge prioritering (rode lijn) om in te richten als EVZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figuur 2. Ligging natuurgebieden in en rondom het plangebied (rood omlijnd). De groene delen behoren tot het 
Natuurnetwerk Brabant, de oranje delen tot het de Rijks EHS. Bron: Natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2017 
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3 ONDERZOEKSMETHODE 

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van door Eelerwoude in 2017 

uitgevoerde inventarisaties. Als ondersteuning van deze gegevens is gebruik gemaakt van 

andere onderzoeksrapporten en lokale gegevens.  

3.1 Input van expertise 

De ecologen van Eelerwoude hebben veel ervaring met onderzoek en toetsingen aan de 

Wet natuurbescherming. Jaarlijks worden vele honderden onderzoeken uitgevoerd naar 

verschillende soorten in alle delen van Nederland en alle typen terreinen. Eelerwoude is 

lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Hierdoor wordt kennis en de kwaliteit van dit 

onderzoek gegarandeerd.  

 

3.1.1 Projectteam 

Projectleider / adviseur ecologie:        - Yann Horstink 

Adviseur ecologie / veldmedewerker:    - Jessica Marchal 

 

Kader – ecologisch deskundige 

Bron: RVO / Ministerie van Economische Zaken 

Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 

waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden,  aantoonbare ervaring en kennis heeft op het 

gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) 

ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is 

aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en 

werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 

Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer 

Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming. 
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3.2 Bureauonderzoek 

In lijn met andere ‘nationaal’ beschermde soorten is voldoende onderzoeksinspanning 

nodig om voorkomen van de soorten aan te tonen, dan wel uit te sluiten. Dit is zeker het 

geval wanneer men een eventuele ontheffing Wet natuurbescherming voor het overtreden 

van een van de verbodsbepalingen wil verkrijgen. Doordat begin 2017 geen standaard 

onderzoeksmethodiek voor de kleine marters bestond, is voor de noodzakelijke 

onderzoeksinspanning gezocht naar vergelijkbare methoden. 

 

De methode voor onderzoek naar kleine marterachtigen is gebaseerd op de methode voor 

bunzing-boommarter (La Haye, et. al, 2016) en op ervaring met het onderzoek naar kleine 

marters door de Werkgroep kleine marters. Daarnaast is deze aangevuld met eigen 

ecologische kennis en ervaring, welke opgedaan is tijdens diverse grote 

soortinventarisaties. 

 

Per 13 oktober 2017 is er een handleiding kleine marters in relatie tot soortbescherming 

gepubliceerd vanuit de provincie Noord-Brabant. Hierin staat beschreven welke inspanning 

nodig is voor onderzoek aan de kleine marters. De publicatie hiervan was pas na uitvoering 

van dit onderzoek beschikbaar, vanwaar er geen rekening mee gehouden is. In de 

conclusie wordt ons onderzoek daarom kort gereflecteerd aan deze handreiking. 

 

3.3 Veldonderzoek 

Op basis van bovenstaande is onderscheid gemaakt in de methode voor het waarnemen 

van bunzing versus wezel en hermelijn. Het plangebied is tijdens een veldbezoek 

voorafgaand en in overleg met de opdrachtgever beoordeeld op geschikte locaties voor de 

sporenbuizen en wildcamera’s. 

 

Bunzing 

De bunzing laat zich best inventariseren met een wildcamera, vooral wanneer de soort 

wordt gelokt. Op basis van het aantal bunzingen vastgelegd op beeld, de soort zijn 

habitatvoorkeuren en voedselaanbod, en kennis over territoriumgrootte (10-1.000 ha) kan 

een inschatting worden gemaakt van een leefgebied en de functie van het plangebied voor 

de soort. 

 

In een onderzoeksperiode van 11 weken bestaande uit 78 dagen (2 juni – 18 augustus 

2017) zijn in het plangebied 6 wildcamera’s gedurende 8,5 weken geplaatst (62 dagen). 

Aansluitend zijn 4 wildcamera’s nog 2,5 week geplaatst (16 dagen) (Figuur 3).  

 

Er is gebruik gemaakt van een lokmiddel (ingeblikte sardines/ visolie) op een afstand van 

150 – 200 cm afstand recht voor de camera. De blikjes zijn op een hoogte van 15 cm boven 

maaiveld vastgezet (conform La Haye, 2016). Elke ronde zijn de camera’s gecontroleerd, 

opgeschoond en indien gewenst verplaatst. 
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Hermelijn en wezel 

Voor onderzoek naar wezel en hermelijn is gebruik gemaakt van sporenbuizen (Figuur 4). 

Dit zijn pvc buizen waardoor dieren lopen over een inktbed, waarna ze bij uitlopen prenten 

achterlaten op papier. Effectiviteit is vergroot door gebruik te maken van een lokmiddel 

vermengd door de inkt (visolie). Op basis van eerder onderzoek (Mos, 2011) zijn de 

sporenbuizen in raaien van circa 10 buizen gelegd met een onderlinge afstand van circa 5 

meter. In totaal zijn 180 sporen verdeeld over 18 potentie rijke locaties (Figuur 5). Op 

kansrijke locaties is gebruik gemaakt van meerdere raaien. Na 2 weken zijn de buizen 

weggehaald en navolgend geanalyseerd op prenten. 

 

 

Kader – sporenbuis 

Bij de sporenbuizen in dit onderzoek is gebruik gemaakt van een pvc buis met doorsnede van 8 centimeter. 

In het midden van de buis is een sponsdoek vastgezet met kit en aan beide zijde papiervellen dat met een 

kleine toef montagelijm in de hoeken werd vastgehouden. Op het sponsdoek is een mengsel aangebracht van 

inkt met olie en visolie zodat het sponsdoekje nat bleef en de geur van vis diende als lokstof. 

 

Figuur 3. Locaties van de wildcamera’s weergegeven per ronde met een kleurcode. Bij ronde 1,2 en 3 zijn 6 
wildcamera’s gebruikt. Ronde 4 bedroeg 4 wildcamera’s 
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Figuur 4. Twee voorbeelden van sporenbuizen in het plangebied 

Figuur 5. Locaties van de sporenbuizen weergegeven in nummers. Elk nummer representeert een raai van 10 
sporenbuizen. Tussen de buizen is een afstand van circa 5 meter aangehouden. 
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3.4 Weersomstandigheden 

Weersomstandigheden zijn van grote invloed op de onderzoekskwaliteit en de 

onderzoeksresultaten. Gedurende de onderzoeksperiode was het hoofdzakelijk droog met 

hoge temperaturen en veel zon (Tabel 1). De zomerse dagen werden afgewisseld door 

dagen met veel wind of regenbuien, voornamelijk gedurende de nacht. Deze variatie aan 

weersomstandigheden is erg gunstig voor het onderzoek doordat hiermee verschillende 

variabelen konden worden onderzocht.  

 
 
Tabel 1. Overzicht data veldbezoeken met bijbehorende weersomstandigheden en activiteiten. 

Veldbezoek Ronde Tijden Weersomstandigheden Activiteit 

 

19 april 2017  9:30 – 10:30 5°C, zon, droog, 

windkracht 3 Bft 

Verkenning van het 

plangebied 

2 juni 2017 Ronde 1 11:00 – 19:00 25°C, half bewolkt, droog, 

windkracht 3 Bft 

Sporenbuizen en 6 

cameravallen plaatsen 

15 juni 2017 Ronde 2 9:00 – 15:30 20°C, half bewolkt, droog, 

windkracht 3 Bft 

Sporenbuizen ophalen, 

camera’s verplaatsen. 

Poelen/ sloot 

bemonsteren met 

schepnet 

5 juli 2017 Ronde 3 10:30 – 14:30 24°C, licht bewolkt, droog, 

windkracht 2 Bft 

Camera’s verplaatsen 

voor ronde 3. Poelen/ 

sloot bemonsteren met 

schepnet 

2 augustus 

2017 

Ronde 4 11:00 – 14:00 22°C, half bewolkt, droog, 

windkracht 1 Bft 

Camera’s verplaatsen 

voor ronde 4 

18 augustus 

2017 

 11:00 – 13:00 25°C, half bewolkt, droog, 

windkracht 3 Bft 

Alle overige camera’s 

ophalen 
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4 BESCHERMDE SOORTEN  

4.1 Inleiding 

Alle waarnemingen zijn digitaal ingevoerd in een database en verwerkt in een GIS-

omgeving. In de bijlagen van dit rapport is van alle relevante beschermde soorten een 

verspreidingskaart opgenomen. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 

veldonderzoek gepresenteerd. De resultaten worden per soortgroep besproken. 

 

4.2 Onderzoeksresultaten kleine marterachtigen 

4.2.1 Sporenbuizen 

Bij het weghalen van de sporenbuizen bleek dat drie buizen van raai 2 aan een zijde kapot 

waren gegaan door maaiwerkzaamheden. Onbekend is wanneer dit precies is gebeurd. 

Doordat bij de buizen aan een zijde het papier nog intact was, het een beperkt aantal 

kapotte buizen betrof en de aanwezigheid van de overige zeven buizen, kon nog een goed 

beeld worden verkregen van de locatie. Overige raaien waren geheel intact en niet 

verplaatst. De papiervellen zijn gecontroleerd op sporen van wezel en hermelijn. Een 

voorbeeld van de afdruk van wezel op papier in een sporenbuis is op onderstaande 

afbeelding weergegeven (Figuur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 6. Voorbeeld van de print van een wezel op papier in 
sporenbuis. Foto: J. Marchal 
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Het merendeel van de papiervellen was aan de randen aangevreten door slakken. Deze 

vraat had geen effect op het onderzoek doordat sporen op het papiervel goed kon worden 

gezien en onderzocht.  

Een aantal papiervellen van sporenbuizen die in bosgebied op strooisellaag lagen waren 

geheel weggevreten. Op de papiervellen konden geen sporen meer worden 

onderscheiden. In totaal betrof dit 6 sporenbuizen met 12 papiervellen. Een voorbeeld is 

weergegeven van een papiervel dat geheel is aangevreten en onbruikbaar is geworden 

voor het determineren van sporen (bijlage 1).  

 

Op geen van de papiervellen zijn prenten of uitwerpselen van marterachtigen aangetroffen. 

Wel werden heel veel sporen van muizen aangetroffen op de papiervellen (Figuur 7). 

Wegens de omvang was het niet mogelijk elk spoor te determineren tot een muizensoort. 

Door het plaatsen van een camera nabij een sporenbuis van raai 11 is bekend dat een 

bosmuis gebruik maakten van de sporenbuis. Andere muizensoorten zijn door middel van 

zichtwaarnemingen of wildcamera’s niet waargenomen bij de sporenbuis. 

 

  

 

 

4.2.2 Wildcamera’s 

Middels de wildcamera’s zijn de volgende kleine martachtigen vastgelegd: 

- Wezel; 

- Bunzing; 

- Steenmarter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Voorbeeld van plankje in sporenbuis met de sponsdoekjes als inktbed en aan beide zijde papiervellen voor de 
afdrukken. De inkt is bij dit sponsdoekje voor een groot deel al verdwenen. Op het sponsdoekje zijn veel muizenkeutels 
te zien. Foto: J. Marchal 
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De soorten zijn verspreid door het gebied waargenomen middels wildcamera’s (Figuur 8). 

 

 

Wezel 

Er is een opname gemaakt van wezel. Het betrof een dagopname, gemaakt op 13 juli 2017 

om 15:49 (Figuur 9). De wezel is slechts enkele seconden waar te nemen. Voor de camera 

is visolie verspreid waar mogelijk de wezel op af kwam of betreft het een passerend dier. 
 

 

Figuur 8. Locatie in het plangebied waar kleine marterachtigen zijn waargenomen. 

Figuur 9. Opname van wezel tijdens de eerste ronde op 13 juli 2017. 
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Bunzing 

De bunzing is waargenomen tijdens de eerste ronde op 3 juni 2017 net na middernacht 

(Figuur 10 & Figuur 11). De cameraval was geplaatst aan de rand van een bosperceel dat 

grenst aan akkerland. Het dier komt uit de richting van het akkerland en gaat het bos in. 

Op de camera is een sporenbuis te zien. Het dier lijkt hier echter geen aandacht aan te 

besteden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figuur 11. Opname van bunzing tijdens de eerste ronde op 3 juni 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

Sporenbuis 

Figuur 10. Opname van bunzing tijdens de eerste ronde op 3 juni 2017. 
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Steenmarter 

De steenmarter is waargenomen tijdens ronde 4 op 11 augustus 2017 ’s nachts om 02:46  

in de singel van struweel en bomen rond ’t Wijckermeer (Figuur 12).  

 

Effecten 

Zowel de wezel, bunzing als steenmarter zijn eenmaal waargenomen in het plangebied. 

Wezel en bunzing zijn beide waargenomen in aanwezige begroeiing, die dekking biedt en 

foerageergelegenheid geeft. Verspreid door het plangebied komt begroeiing voor waar 

wezel en bunzing gebruik van kunnen maken. Hoewel er van beide soorten slechts één 

waarneming is, kan aanwezigheid in andere delen van het plangebied niet worden 

uitgesloten. Van essentieel belang daarbij zijn de lage begroeiing tot de grond, droge 

greppels, bosschages en dergelijke. Voor bunzing is daarnaast van belang dat nat 

foerageergebied aanwezig is. Aanwezigheid van de soorten op de open velden is daarom 

niet waarschijnlijk. 

 

Daarnaast zijn de volgende soorten verspreid door het plangebied aangetroffen (bijlage 2): 

- Ree 

- Vos 

- Egel 

- Haas 

- Konijn 

- Bosmuis 

- Bruine rat 

- Huiskat 

 

- Roodborst 

- Koolmees  

- Zanglijster 

- Grote bonte specht 

- Meerkoet 

- Eendenkuikens van waarschijnlijk wilde eend 

- Blauwe reiger 

- Soepgans 

- Canadese gans 

Figuur 12. Opname van steenmarter tijdens de laatste ronde (ronde 4) op 11 augustus 2017. 



 

 

 Wijkevoort, Tilburg 19 

Definitief – versie 2 

 

5 CONCLUSIE EN VERVOLG 

De hoofdvraag van onderliggend onderzoek is:  

Heeft het plangebied Wijkevoort een functie voor de kleine marterachtigen wezel, hermelijn 

en bunzing, en zo ja, welke functie is dat? 

 

Op basis van de resultaten kan worden aangegeven dat het plangebied de functie heeft 

voor kleine marterachtigen en steenmarter als leefgebied. Onderstaand wordt kort de 

conclusie gegeven en aanbevelingen ten behoeve van kleine marterachtigen. 

 

5.1 Kleine marterachtigen  

In het plangebied zijn met het onderzoek twee soorten kleine marterachtigen aangetroffen; 

wezel en bunzing. Daarnaast ook een steenmarter. De wezel is waargenomen in een 

bosschage langs de golfbaan, de bunzing langs een bosrand tussen de landbouwpercelen, 

de steenmarter in een struweel langs de plas ’t Wijckermeer. De kleine marterachtigen 

wezel en bunzing zijn aangetroffen middels wildcamera’s. In de sporenbuizen zijn geen 

sporen van wezel of hermelijn aangetroffen. Wel zijn veel sporen van bosmuizen en 

waarschijnlijk andere muizensoorten aangetroffen. 

 

Doordat wezel en bunzing van lijnvormige landschapselementen gebruik maken zijn 

aanwezige bosschages, greppels en hagen van essentieel belang voor de soorten om zich 

te kunnen verplaatsen tussen rustplekken, in te foerageren en te dienen als dekking. Waar 

de rustplekken zich precies bevinden is op basis van dit onderzoek niet aan te wijzen. 

Bekend is dat volgende elementen worden gebruikt als rustlocatie: 

• Holen 

• Houtstapels 

• Holle bomen 

• Mollennesten 

• Drainagepijpen 

• Takkenrillen 

• Hooi- en strobalen 

• Stapels puin 

• Gaten en holten 

 

In het plangebied zijn groenstructuren beperkt aanwezig. Desondanks is zowel wezel als 

bunzing aangetroffen. Noodzakelijk is de bestaande groenstructuren te behouden om het 

voor de soorten mogelijk te maken het plangebied als leefgebied te gebruiken. 

 

Indien de gebiedsontwikkeling leidt tot het verwijderen van struweel, bosschages en hagen, 

kunnen negatieve effecten op het leefgebied van kleine marterachtigen wezel en bunzing 

niet worden uitgesloten en is ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk. 
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Indien met de gebiedsontwikkeling de soorten worden ingepast zodat bestaande 

groenstructuren in het plangebied blijven behouden zodat het geschikt leefgebied blijft voor 

de soorten, is ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.  

 

Onderstaande maatregelen dienen als leidraad bij de gebiedsontwikkeling om de kwaliteit 

van leefgebied van kleine marterachtigen te verbeteren.  

 

5.2 Aanbevelingen op basis van het onderzoek 

Om het plangebied als leefgebied voor kleine marterachtigen te verbeteren, is noodzakelijk 

lijnvormige landschapselementen verder te ontwikkelen en uit te breiden. Via de 

landschapselementen verplaatsen de soorten zich tussen rustplekken en gebruiken zij 

deze om te foerageren. Van belang is dat rustplekken goed geïsoleerd zijn zodat de 

soorten niet onderkoelen.  

 

De vegetatie moet daarbij tot aan de grond reiken. Wezel, hermelijn en bunzing kunnen 

klimmen maar geven hier niet de voorkeur aan.  Geschikte landschapselementen zijn: 

• Groene oevers 

• Houtwallen 

• Hagen 

• Takkenrillen 

• Bosranden/ bosschages 

• Struweel 

• Hoge graslandvegetatie 

• Boomgaarden 

• Rommelhoekjes 

• (Wilgen-)singels 

• Greppels 

• Rietlanden 

 

Essentieel is deze elementen verder te ontwikkelen om leefgebied van kleine 

marterachtigen in stand te houden en te bevorderen. Een geschikt leefgebied bevat 

verscheidene microstructuren in het landschap. Deze structuren kunnen worden 

gerealiseerd door: 

- Overwinteringsplekken als takkenhopen- of rillen, houtafval, steenhopen, 

takkenbossen en dergelijke; 

- eventueel plaatsen van nestkasten voor wezel of hermelijn; 

- aandacht voor geleidelijke brede overgangen van hoog naar laag groen 

bevorderen van mantelzoom vegetatie ter voorkoming van een (te) strakke 

overgangen tussen akker en bos;  

- bos met ondergroei; 

- delen van bos zonder recreatie verstoring. 

 

Hermelijn en in mindere mate bunzing, geven de voorkeur aan een waterrijke omgeving. 

De woelratten vullen het voedselaanbod aan en bunzing eet ook kikkers en padden. Van 

belang is dat de oevers van de waterelementen onbeschoeid zijn en dicht begroeide oevers 

hebben die dekking bieden. Aanwezige poelen moeten op basis daarvan worden 

onderhouden. Ter bevordering van het leefgebied is van belang daarnaast meer natuurlijke 

oevers langs waterlopen te realiseren zodat marters zich kunnen verplaatsen en de oevers 

functioneel worden als foerageergebied. 
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5.3 Geldigheid onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. De bevoegde 

gezagen (Provincie Noord-Brabant) hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van 

onderzoeken naar beschermde soorten:  

“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen 

ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In 

gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”  

 

Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2. 

Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien 

van de effecten op beschermde soorten leiden. 

 

5.4 Discussie gebruikte onderzoeksmethodiek 

Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van een onderzoeksmethodiek gebaseerd op de 

methode voor bunzing-boommarter (La Haye, et. al, 2016) en op ervaring met het 

onderzoek naar kleine marters door de Werkgroep kleine marters. Daarnaast is deze 

aangevuld met eigen ecologische kennis en ervaring, welke opgedaan is tijdens diverse 

grote soortinventarisaties. 

Per 13 oktober 2017 is er een handleiding kleine marters in relatie tot soortbescherming 

gepubliceerd vanuit de provincie Noord-Brabant. De informatie hieruit kon omwille van het 

tijdstip van de publicatie niet worden gebruikt. Eenzelfde geldt voor de Handreiking wezel, 

hermelijn en bunzing, die 16 oktober 2017 gepubliceerd werd door de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 

 

Sporenbuizen 

In voorliggend onderzoek zijn 180 sporenbuizen gebruikt, verspreidt over circa 540 hectare 

plangebied. Dit komt neer op 0,33 sporenbuizen per hectare (1 sporenbuis per 3 hectare). 

Beide handreikingen spreken over een significant hoger aantal sporenbuizen: 1-4 per 

hectare in Noord-Brabant en 4 per hectare in Noord-Holland. Concreet zou dit betekenen 

dat voor een gebied van 540 hectare ruim 2.160 sporenbuizen ingezet moeten worden. 

Een dergelijk aantal is niet realistisch en niet passend bij de fysieke inrichting van het 

onderzoeksgebied met grootschalige akkers. Het aantal in te zetten sporenbuizen zou 

daarom moeten worden afgestemd op de kwaliteit van het onderzoeksgebied voor de 

betreffende soorten. Een hoog aantal sporenbuizen is relevant wanneer een leefgebied 

zeer geschikt is (en er verwachting is van een groot aantal territoria). De handreiking van 

Noord-Holland geeft aan dat in een groot gebied alleen de meest potentievolle locaties 

onderzocht moeten worden, wat wij dus onderschrijven. Gecorrigeerd naar geschikt 

leefgebied, en niet-onderzochte gebieden uitgesloten (ongeschikt leefgebied en 

particuliere terreinen in voorliggend geval), stellen wij dat het door ons gebuikte aantal 

sporenbuizen juist zeer hoog is, zelfs hoger dan beide handreikingen aangeven. 

 

Cameravallen 

In ons onderzoek zijn wij uitgegaan van 22 locaties waarop cameravallen hebben gestaan. 

Zij hebben tussen de 2-4 weken opnames gemaakt. In totaal komt dit neer op 78 dagen, 

ofwel 1.872 uur aanwezigheid. De camera’s zijn geplaats op plekken waar de potentie op 
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treffen van kleine marters hoog was. Niet geschikte gebieden, alsmede privéterreinen zijn 

niet direct meegenomen in het onderzoek.  

 

De handleiding van Noord-Brabant gaat uit van 1 cameraval per 2 hectare 

onderzoeksgebied (geschikt leefgebied, uit habitatgeschiktheidsonderzoek verkregen). De 

camera moet minimaal 6 weken aanwezig zijn. Noord-Holland gaat net als bij de 

sporenbuizen uit van 4 cameravallen per hectare, die gedurende 4 weken lang aanwezig 

zijn. Ook hiervoor geldt dat in een groot gebied alleen de meest kansrijke delen onderzocht 

worden. Bij een globale schatting van 5% geschikt leefgebied in Noord-Holland zouden 

ruim 100 wildcamera’s moeten zijn geplaatst, ruim vier keer zoveel als in dit onderzoek. 

Een soortgelijke vergelijking met Noord-Brabant zou betekenen dat slecht 14 wildcamera’s 

voldoende zouden zijn. Dit onderzoek gaat uit van een iets hoger aantal (22) wildcamera’s. 

Om een juiste vergelijking te maken zal op basis van een habitatgeschiktheidsonderzoek 

(bureaustudie) kunnen worden bepaald of de onderzoeksintensiteit in lijn is met de 

handleiding van Noord-Brabant. Dit aantal lijkt overeenkomstig te zijn.  

 

De gebruikte wildcamera’s zijn maximaal 4 weken op 1 locatie blijven hangen (2 tot 4 

weken). Het aantal weken dat de wildcamera’s hebben gehangen is lager dan de periode 

gesteld in Noord-Brabant (minimaal 6), maar vergelijkbaar met Noord-Holland (4 weken). 

Gezien de verkregen data en geschiktheid van het gebied is echter een goed beeld 

verkregen van de bestaande situatie en de aanwezigheid van kleine marters in het gebied. 
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6 BIJLAGE 1 SPORENBUIZEN 

 
 
 
 
 
Twee vellen papier uit een sporenbuis. Daarop zijn de afdrukken van muizenpootjes te zien (donkere stippen). 
Op het bovenste vel ligt aan de rechterzijde een uitwerpsel van een muizensoort. Deze is vergroot weergegeven 
middels een afbeelding rechtsonder. 



 

 

 

 

 
Het bovenste vel papier geeft wederom vele pootafdrukken weer van een muizensoort, aangevuld met 
uitwerpselen. Het onderste vel is grotendeels aangevreten door een slak waardoor sporen niet zijn te 
determineren.  
  



 

7 BIJLAGE 2 WILDCAMERA’S 

Egel 

Bosmuis 

Blauwe reiger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote bonte specht 
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