Veldbiologische Werken
Ecologisch onderzoek en advies

Memo

Toelichting op ecologische check

d.d. 21 november 2019

Naar aanleiding van enkele vragen n.a.v. de Ecologische check aan de Smalriemseweg waarvan het
veldonderzoek is uitgevoerd door Veldbiologische Werken d.d. 13 mei 2019 (rapportage 28-05-2019)
het volgende:
Plangebied
Het plangebied staat aangegeven op kaart 1 en betrof ten tijde van de ecologische check (13-05-2019)
een vlak perceel met kort gemaaid grasland, zonder ruigtes, struiken, struweel of andere opgaande
begroeiing.
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Marterachtigen:
Zoals in de ecologische check (rapportage 28-05-2019) wordt aangegeven, is het wel aannemelijk dat
Bunzing, Wezel en Hermelijn in de omgeving voorkomen. De huidige eigenschappen van het
plangebied (ongeschikt leefgebied voor marterachtigen) en de omgeving (wel geschikt leefgebied
marterachtigen) zullen na realisatie van de geplande ingreep niet wijzigen. Het leefgebied in de
omgeving van de planlocatie zal ongewijzigd blijven. Ruigtevegetatie in de oude boomgaard ten
zuidwesten van het plangebied blijft aanwezig. Rommelhoek (oude strobalen) in weiland aan
zuidzijde blijft aanwezig. Perceelscheiding (hek met prikkeldraad) blijft aanwezig.
Binnen het plangebied zijn geen schuilplaatsen, rust- of verblijfplaatsen voor marterachtigen
aangetroffen. Dicht struweel of struikbegroeiing ontbreekt, evenals dichte ruige vegetatie.
Takkenhopen, hopen puin/stenen, bladhopen of andere hopen organisch materiaal zijn binnen het
plangebied niet aanwezig. Holtes (konijnenholen, muizenholen, etc.) waarin soorten als Wezel en
Hermelijn kunnen verblijven zijn niet aangetroffen. Het plangebied wordt door de korte grasvegetatie
ongeschikt geacht als foerageergebied voor marterachtigen (open en ontbreken prooidieren).
Amfibieën:
Het plangebied heeft een geïsoleerde ligging ten opzichte van open water (sloten, poelen, etc.). Tussen
het plangebied en open water (voortplantingsbiotoop amfibieën) zijn graslanden, ruigte (in
boomgaard), bebouwing en verharde weg aanwezig. Het is hierdoor redelijkerwijs niet aannemelijk
dat het plangebied dienst doet als landhabitat van beschermde amfibieën . De ligging van het
plangebied is te geïsoleerd t.o.v. voortplantingsbiotoop.
Gebiedsbescherming:
Buro SRO heeft op 17 oktober 2019 een rapport uitgebracht t.a.v. de uitstoot van stikstof in de
gebruiks- en bouwfase. Daarbij is een berekening (Aerius-berekening) uitgevoerd t.b.v. Wet
natuurbescherming om de mogelijke effecten van de ontwikkeling na te gaan op de
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Zie: BEREKENING T .B .V . WET
NATUURBESCHERMING SMALRIEMSEWEG 39,

BEUSICHEM . 17 OKTOBER 2019 - PROJECTNUMMER BURO SRO: SR190331.

Binnen een straal van 10 km zijn drie Natura 2000-gebieden aanwezig. Het meest nabijgelegen Natura
2000 gebied betreft De Rijntakken en bevindt zich op een afstand van ca. 4,4 km. Zie Kaart 2.
LEGENDA

Kaart 2

Natura 2000-gebieden t.o.v.
plangebied
Plangebied

Natura 2000-gebied
Zone 0 – 500 m.
Zone 500 – 2000 m.
Zone > 2000 m.

Bron: Provincie Gelderland
http://gelderland.maps.arcgis.com
Veldbiologische Werken - 2019

© Ontwerp en Design - Veldbiologische Werken

2019-171 m

2 van 3

Uit de uitkomsten van de Aerius-berekening wordt geconcludeerd dat: “Er kan geconcludeerd worden
dat de stikstofdepositie vanwege de beoogde ontwikkeling geen significante gevolgen heeft vo or de Natura 2000
gebieden. Daarmee is er geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Met het oog op de
Wet natuurbescherming is het plan uitvoerbaar.”
Het plangebied valt buiten het Gelders natuurnetwerk, buiten de Groene ontwikkelzone en maakt
geen deel uit van waardevol open gebied. De aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling van
het plangebied zal geen wezenlijk effect hebben op Nationaal landschap buiten het Gelder
natuurnetwerk en/of Groene ontwikkelzone. Zie Kaart 3.
LEGENDA

Kaart 3

Natura 2000-gebieden t.o.v.
plangebied
Plangebied
Gelders natuurnetwerk

Groene ontwikkelzone
Waardevol open gebied
Nationaal Landschap
buiten GNN/GO
Bron: Provincie Gelderland
http://gelderland.maps.arcgis.com
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Ik hoop dat deze informatie toereikend is voor uw doeleinden. Indien u nog vragen heeft verneem ik
die graag.
Met vriendelijke groet,

Coen Knotters
Veldbiologische Werken
06 - 204 31 422

© Ontwerp en Design - Veldbiologische Werken

2019-171 m

3 van 3

