
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: 4414A 

Datum:  28-9-2022  

Betreft:   Toelichting kleine marterachtigen Den Dam 15 Breedenbroek    

 

 

Geachte Daalwijk, 

 

Wij hebben in verband met ruimtelijke ontwikkelingen een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd 

voor plangebied Den Dam 15 te Breedenbroek.  

 

De Omgevingsdienst Achterhoek heeft ons gevraagd een korte notitie op te stellen inzake het voorkomen van 

kleine marterachtigen. In deze briefnotitie gaan wij hierop in. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ing. P. Leemreise 
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Inleiding  

Op 25 mei 2022 is het plangebied, Den Dam 15 onderzocht op het voorkomen van beschermde dieren en hun 

vaste rust- en voortplantingsplaats. Daarbij is ook gekeken naar kleine marterachtigen; dat zijn wezel, 

hermelijn en bunzing.  

 

Ecologie kleine marterachtigen 

Kleine marterachtigen bezetten een breed scala aan verblijfplaatsen, waarbij de bunzing doorgaans een 

verblijfplaats bezet in zichtbare landschapselementen als takkenhopen, dassen-, vossen- en konijnenholen, 

(forse) holen in de grond, holle bomen, maar ook gebouwen, stapels stenen, (brand)hout of anders 

opgeslagen goederen. Een dergelijke verblijfplaats voor de bunzing ontbreekt in het plangebied.  

 

Wezel en hermelijn bezetten ook een breed scala aan verblijfplaatsen, zoals bulten stenen, (brand)hout, 

rommel, groenafval, maar ook gaten en holen in de grond. Wezel en hermelijn kunnen zeer verborgen leven 

en de stand fluctueert sterk van jaar tot jaar, net als de stand van hun prooidieren (woelmuizen voor wezel en 

kleine zoogdieren, vogels en konijn voor hermelijn.  

 

Wezel en hermelijn hebben in ons land een brede verspreiding. De wezel komt meest voor in drogere delen 

van ons land, zoals ervan, bossen en houtwallen. De hermelijn zien we meest in nattere, extensief beheerde 

cultuurlandschappen. Vaak natuurgebieden. 

 

In de NDFF zijn geen waarnemingen opgenomen van wezel of hermelijn in het plangebied. Ook zijn in de 

omgeving (2,5 kilometer) geen waarnemingen bekend (1950-2022). In de NDFF staan enkel historische 

waarnemingen op basis van Atlasblokonderzoek uit de jaren ’70 en ’80 (niet ingevoerd op puntniveau). 

 

Voorkomen potentieel habitat in plangebied 

Wanneer we kijken naar de habitateisen van beide soorten, dat wordt  het plangebied niet als geschikt 

leefgebied voor wezel of hermelijn beschouwd. Extensief beheerd (nat) grasland ontbreekt, evenals oud en 

structuurrijk bos of houtwallen. Ook ligt het plangebied geïsoleerd in een intensief beheerd agrarisch 

cultuurland, waar de onderlinge samenhang van bossen, singels, houtwallen, erven en slootkanten verloren is 

gegaan als gevolg van ruilverkaveling. In een dergelijk grootschalig, versnipperd landschap zonder voor 

kleine marterachtigen waardevolle natuurgebieden, is de kans op lokaal uitsterven groot als gevolg van 

populatiedynamiek, en wordt leefgebied dat verloren is gegaan, niet meer ‘gekoloniseerd’ vanuit gebieden 

waar de soorten zich hebben weten te handhaven.  

 

Conclusie 

Gelet op de inrichting en het beheer van het plangebied en de (geïsoleerde) ligging in een voor kleine 

marterachtigen weinig, of ongeschikt leefgebied, wordt het plangebied niet als functioneel leefgebied voor 

kleine marterachtigen beschouwd. Als gevolg van de voorgenomen activiteit is het niet aannemelijk dat wezel, 

hermelijn, of andere marterachtigen gedood worden.  

 

 

28-9-2022 

Aalten, Ing. P. Leemreise  

 

 

 


