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1

Algemene gegevens

1.1

Aanvrager
Aanvrager: Waterschap Brabantse Delta
Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats): Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
Telefoonnummer: 076 564 1000

1.2

Contactpersoon / adviseur
Naam en adres (straat, huisnummer, postcode en plaats):
J.M. Kooijman
Beneluxweg 125
4904 SJ Oosterhout
Postbus 40
4900 AA Oosterhout
Telefoonnummer: 0612962913
E-mailadres: jurrien.kooijman@anteagroup.com

1.3

Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en)
WSBD - Regionale keringen. Ingrepen in bestaande dijkverbindingen. Onderdeel Terheijden –
Buitengebied en Terheijden – Moleneind.

1.4

Locatie van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en)
Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en gemeente) / omschrijving locatie
(indien locatie niet gekoppeld is aan een huisadres):
Het terrein is gelegen langs de Laakdijk te Terheijden. Het volledige plan omvat een groot gebied
met 16 deelgebieden waar het WSBD voornemens is om de bestaande dijkverbindingen te
versterken. Voorliggend activiteitenplan focust zich op de ontheffingsaanvraag
soortenbescherming van Terheijden – buitengebied en Terheijden - Molenstraat. De
deelgebieden zijn weergeven in Figuur 1.1 en Figuur 1.2.
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Figuur 1.1. De ligging van deelgebied Terheijden – Buitengebied. Ondergrond: Street Smart, 2021.

Figuur 1.2. De ligging van deelgebied Terheijden – Molenstraat. Ondergrond: Street Smart, 2021.

Kadastrale gegevens:
De aanvraag betreft alleen het deelgebied Terheijden-Molenstraat, op de percelen 65, 386, 399,
400, 401 en 4368. Het gaat specifiek om perceel 401, dit is het enige perceel waar sprake is van
een overtreding van een verbodsbepaling. Figuur 1.3 toont een overzicht van de betreffende
perceelnummers.
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Figuur 1.3. betreffende perceelnummers: 65, 386, 399, 400, 401 en 4368. De aanvraag betreft
perceelnummer 401 (Kadastralekaart, 2021).

1.5

Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en):
Algemene beschrijving voornemen
Het waterschap Brabantse Delta is in 2016 gestart met de verbeteropgave in de gemeenten
Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen, zoals bekend onder de
naam project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta. Doel van dit project is om deze
dijken in 2023 weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn
gehanteerd. Het project richt zich op het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem, zoals gelegen tussen
Etten-Leur en Breda. Het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem is gelegen in het beheergebied van het
waterschap Brabantse Delta. De dijken van dit systeem hebben de status ‘regionale waterkering’.
De veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen staan in de Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant (2019, laatstelijk geactualiseerd in 2020). Op basis van die
normen houdt het waterschap de regionale keringen op orde. Eens in de zes jaar worden de
dijken getoetst. In 2013 zijn de regionale waterkeringen van waterschap Brabantse Delta getoetst
aan de destijds geldende norm, een beschermingsniveau van 1/100 per jaar, zoals beschreven in
de Verordening Water Noord-Brabant (2009, geactualiseerd 2014). Dit betekent dat de keringen
een waterstand bij een afvoergebeurtenis die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt, moeten
kunnen keren. Uit de toetsing van 2013 is gebleken dat een deel van de regionale keringen niet
voldoet aan deze destijds gelende norm. Daarnaast blijkt uit aanvullende toetsing van de
regionale keringen in 2017 dat enkele trajectdelen langs het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem zijn
afgekeurd op de stabiliteit en/of hoogtenormen. Gezien de veiligheidsnormen van de huidig
geldende Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant niet zijn versoepeld, blijft de conclusie
uit eerdere toetsingen behouden. Het project ‘Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta’
richt zich dan ook op het verbeteren van de bij de toetsing afgekeurde dijkvakken.
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Bij deze verbeteropgave zijn de gemeenten Breda, Drimmelen (voorheen bekend als Terheijden),
Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen betrokken. In overleg met de gemeente is het project
opgedeeld in deelgebieden, waarvoor zeven deel-projectplannen in het kader van de Waterwet
worden opgesteld. Bij deze splitsing zijn de gemeentegrenzen aangehouden en is tevens gekeken
naar de ruimtelijke aaneen geslotenheid van het deelplan.
Voor welke soort voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en) vraagt u ontheffing aan?
Een ontheffing wordt aangevraagd voor zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren
van vaste rust- of verblijfplaatsen van de wezel. Door de werkzaamheden gaan mogelijk
verblijfplaatsen van de wezel verloren.
Geef hieronder een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen
activiteit(en)/ontwikkelingen, leg hierbij een relatie met de relevante verbodsbepalingen zoals
genoemd onder punt 3 van het aanvraagformulier:
Het te versterken traject in de gemeente Drimmelen betreft een dijkverlegging langs de ijsbaan.
De waterkering wordt verlegd door het ‘dijkje’ dat er al ligt te versterken.
Er zijn twee maatwerklocaties. Aan de noordwestzijde ligt de inlaat van het gemaal. Hier moet ook
de aansluiting op de weg gemaakt worden (Maatwerklocatie 1). Aan de zuidoostzijde van het
gebied moet de bestaande watergang afgesloten worden met een waterkerende constructie
(waterkerende damwand) (Maatwerklocatie 2). Hierbij moet rekening worden gehouden met de
inlaat/doorvoer van een warmte-koude systeem. Hier moet ook de aansluiting gemaakt worden
met de Markschans.
Tot slot moet rekening gehouden worden met de EVZ aan de buitenzijde (westzijde) van de te
versterken dijk. Zie Figuur 1.4 voor een weergave.

Figuur 1.4. Overzicht projectgebied Terheijden ‘Molenstraat’.

De versterking wordt aan de binnendijkse van het bestaande dijkje aangebracht, zo dicht mogelijk
er tegenaan. De dijk bevat een ‘natuurlijke’ slinger en wordt niet kaarsrecht.
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Bij Maatwerklocatie 1 wordt de nieuwe dijk aan de zuidzijde van de weg gelegd. De duiker van het
gemaal wordt verlengd. De huidige dijk aan de noordzijde wordt als berm gebruikt voor de nieuwe
waterkering.
Aan de zuidzijde (Maatwerklocatie 2) wordt een damwand aangelegd die de watergang haaks
kruist. In de damwand komt een inlaat voorziening ten behoeve van de achterliggende watergang.
Het in 2019 vastgestelde Voorkeursalternatief is nader uitgewerkt en gedetailleerd op basis van
de verkregen detailinformatie uit de conditionerende onderzoeken tot een scherper en
nauwkeuriger berekend Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp is beoordeeld op alle
faalmechanismen. Hierdoor voldoet het dijkvak na de Realisatiefase aan de huidig geldende
normen.
De wezel is opgenomen in de nationale (niet vrijgestelde provinciale) beschermde soortenlijst
met het beschermingsregime van artikel 3.10, onderdeel A Wet natuurbescherming. Op grond
van Artikel 3.10, onderdeel A van de Wnb is het onder meer verboden in het wild levende dieren
van soorten:
 in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en
kevers van de soorten, genoemd in de bijlage , onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te
doden of te vangen;
 de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, ofc.
 vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage - onderdeel B, bij deze wet, in hun
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

1.6

Periode waarbinnen de activiteiten plaatsvinden:
Vul hieronder de periode in waarbinnen de activiteit(en) of ontwikkeling en bijbehorende
handelingen worden uitgevoerd:
Naar verwachting:
Startdatum: 1 Februari, 2022
Einddatum: 1 Februari, 2027

1.7

Periode waarbinnen de ontheffing nodig is:
Vul hieronder de periode in waarbinnen u een ontheffing nodig heeft:
Startdatum: 1 Februari 2022
Einddatum: 1 Februari 2027
Wijkt deze periode af van de onder 1.6 aangegeven periode van activiteiten/ontwikkeling?
Nee. Na realisatie is geen sprake meer van een fysieke aantasting.
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1.8

Werken volgens een gedragscode:
Worden er werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZK
vastgestelde gedragscode?
Ja, werkzaamheden met betrekking tot algemene broedvogels worden uitgevoerd volgens de
‘Gedragscode Wet natuurbescherming voor Waterschappen’.

1.9

Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusief vvgb voor
soorten:
Is er eerder een ontheffing of toestemming verleend door RVO of een ander overheidsorgaan
voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten?
Nee, dit is na het plangebied Zeedijk-Oost de tweede aanvraag voor het project. Wel volgen nog
aanvragen voor hetzelfde project, op andere deelgebieden in de nabije toekomst.
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2

Aanwezige beschermde soorten
Geef in hieronder aan welke beschermde soorten aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de
activiteit(en) waarvoor u de ontheffing aanvraagt:
Binnen het plangebied is de wezel beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming
vastgesteld (Antea Group, 2020). Het kan niet worden uitgesloten dat de wezel een verblijfplaats
binnen het plangebied heeft.
Soort(en) | Nederlandse en wetenschappelijke naam:
Wezel (Mustela nivalis vulgaris).
Functie(s) van het plangebied voor de soort(en):
In het plangebied is één individu geconstateerd. Er wordt uitgegaan van een verblijfplaats binnen
het plangebied welke vermoedelijk aanwezig zijn in de bermzone langs de dijk.
Soort vastgesteld op basis van welke informatie:
De soort is vastgesteld op basis van een nader onderzoek volgens de Handreiking Kleine Marters
(Bouwens, 2017). Voor het waarnemen van kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel)
zijn struikrovers en een losse cameraval ingezet.
Totale periode (in maanden) van het jaar waarin de soort aanwezig is:
De soort is naar verwachting gedurende het gehele jaar aanwezig in het plangebied.
Kritische periode (in maanden) van het jaar waarin de soort aanwezig is:
De soort is het gehele jaar aanwezig in het plangebied en is het meest kwetsbaar in de periode 15
maart – september (Bouwens, 2017). Echter, onlangs wordt ook vastgesteld dat wezels eind
januari al jongen kunnen hebben en bij goede muizenjaren zelfs nog tot en met oktober kan
duren. Het is om deze reden deels afhankelijk van klimatologische factoren (evenals met
broedvogels).
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3

Soorten en verbodsbepalingen uit de Wet
natuurbescherming

3.1

Voor welke soorten wordt een ontheffing aangevraagd?
Geef daarbij aan welke verbodsbepaling(en) van toepassing is (of zijn):
Soort
Wezel (Mustela nivalis vulgaris) beschermd onder artikel 3.10, onderdeel A van de wet
natuurbescherming.
Verbodsbepaling
Artikel 3.10, onderdeel A
Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage , onderdeel A, bij deze wet,
opzettelijk te doden of te vangen;
Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

3.2

Ecologische inventarisatie
Bovenstaand heeft u aangegeven voor welke soorten mogelijk een verbodsbepaling wordt
overtreden. Geef hieronder een verantwoording van het onderzoek dat naar de effectbepaling
van de activiteit is gedaan.
Wie heeft de inventarisatie uitgevoerd?
Het nader onderzoek naar de kleine marterachtigen is uitgevoerd door een ecoloog van Antea
Group. Antea Group is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.
Heeft deze persoon voor de aangevraagde werkzaamheden in combinatie met de betreffende
soorten aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie?
Ja, het onderzoek is uitgevoerd door Antea Group. Antea Group heeft aantoonbare ervaring op het
gebied van onderzoek naar, en monitoring van kleine marterachtigen.
Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden?
Het onderzoeksmateriaal voor de kleine marterachtigen is verdeeld over twee dagen, op 27 juli
en 1 augustus 2020 in het veld geplaatst. Elke twee weken zijn de batterijen, SD-kaarten en het
lokaas vervangen. Het eerste deel van het veldonderzoek is beëindigd op 9 oktober, het laatste
deel is afgerond op 24 oktober 2020. Doordat de inzet grotendeels binnen de kwetsbare periode
is uitgevoerd (maart-september, minimaal zes weken onderzoek, tussen september-maart
minimaal 12 weken onderzoek) is er voldaan aan de gestelde onderzoeksperiode volgens de
Handreiking Kleine Marters (Bouwens, 2017).
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Beschrijf samengevat de resultaten van de ecologische inventarisatie:
Er zijn twee struikrovers en een losse cameraval ingezet in het deelgebied, dat een omvang heeft
van circa 0,6 hectare. Tijdens het onderzoek is de wezel eenmaal waargenomen. Het deelgebied
biedt ook leefgebied aan in de vorm van mogelijke verblijfplaatsen en foerageergebied. Door de
verstopte leefwijze en voortdurende wisseling tussen verblijfplaatsen van de kleine
marterachtigen kunnen verblijfplaatsen niet worden aangewezen. In het gehele tracé kunnen
verblijfplaatsen aanwezig zijn in beschutte (begroeide) delen en locaties met dood hout en/of
tuinafval (waaronder stenen). De waarneming in het deelgebied is weergeven in Figuur 3.1.

Figuur 3.1. De waarneming van de wezel in het deelgebied Terheijden – Molenstraat (Antea Group, 2020).
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4

Belangen en doel

4.1

Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd?
De wezel is opgenomen in de nationale beschermde soortenlijst met het beschermingsregime van
artikel 3.10, onderdeel A Wet natuurbescherming. De ontheffing wordt aangevraagd op grond van
het bijbehorende belang (art. 3.10 lid 2a Wet natuurbescherming)

4.2

Motivering wettelijk belang(en) in relatie tot de activiteit
Motiveer waarom de activiteit(en) de/het wettelijke belang(en) dient/dienen, zoals dit is
aangegeven bij 4.1:
De ontheffing van verbodsbepalingen wordt aangevraagd op grond van het belang van de
volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten.
Het versterken van de dijken is een project met hoge prioriteit. Doel van dit project is om de dijken
in 2023 weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn gehanteerd.
De veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen staan in de Interim Omgevingsverordening
Noord-Brabant (2019, laatstelijk geactualiseerd in 2020). Op basis van die normen houdt het
waterschap de regionale keringen op orde. Eens in de zes jaar worden de dijken getoetst. In 2013
zijn de regionale waterkeringen van waterschap Brabantse Delta getoetst aan de destijds geldende
norm, een beschermingsniveau van 1/100 per jaar, zoals beschreven in de Verordening Water
Noord-Brabant (2009, geactualiseerd 2014). Dit betekent dat de keringen een waterstand bij een
afvoergebeurtenis die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt, moeten kunnen keren. Uit de
toetsing van 2013 is gebleken dat een deel van de regionale keringen niet voldoet aan deze destijds
geldende norm.
Doelstelling van het project is bij te dragen aan de bescherming van West-Brabant tegen
overstroming vanuit de regionale rivieren. Daartoe behoort ook het risico op overstroming vanuit
het Mark-, Dintel- en Vlietsysteem bij de hogere waterstanden. Hogere waterstanden treden op in
dit systeem als het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als waterberging en wanneer de afvoer naar
het Volkerak-Zoommeer gestremd is. Het versterken van een afgekeurde dijk is daardoor van zeer
hoog belang. Om deze reden is het project van belang voor de volksgezondheid.
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5

Andere bevredigende oplossingen
(alternatieven)
Welke alternatieve locaties heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze
alternatieve locaties niet mogelijk zijn:
De locatie waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden is vastgesteld en zal niet worden gewijzigd.
De bestaande dijk is op deze locatie gelegen en dient versterkt te worden. Het plan is locatie
gebonden.
Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u voor uw project overwogen waardoor uw
werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom
deze alternatieve inrichtingsplannen niet mogelijk zijn:
Tijdens de Verkenningsfase zijn in samenspraak met de omgeving en dijkinspiratieteams kansrijke
alternatieven beoordeeld om de verbeteringen van de regionale waterkeringen te kunnen
doorvoeren. Naar aanleiding hiervan is een Voorkeurs Alternatief nader uitgewerkt in een
Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp is de basis voor dit projectplan op grond van de
Waterwet, artikel 5.4, 1e lid. In de verkenningsfase is rekening gehouden met natuur. Zo worden
bijvoorbeeld in het deelgebied de aanwezige bomen (onder andere knotwilgen) intact gelaten. Na
realisatie van het voornemen worden nieuwe geschikte elementen gerealiseerd ten behoeve van
de wezel, zoals beschreven in de volgende paragraaf.
Welke alternatieve werkwijze heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze
alternatieve werkwijzen niet mogelijk zijn:
Voor de wezel worden zogeheten ‘vluchtheuvels’ gerealiseerd in de vorm van takkenhopen. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door te werken vanuit één kant (bijvoorbeeld west naar
oost) zodat dieren niet worden ingesloten.
Welke alternatieve planning heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden
geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren
tijdens de kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom een andere periode niet
mogelijk is:
Het project is van forse omvang waarbij meerdere dijktrajecten worden versterkt. Om deze reden
staat de planning vast. Daarnaast mag niet gewerkt worden in het gesloten seizoen, doordat
dijken niet verzwakt mogen raken gedurende hoogwaterperiodes. Het Waterschap moet de
werkzaamheden uitvoeren in de periode 1 april tot en met september. Om deze reden is een
alternatieve planning om rekening te houden met beschermde soorten niet mogelijk.
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6

Mitigatie en compensatie

6.1

Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw initiatief op een of
meerder soorten verzachten?
Ja, voorafgaand aan de werkzaamheden worden maatregelen getroffen. De maatregelen hebben
betrekking op het voorkomen van schade aan beschermde diersoorten. Als gevolg van het verlies
van verblijfplaatsen, worden twee nestkasten en acht marterhopen gerealiseerd. Na de realisatie
van de dijkversterking kan het gebied weer in gebruik worden genomen door de wezel.

6.2

Mitigerende maatregelen
Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen, die de effecten van het initiatief op de
soort verzachten of voorkomen. Maak hierbij onderscheid tussen maatregelen die bewezen
effectief zijn en maatregelen waarvan niet met 100% zekerheid vast staat dat deze effectief zijn.
U kunt een gedetailleerde onderbouwing van de mitigerende maatregel(en) per soort als
onderdeel van het activiteitenplan als bijlage bijvoegen.
De nestkasten worden verbonden met dekking en foerageergebied. Hiervoor wordt geadviseerd
om marterhopen als ‘stepping stones’ te realiseren. De marterhopen kunnen naast het deelgebied,
in de groene zone, worden aangelegd. De nestkasten worden vervolgens in deze takkenrillen
verwerkt. Per 60 meter wordt een nestkast geplaatst, per 20 meter een marterhoop, wat neerkomt
op circa twee nestkasten en 6 marterhopen (afhankelijk van de uiteindelijke ingreep). Zie Figuur
6.1.
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Figuur 6.1. De locatie waar de marterhopen en nestkasten worden gerealiseerd. Bron ondergrond: QGIS –
PDOK.

De marterhopen worden ingericht volgens de richtlijnen van de Beheerwijzer (Westra, Kuipers,
2018). Per marterhoop kan een nestkast worden geplaatst. Deze kasten hebben al tot
gebruiksresultaten geleidt voor de bunzing, hermelijn en wezel (Smaal, Van Manen, 2017;
Carnivora, 1988).
In Figuur 6.2 is een tekening van een marterhoop weergeven en in Figuur 6.3 een bouwtekening
van een kleine marternestkast.
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Figuur 6.2. Een tekening van de inrichting van een marterhoop. Bij de inrichting met een nestkast, is het
gebruikelijk om de nestkast op de plek van de bladeren te plaatsen (Westra, Kuipers, 2018).

Figuur 6.3. Voorbeeld van een nestkast. Deze afbeelding weergeeft de maten voor de bouw van een nestkast
voor de hermelijn (Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR), 1986). De maten voor een
wezelnestkast zijn kleiner, terwijl de maten voor de bunzingnestkast groter zijn.
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Verder worden de volgende maatregelen getroffen:
- De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst worden de mitigerende maatregelen
gerealiseerd, met een gewenningsperiode van drie maanden. Hierna wordt het deelgebied eerst
ongeschikt gemaakt voordat de werkzaamheden starten;
- Er wordt drie dagen van tevoren worden gestart met maaiwerkzaamheden om het deelgebied
ongeschikt te maken (maaien van vegetatie en verwijderen dekking) onder ecologische
begeleiding;
- De uitvoering van de werkzaamheden worden verwerkt in een ecologisch werkprotocol;
- De uitvoering van de werkzaamheden worden ecologisch begeleid.

6.3

Compenserende maatregelen
Na de realisatie van het voornemen keert de functie van het gebied weer terug naar de
oorspronkelijke situatie. Potentiële verblijfplaatsen zijn in huidige situatie mogelijk aanwezig in
de hogere bermbegroeiing en deze kunnen na afloop van de werkzaamheden weer worden
ingenomen door de kleine marterachtigen. Het Waterschap laat de marterhopen daarnaast
zoveel mogelijk liggen en zal na goedkeuring van een ecoloog enkel de marterhopen verwijderen
op locaties waar deze niet behouden kunnen blijven.
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Instandhouding van de betreffende soorten
Motiveer hieronder per soort op welke wijze wordt voldaan aan genoemde voorwaarde.
Soorten (habitatrichtlijn, Bonn, Bern en andere beschermde soorten); Onderbouwing dat er geen
afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebieden in een gunstige staat van instandhouding laten voortbestaan
Wezel
De wezel komt voor in heel Europa, behalve in Ierland. De soort leeft ook in gebergtes tot boven
de boomgrens. In Nederland komt de soort nog overal voor, maar minder dan vroeger. Op de
Waddeneilanden ontbreekt de soort.
De wezel is een kleine marterachtige met een verscholen leefwijze. De huidige staat van
instandhouding voor de wezel wordt op landelijk niveau ingeschat op matig ongunstig (Van
Norren et al, 2020). De wezel kan in Nederland voornamelijk druk ondervinden door de toename
in verkeer, huiskatten, loslopende honden in natuurgebieden, grootschalig maaibeheer en het
verkleinen van habitat. Door de toename in verbindende structuren kan de wezel zich mogelijk
wel beter verplaatsen tussen gebieden t.o.v. een lange periode aan versnippering eind 20e eeuw.
In de omgeving van het plangebied komt de soort verspreid voor. De soort is bekend in de
omliggende natuurgebieden, mede door het onderzoek dat op grote schaal is uitgevoerd vanuit
voorliggend project. Het effect van het voornemen heeft invloed op de aanwezigheid van
verblijfplaatsen.
De wezel is in het meer structuurrijke deel van het gebied aangetroffen. Hierbuiten is veel
oppervlakte aan foerageergebied beschikbaar, met name bij de ijsbaan ten oosten van het
deelgebied. Rondom het deelgebied zijn ook meerdere lijnvormige elementen aanwezig, zoals
watergangen en heggen waardoor voldoende migratiemogelijkheden naar gebieden buiten het
deelgebied blijven bestaan. Deze elementen blijven intact. Het voornemen heeft invloed op de
aanwezigheid van de wezel, maar wanneer de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd zal
de wezel het omliggende gebied en na realisatie van het voornemen nog optimaal kunnen
gebruiken. Een achteruitgang van de SvI als gevolg van voorliggend project wordt dan ook niet
verwacht.
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