
Toetsing Flora- en faunawet minicamping Erica
Aanleiding

In rcrband met de voorgenomen ilrichtilg van een minicamping op ecn pcrccel gelegen
aclrter Vcrlcngde Vaart ZZ 151 te Erica. (sccticnummers: 9ó.18, i 1ó8 en 7190) is ecn toetsing
aan dc Flora- en taunarvet gervcnst. Dcze toctsing is op 8 november 2006 uitgeloerd middels
ccn quickscan. Ílierbij rvordr op basis r.an ecologische espertise een inschatting genraakt van
lrct mogclijk rootkomen ,r'an beschermde flota cn fauna.

Gebiedsbeschrijving

Hct onderz oeksgebied bestaat uit een grasvcld. Op dit grasveld bevinden zich cnkclc tcr-
sprcid staaude, relatief jongc lx.rmcn cn ccn aanplant van jonge naaldbonren. Deze ltomcn
zullen alle gelrandhaafd blijven.

Flora

Het grasveld bestaat uit algemene sooÍren [fassen en kruiden r.al ccn (zeer) r-oedselriik mili-
eu. Beschermdc soortcn zijn hier niet te vcnvachten en zullen dan ook niet voorkomcn.

Vogels

ln l.rct naaldbos zijn broedvogels te venvachte.'l'e dcnken valt aan soorren als \rink, \\-intcr-
koning, houtduif en Roodbotst. \li'anneer de inrichtingsmaauegelen plaatsr.ilden tijdens het
broedseizoen ftalf maart tot en met iuli) kunnen deze rvorden vcrstoord, hctgccn vcrbodcn
ls-
Zoogdieren

Gezien het biotoop zullen in het onderz oeksgebied slechts algcmene, maar u,-el bcschermde,
muizensoorten voorkomen, Te denker.r valt aan l-Iuisspitsmuis en Bosspitsmuis. Voor dcze
soorten geldt een vrijstelling ingevolge de Flora- cn faunarvct. Strikt bescl.rermde soorten als
Steenmarter en vleermuizen zullen niet door de geplande rverkzaamheden verstootd r.orden,
aangezien et geen leefgcbicd voor deze sooÍen vedoren gaat.

Amfibieën

Nabij hct onderzoeksgebied kornt ecn rijver voor rvaarin arnfibieën zich kunncn voorrplan-
rcn. Hocrvcl deze vijvcr behouden blijft kunnen soorten als Bruine kii<ker en Pad ovenr.inte-
ren in lret ondcrzoeksgebied. IIet zal ecl.rter gaan om zeer lagc dichthcclen. Voor dczc soor-
ten geldt een i'rijsteliing inger.olge de Flora- en faunarvet. De stikt bcschcrmde soort Poel-
kikker is erg kritisch tcn aanzier van her leefmilieu en zal naar venvachtins niet in hct onder-
zocksgcbied roorkomen.

Overige fauna

Clezien de aard r.an hct gcbicd en de daar aanrvezige biotopcn, kan gcstekJ \.ordcn dat ardc,
rc bcschenrrde dieren, zoals repticlcn cn insecten, niet in het onderzoeksgebied roorkomcn.

Conclusie en consequenties

\'oor vogels geldt de noodzaak de broedtijd te ontzien, zoals hie'rbotcn is bcschrcr-en. lndicn
hieraan rvordt roldaan is een olrtheffingsaanvraag niet nodig.
Individuen van algcmcnc soorten zoogdieren en amfibieèn kunncn bij dc rvcrkzaar:rhcdcn
l'orden gedood of verstoord, \roor al deze soorten qeldt dat de gunstigc staat van instancl-
houdilg nier in het ecding is . Daarom gcldt r-oor dcze soorten cen vrijstclling. Ih hoeft geen
on tltcff ing n:rngetraa.gd re sorden.


