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Ing. M. Oudshoorn 

, 

Aanleiding I 

De eigenaren van minicarnpinq 'Op Fietse' te Erica beogen een uitbreiding van de 
bestaande camping. Voor de huidige camping is in 2006 door Bura Bakker een quickscan 
uitgevoerd. De uitbreiding (ca. 3000m2) zal aan de noordoostkant plaatsvinden (zie figuur 
1). Op deze locatie zullen o.a. kampeervelden en parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Omdat bij de werkzaamheden negatieve effecten op beschermde planten en dieren niet 
op voorhand kunnen worden uitgesloten, heeft Bura Bakker op 28 april 2011 een 
quickscan in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd. In deze notitie worden de 
bevindingen en conclusies beschreven. 

Figuur 1. Locatie bestaande camping (geel) en uitbreidingslocatie (rood). Het betreft een 
verouderd beeld, het gele gedeelte is reeds ingericht (Bron: Google Earth Pro). 
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Gebiedsbeschrijving 

Het onderzoeksgebied betreft een deel van een agrarisch perceel, waar voorheen 
bieteniaardappels werden verbouwd en nu is ingezaaid met gras. Aan de westkant ligt 
een onverharde parkeergelegenheid dat tot de uitbreidingslocatie behoort en zal worden 
heringericht. In het onderzoeksgebied is geen opgaand groen en oppervlaktewater 
aanwezig. Grenzend aan de zuidoostzijde van het perceel loopt een smalle singe!. Aan 
de noord- en zuidzijde wordt het perceel begrensd door smalle greppels die niet jaarrond 
watervoerend zijn. 

Flora en fauna op de locatie 

Flora 
Op het half verharde parkeergelegenheid en aan de randen van het agrarisch perceel 
groeit naast algemene grassen o.a. Paardenbloem, Kleefkruid, Duizendknoop en Grote 
brandnete!. De smalle singel, welke behouden zal blijven, bestaat voornamelijk uit 
Gewone Vlier en Braam. 

Broedvogels 
In de singel kunnen enkele algemene broedvogels, zoals Merel en Zanglijster, tot 
broeden komen. In het opgaand groen op de bestaande camping zullen ook diverse 
vogelsoorten broeden. De uitbreidingslocatie is niet geschikt voor akker- en weidevogels 
gezien de nabijheid van de bestaande camping en tuinen. Er zijn geen jaarrond 
beschermde vogels in of nabij de uitbreidingslocatie aanwezig. 
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Zoogdieren 
Gezien de zeer korte vegetatie en ontbreken van schuilgelegenheid zullen hooguit enkele 
algemene muizensoorten op de uitbreidingslocatie voorkomen. Gedacht kan worden aan 
Huisspitsmuis en Veldmuis. Voor deze soorten geldt een vrijstelling ingevolge de Flora- 
en faunawet. Strikt beschermde soorten zoogdieren kunnen worden uitgesloten. 

Amflbleen, reptielen en vissen 
Binnen de uitbreidingslocaties is geen oppervlaktewater aanwezig. De aangrenzende 
greppels zijn niet watervoerend en derhalve niet van waarde voor arnflbleen en vissen. 
De uitbreidingslocatie biedt geen geschikt overwinteringsbiotoop voor amfibieen. Voor 
reptielen ontbreekt geschikt biotoop. 

Overige fauna 
De uitbreidingslocatie biedt geen geschikt biotoop voor beschermde vlinders en libellen. 

Conclusie 

Wanneer de inrichtingsmaatregelen plaatsvinden tijdens het broedseizoen (half maart tot 
en met juli) kunnen broedende vogels worden verstoord, hetgeen verboden is. Voor 
vogels geldt de noodzaak de broedtijd te ontzien. Werkzaamheden kunnen ook in het 
broedseizoen worden uitgevoerd, mits deze voor het broedseizoen starten en continu 
voortduren. Hierdoor zullen vogels op voldoende afstand gaan broeden, waardoor geen 
verstoring optreedt. 

Door de geplande iNerkzaamheden kunnen enkele algemene licht beschermde soorten 
worden gedood en/of verstoord. Het betreft allemaal algemene diersoorten waarvan de 
gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt een 
vrijstelling in het kader van de Flora- en faunawet. De algemene zorgplicht is wei van 
kracht. 

Met inachtneming van de hierboven beschreven voorzorg ten aanzien van broedvogels is 
er geen noodzaak voor het uitvoeren van vervolgonderzoek of het aanvragen van een 
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. 
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