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d.d. Roosendaal, 26 maart 2021 

Geachte mevrouw Arendsen, 

Steenmarteronderzoek in Veldhoven, planlocatie De Run wees uit dat Steenmarter 

gebruikmaakt van de planlocatie als schuil- rust en foerageergebied. 

De planlocatie bestaat uit een aantal open schuren, en bedrijfsruimten met woning en tuin. 

Het plangebied grenst aan de beek Gender. 

Het aantal aanwezige Steenmarters betrof: één. 

De bedrijfspanden werden gebruikt en ook de open schuren werden veelvuldig bezocht, 
gezien de aanwezigheid van latrines.  

In de bedrijfspanden is incidenteel verblijf aangetroffen in het voorjaar van 2020. In de 

winter van 2020/2021 is deze verblijfplaats nogmaals onderzocht en zijn geen nieuwe sporen 

van verblijf- of rust plaats of latrines aangetroffen. 

Dit bleek ook uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van het sporenonderzoek net na 

verse sneeuwval, d.d. 9 februari 2021. Het sporenonderzoek in de sneeuw leverde op dat de 

Steenmarter het gebied betrekt bij zijn jachtterritorium. De sporen lopen van de oevers van 

de beek Gender over de houtwal naar het plangebied. De Steenmarter onderzoekt daar alle 

open opstallen en machines die in het plangebied buiten zijn gestald. De prenten van de 

bekende martergalop waren goed zichtbaar in de sneeuw en ook de route waarbij de 

Steenmarter alle kansrijke plaatsen heeft onderzocht op een maaltje zijn nagelopen. Uit dit 

sporenonderzoek blijkt dat de Steenmarter de beekloop van de Gender gebruikt om zich te 

verplaatsen vanuit een naburig gebied; en zo de planlocatie via de beekloop en houtwal 

binnenkomt. 

 

Memo Nacontrole aanwezigheid  

Steenmarter Martes foina, De Run 5612, 5614, 5616 

te Veldhoven 



 

 
© Ontwerp en Design - Veldbiologische Werken m 2021-49 r 2 van 2 

 

Uit dit onderzoek bleek ook dat de Steenmarter mogelijk elke nacht de planlocatie afstroopt 

naar prooi. De prenten in de sneeuw waren van verschillende dagen achter elkaar. 

Overigens is het gehele bedrijfspand, siertuintjes, bedrijfswoning en woning onderzocht op 

sporen en daarbij zijn geen ingangen gevonden die naar de binnenzijde van het bedrijfspand 

of bedrijfswoning leiden. 

Na het sporenonderzoek is één week later de veldwerker van Veldbiologische Werken met 

de huidige initiatiefnemer/ eigenaar nogmaals het bedrijfspand in gegaan om de sporen van 

een latrine die in het voorjaar van 2020 werd gevonden te onderzoeken. Uit dit onderzoek 

blijkt dat er geen nieuwe latrines zijn gevormd in het pand en dat het gebruik van het 

bedrijfspand is gestopt. 

 

Te ondernemen activiteiten bij sloop van het pand 

Een ontheffing Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om 

gefaseerd te werk te gaan bij sloop, zodat de Steenmarter zolang als mogelijk gebruik kan 

blijven maken van de planlocatie. Een droge greppel welke aan de voorzijde van de 

bedrijfswoning aanwezig is, kan dienst doen als ‘marterhoop’ of het in een beschut deel van 

de planlocatie plaatsen van een hooiruiter (muizenruiter) kan dienst doen als ‘muizen 

magneet’. De houtwal tussen de beek en de planlocatie kan pas worden gekapt als er een 

voldoende goed alternatief aanwezig is binnen de planlocatie. In de nieuwe situatie is het 

plaatsen van een houtwal of begroeiing langs de Gender wellicht aan te raden 

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 

 


