
  

 
 
 
 
 
 

 

BOMENCHECK DENNENHORST TE DRIEBERGEN 
 
 

 
 
 
 

 

Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. 
Leimuiden, 14-12-2020 



 

2 

 

VERANTWOORDING 

 

Opdrachtgever:  Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Contactpersoon:  Dhr. J.F.P. Jansen 
Adres:   Postbus 200 
   3940 AE Doorn 
Tel:   +31 343 56 5600 
E-mail:   joris.jansen@heuvelrug.nl 
 
 
Uitvoering:   Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. 
Adres:   Waaier 64 
   2451 VW Leimuiden 
Tel:   0172 576072 
E-mail:   algemeen@eco-logisch.com 
 
 
Auteur:   K. den Hartogh MSc. 
Kwaliteitscontrole:  ing. J. Koorevaar 
 
Projectcode:  UHNA2002 
Status:    Definitief  
Datum:   14-12-2020 
 
 

 
 
Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. werkt volgens de 
kwaliteitsnormen van het Netwerk Groene Bureaus. Dit 
netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op 
natuur, landschap, water, milieu en ruimte. De deskundigen 
werkende bij Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. voldoen 
hierdoor aan de volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit gestelde eisen. Het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Adviesbureau E.C.O. 
Logisch B.V. is ISO 9001:2015 gecertificeerd. 
 

 
Adviesbureau E.C.O Logisch B.V. is aangesloten op de 
Nationale Databank Flora en Fauna en heeft daarmee toegang 
tot de meest volledige natuurgegevens in Nederland. 



 

3 

 

INHOUDSOPGAVE 

1  Inleiding ............................................................................................................................................. 4 
1.1  Aanleiding en doel ......................................................................................................................... 4 
1.2  Natuurbeschermingswetgeving ...................................................................................................... 4 
1.2.1  Soortbescherming ...................................................................................................................... 4 
1.2.2  Houtopstanden ........................................................................................................................... 5 
1.2.3  Ontheffing en gedragscode ........................................................................................................ 5 
1.3  Leeswijzer ...................................................................................................................................... 5 

2  Projectgebied en ontwikkelingen .................................................................................................... 6 
2.1  Projectgebied ................................................................................................................................. 6 
2.2  Ontwikkelingen ............................................................................................................................... 6 

3  Soortbescherming ............................................................................................................................ 7 
3.1  Bronnenonderzoek ......................................................................................................................... 7 
3.2  Bomencheck .................................................................................................................................. 7 
3.2.1  Zoogdieren ................................................................................................................................. 7 
3.2.2  Vogels ........................................................................................................................................ 8 
3.2.3  Ongewervelden .......................................................................................................................... 8 
3.2.4  Mogelijk aanwezige beschermde soorten en functies ................................................................ 8 
3.3  Effecten .......................................................................................................................................... 9 
3.3.1  Effecten ontwikkelingen .............................................................................................................. 9 
3.4  Aanbevelingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming ....................................................... 10 
3.4.1  Aanvullende inventarisaties projectgebied ............................................................................... 10 
3.4.2  Mitigerende maatregelen .......................................................................................................... 10 
3.4.3  Bomen zonder potentieel beschermde functies ........................................................................ 11 
3.4.4  Ontheffing Wet natuurbescherming .......................................................................................... 11 

4  Houtopstanden ............................................................................................................................... 12 

5  Conclusies en aanbevelingen ....................................................................................................... 13 
5.1  Conclusies ................................................................................................................................... 13 
5.2  Aanbevelingen ............................................................................................................................. 13 

6  Literatuur ......................................................................................................................................... 14 
 
Bijlage 1:  Foto-impressie .......................................................................................................................... 15 
Bijlage 2:  Tabel mogelijk aanwezige soorten ........................................................................................... 16 
Bijlage 3:  Tabel potentiële functies per boom ........................................................................................... 18 
Bijlage 4:  Te kappen bomen ..................................................................................................................... 21 
Bijlage 5:  Resultaten bomencheck op kaart ............................................................................................. 22 
Bijlage 6:  Te behouden potentiële vliegroutes voor vleermuizen ............................................................. 23 
Bijlage 7:  Te behouden foerageergebied vleermuizen ............................................................................. 24 
 
 



 

4 

 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING EN DOEL 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is voornemens bomen te kappen ten behoeve van rioleringswerkzaamheden. 
Deze ingreep wordt gezien als een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
De initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling dient er zorg voor te dragen dat de Wet natuurbescherming 
niet wordt overtreden. Om deze reden is een toetsing van de geplande ontwikkeling aan de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk.  
 
Hiervoor dient te worden onderbouwd of er door de beoogde ontwikkeling geen beschermde soorten negatief 
worden beïnvloed. Indien overtreding niet zonder meer kan worden uitgesloten is mogelijk aanvullend onderzoek 
en/of een ontheffing noodzakelijk. In deze bomencheck wordt geadviseerd over de vervolgstappen en of de 
ontwikkeling redelijkerwijs uitvoerbaar is.  
 
1.2 NATUURBESCHERMINGSWETGEVING 
De Wet natuurbescherming beslaat soortbescherming, gebiedsbescherming en in specifieke gevallen de 
bescherming van houtopstanden. Daarnaast is gebiedsbescherming in Nederland geregeld via beleid uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Voor wat betreft de soortbescherming in de Wet natuurbescherming zijn 
er verschillende beschermingsregimes. Het gaat om soorten die op basis van Europese wetgeving beschermd 
zijn vanuit Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en soorten die nationaal als beschermde soort zijn aangewezen. 
Middels een provinciale verordening kunnen deze nationaal beschermde soorten worden vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen uit de wet. De vrijgestelde soorten kunnen verschillen per provincie. 
 
1.2.1 SOORTBESCHERMING 
Zorgplicht 
De zorgplicht is opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. 
Artikel 1.11 Wnb (zorgplicht) 
1. Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-
gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of; 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens 

deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 
 
Europees beschermde soorten - Vogels 
De verbodsbepalingen voor wat betreft vogels zijn opgenomen in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. 
 
Artikel 3.1 Wnb. 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen 

of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.  
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 

de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
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Europees beschermde soorten - Overige soortgroepen 
De verbodsbepalingen voor wat betreft Europees beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Artikel 3.5 Wnb. 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij 

het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 
Nationaal beschermde soorten 
De verbodsbepalingen voor wat betreft nationaal beschermde soorten zijn opgenomen in artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Artikel 3.10 Wnb. 
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 
a. 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; 
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen, of;  
c. 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.  
 
1.2.2 HOUTOPSTANDEN 
Houtopstanden 
De bepalingen voor wat betreft houtopstanden zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. 
Hieronder zijn de meest relevante onderdelen uit dit hoofdstuk beschreven. 
De bepalingen in de Wet natuurbescherming kennen een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering 
betreft dat de bepalingen geen betrekking hebben op houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad 
vastgestelde grenzen van de bebouwde kom. Voor het kappen van bomen die wel onder houtopstanden Wnb 
vallen geldt een meldplicht bij Gedeputeerde Staten en een herplantplicht. 
 
1.2.3 ONTHEFFING EN GEDRAGSCODE 
Voor het overtreden van de verboden uit de bovengenoemde artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 
natuurbescherming kan een ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend, indien is 
voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 
 
1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing. 
2. Er is sprake van een in de wet genoemd belang voor de betreffende soort of soortgroep. 
3. Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 
 
Ook kan er mogelijk middels een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde 
gedragscode worden gewerkt. Dit is enkel mogelijk indien de handelingen niet van wezenlijke invloed zijn op de 
aanwezige beschermde soorten.  
 
1.3 LEESWIJZER 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het projectgebied gegeven, met huidige ecologische waarden. In 
hoofdstuk 3 worden de resultaten van de habitatscan weergegeven waarbij de effectanalyse ten aanzien van de 
onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten is opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de effecten op de 
onder de Wet natuurbescherming beschermde houtopstanden beschreven waarbij de eventueel te nemen 
vervolgstappen zijn weergegeven. 
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2 PROJECTGEBIED EN ONTWIKKELINGEN 

2.1 PROJECTGEBIED 
Het projectgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Driebergen-Rijssenburg in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug, in kilometerhok: X: 148 / Y: 451 (Rijksdriehoekscoördinaten). Afbeelding 1 geeft de globale ligging van 
het projectgebied weer. 
 

 
Afbeelding 1: Ligging projectgebied 

 

Het projectgebied beperkt zich tot de zes aanwezige bomenlanen in de straten binnen het projectgebied. Dit 
betreffen lanen bestaande uit verschillende boomsoorten per straat. In de Dennenhorst voornamelijk linden, in de 
Schotellaan haagbeuken, in de Du Celliee Mullerlaan sierperen, in de Esmeijerlaan boomhazelaars, in de Ninaber 
van Eijbenlaan sierkersen en in de Van Bijnenlaan valse Christusdoorns. De meeste bomen binnen het 
projectgebied bevinden zich in de halfwasfase. In bijlage 1 is een sfeerimpressie van het projectgebied 
weergegeven. 
 
2.2 ONTWIKKELINGEN 
Ten behoeve van de werkzaamheden aan de riolering zal een groot deel van de bomen gekapt worden (bijlage 
4). Na de rioleringswerkzaamheden zullen in het projectgebied aan één zijde van de straten bomen worden terug 
geplant.  
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3 SOORTBESCHERMING 

3.1 BRONNENONDERZOEK 
Om een goede inschatting te kunnen maken welke beschermde soorten mogelijk gebruik maken van het 
projectgebied heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse bronnen met verspreidingsgegevens 
geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen zijn onder andere: verspreidingsatlassen van de verschillende 
soortgroepen, eerder in de regio uitgevoerde onderzoeken, in de regio actieve werkgroepen en PGO’s, 
databanken met verspreidingsgegevens (waaronder de NDFF) en het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebieden. 
Uit het bronnenonderzoek volgt een lijst met beschermde soorten welke mogelijk in het projectgebied voor 
kunnen komen. De geraadpleegde bronnen zijn doorgaans op uurhokniveau, waardoor ook soorten welke bekend 
zijn uit de wijdere omgeving van het projectgebied zijn inbegrepen. Deze soorten hoeven niet direct in het 
projectgebied te worden verwacht. 
 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle beschermde soorten die bekend zijn voor te komen in de 
omgeving van het projectgebied. 
 
Provinciale vrijstelling  
De ‘Verordening vrijstellingen soorten’ betreft een vrijstelling van het verbod op doden en verstoren bij bestendig 
beheer en gebruik en ruimtelijke ingrepen. Voor de provincie Utrecht zijn middels artikel 4.1 van het “Beleidskader 
Wet Natuurbescherming 2017” soorten vrijgesteld van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. Dit is geen vrijbrief, de zorgplicht blijft van toepassing voor de vrijgestelde soorten.  
 
3.2 BOMENCHECK 
Tijdens de bomencheck is het projectgebied bezocht om te kijken of de uit de omgeving bekende soorten ook 
daadwerkelijk in het gebied voor kunnen komen, rekening houdend met het aanwezige habitat, de habitateisen en 
de verspreidingsgegevens van de betreffende soorten. Hierbij is met name gelet op een mogelijke functie van de 
bomen in het projectgebied voor de volgende soort(groep)en: 
 

 Broedvogels (incl. jaarrond beschermde nesten); 
 Zoogdieren (incl. vleermuizen); 
 Ongewervelden. 

 
De bomencheck heeft plaatsgevonden op 29 september 2020 en is uitgevoerd door K. den Hartogh MSc. De 
weersomstandigheden waren droog, bewolkt en circa 12 graden Celsius. 
 
3.2.1 ZOOGDIEREN 
In een groot aantal bomen zijn boomholtes (afbeelding 3) waargenomen welke mogelijk geschikt zijn als 
verblijfplaats van boombewonende vleermuizen (bijlage 1 en 2). De bomen vormen een lijnvormig element welke 
geschikt is als vaste vliegroute van vleermuizen. Tevens zijn de bomen geschikt als onderdeel van het 
foerageergebied van vleermuizen.  
 
In één van de bomen is een potentieel eekhoornnest waargenomen. Met name de boomhazelaars voorzien 
tevens in geschikt voedsel voor de eekhoorn.  
 



 

8 

 

   
Afbeelding 3: Boomholte     Afbeelding 4: Potentieel eekhoornnest 

 
3.2.2 VOGELS 
In vier bomen in het projectgebied zijn grote nesten waargenomen welke mogelijk in gebruik zijn door vogels 
waarvan de nestlocatie jaarrond beschermd is (bijlage 5). Twee van deze potentieel jaarrond beschermde 
nestlocaties bevinden zich in te kappen bomen (afbeelding 5 en 6). Daarnaast zijn in negen bomen nestlocaties 
van de houtduif waargenomen waarvan er twee ten tijde van de bomencheck in gebruik waren. Op verschillende 
locaties in het projectgebied zijn tijdens de bomencheck individuen van de huismus waargenomen. Nestlocaties 
van deze soort zijn te verwachten in de bebouwing in het projectgebied.   
 

  
Afbeelding 5: Potentieel jaarrond beschermd nest in  Afbeelding 6: Potentieel jaarrond beschermd nest in  
Du Celliée Mullerlaan    Van Bijnenlaan 

 
3.2.3 ONGEWERVELDEN 
In de omgeving van het projectgebied zijn enkele waarnemingen van de beschermde vlindersoort grote vos 
bekend. De grote vos is een zwerflustige soort welke een voorkeur heeft voor open, vochtige, vrij voedselrijke 
bossen met zoete kers of iepen. In Nederland is de iep de belangrijkste waardplant. In beperkte mate wordt 
gebruik gemaakt van de zoete kers, pruim en verschillende wilgensoorten. In het projectgebied is geen typisch 
habitat aanwezig en ontbreekt de belangrijkste waardplant, de iep. Op basis van het gedrag van de soort en de 
verspreidingsgegevens kan het voorkomen van een incidenteel foeragerend of passerend individu niet op 
voorhand worden uitgesloten. Door het ontbreken van exemplaren van de belangrijkste waardplant wordt een 
voortplantingsfunctie in het projectgebied niet verwacht.   
 
3.2.4 MOGELIJK AANWEZIGE BESCHERMDE SOORTEN EN FUNCTIES 
Het projectgebied herbergt mogelijk meerdere functies voor beschermde diersoorten. In het projectgebied kunnen 
op basis van het aanwezige habitat de volgende soorten en functies niet op voorhand worden uitgesloten voor te 
komen.   
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  Tabel 1: Te verwachten beschermde soorten en functies 

Soort / soortgroep Functies Bescherming Wnb Mogelijk aanwezig in: 

Broedvogels  Jaarrond beschermde nesten  Artikel 3.1 (VR) Bomen 

Broedvogels Nesten  Artikel 3.1 (VR) Bomen  

Eekhoorn Vaste rust- en verblijfplaats  Artikel 3.10, Bijlage, onderdeel A Bomen 

Vleermuizen Verblijfplaats(en) 

Vliegroute 

Foerageergebied 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Boomholtes 

Bomenrijen 

Bomen 

 
3.3 EFFECTEN 
Indien beschermde soorten in het projectgebied of binnen de invloedssfeer hiervan kunnen voorkomen, wordt 
onderzocht of de voorgenomen ontwikkeling effect heeft op deze soorten. Indien er effecten op deze soorten 
worden verwacht, zal worden gezocht naar compenserende of mitigerende maatregelen welke genomen kunnen 
worden tijdens de ontwikkeling om zo te voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Mochten 
deze maatregelen niet afdoende zijn, of praktisch niet in te passen in de plannen, zal mogelijk een ontheffing van 
de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. 
 
3.3.1 EFFECTEN ONTWIKKELINGEN 
De te verwachten effecten op soorten en functies zijn opgedeeld in tijdelijke en permanente effecten. Deze zijn 
schematisch weergegeven in tabel 2. Daarnaast zijn de beschermde soorten en functies beschreven waar geen 
effecten op worden verwacht bij uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Geen effecten 
De bomen in het projectgebied zijn mogelijk onderdeel van een vaste vliegroute van vleermuizen. Door het 
verwijderen van de bomen zullen lijnvormige elementen in het projectgebied niet verdwijnen. De bebouwing, de 
groenstructuren in de tuinen en de te behouden bomen waarborgen het behoud van lijnvormige elementen welke 
geschikt zijn als vliegroute van vleermuizen. Daarnaast zijn in de directe omgeving voldoende geschikte 
alternatieve vliegroutes aanwezig. In bijlage 6 zijn potentieel geschikte vliegroutes in de directe omgeving van het 
projectgebied op kaart weergegeven. Negatieve effecten op een mogelijk aanwezige vliegroute worden derhalve 
niet verwacht.  
 
In het projectgebied zijn naast de te verwijderen bomen verschillende andere groenstructuren aanwezig. Dit 
betreft bijvoorbeeld te behouden bomen, bomen in tuinen en overige gemeentelijke groenstructuren (zie bijlage 
7). In de toekomstige situatie worden nieuwe bomenrijen gerealiseerd. Door de aanwezigheid van voldoende 
alternatieven is geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen te verwachten.  
 
In het projectgebied is de huismus aanwezig. De bomen maken een beperkt onderdeel uit van het functioneel 
leefgebied van de huismus. Bomen zijn slechts in beperkte mate van belang als foerageergebied of dekking. In 
het projectgebied zijn voldoende alternatieven aanwezig. Het betreft onder andere groenblijvende heester en 
bomen in tuinen. Aangezien in de toekomstige situatie tevens nieuwe bomen geplant worden, worden negatieve 
effecten op de huismus niet verwacht. 
 
Tijdelijke effecten 
Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden, binnen het actieve seizoen van vleermuizen (april – 
november), gebruik wordt gemaakt van nachtelijke verlichting, kunnen mogelijk passerende of foeragerende 
individuen worden verstoord. 
 
Foeragerende of passerende individuen van de eekhoorn kunnen mogelijk verstoord gedurende de uitvoer van de 
werkzaamheden. Door het verwijderen van de bomen kunnen mogelijk verbindingsroutes van de eekhoorn 
verstoord worden. Door de herplant van bomenrijen na uitvoering van de werkzaamheden beperkt dit zich tot een 
tijdelijk effect.  
 
Permanente effecten 
Door het verwijderen van bomen met boomholtes kunnen mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van 
boombewonende vleermuizen worden vernietigd en / of mogelijk aanwezige individuen worden gedood.  
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Met het rooien van de bomen in het projectgebied kan mogelijk een nestlocatie van de eekhoorn verloren gaan. 
 
Het verwijderen van bomen kan leiden tot het vernietigen van mogelijk aanwezige jaarrond beschermde 
nestlocaties in het projectgebied.  
 
Indien de werkzaamheden in het broedseizoen van vogels plaatsvinden kunnen mogelijke nestlocaties van 
algemene broedvogels worden vernield. 
 
Tabel 2: Mogelijke effecten op beschermde soorten  

Soort / soortgroep Effect Verbodsbepaling 

Broedvogels Opzettelijk doden 

Opzettelijk vernielen / beschadigen nest 

Opzettelijk verstoren 

Artikel 3.1 (VR) Lid 1  

Artikel 3.1 (VR) Lid 2 

Artikel 3.1 (VR) Lid 4 

Eekhoorn Opzettelijk vernielen / beschadigen verblijfplaats Artikel 3.10 Lid 1b 

Vleermuizen Opzettelijk doden 

Opzettelijk verstoren 

Opzettelijk vernielen / beschadigen verblijfplaats 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Lid 1 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Lid 2 

Artikel 3.5 (HR, bijlage IV) Lid 4 
 
3.4 AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN DE WET NATUURBESCHERMING 
 
3.4.1 AANVULLENDE INVENTARISATIES PROJECTGEBIED  
Het projectgebied herbergt mogelijk functies voor beschermde vleermuizen, de eekhoorn en broedvogels 
waarvan de nestlocatie jaarrond beschermd is. Of en waar deze zich in het projectgebied bevinden is nog 
onbekend. Het is aan te bevelen nader onderzoek uit te laten voeren naar vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen evenals de aanwezigheid van functies van de eekhoorn en jaarrond beschermde nesten van 
broedvogels. Het onderzoek naar vleermuizen dient afgestemd te zijn op de verwachte aanwezigheid van de 
gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. Het onderzoek naar jaarrond 
beschermde nesten dient afgestemd te zijn op de mogelijke aanwezigheid van de boomvalk, buizerd, ransuil en 
sperwer. 
 
3.4.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 
De geplande werkzaamheden in het projectgebied kunnen mogelijk leiden tot negatieve effecten om mogelijk 
aanwezige beschermde functies. Onderstaande mitigerende maatregelen zijn opgenomen om negatieve effecten 
te voorkomen. 
 
- Er zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de bomen in een deel van het 

projectgebied. Na aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen zullen (indien 
verblijfplaatsen aanwezig zijn) nader te specificeren mitigerende maatregelen getroffen dienen te 
worden.  

 
- Er zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten en nestlocaties van de eekhoorn aanwezig in bomen die 

zich binnen  de invloedssfeer van de werkzaamheden bevinden. Na aanvullend onderzoek naar de 
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten en nestlocaties van de eekhoorn zullen (indien deze 
aanwezig zijn) nader te specificeren mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden. 

 
- Om de plannen voor het projectgebied te realiseren zal mogelijk groen en struweel worden 

 verwijderd. Het is aan te bevelen het verwijderen van groen buiten het broedseizoen van vogels (globaal 
15 maart - 15 juli) uit te voeren. De vermelde periode is niet leidend, elk broedgeval is beschermd. Ook 
broedgevallen buiten deze periode mogen niet verstoord worden. Indien werkzaamheden tijdens het 
broedseizoen plaats moeten vinden dient een aanvullende inspectie op broedvogels door een ecoloog te 
worden uitgevoerd om overtredingen te voorkomen. 

 
- Tijdens de werkzaamheden dient, in de actieve periode van vleermuizen (april – november), het gebruik 

van nachtelijke verlichting te worden vermeden om verstoring van vleermuizen te voorkomen. Indien 
gebruik van nachtelijke verlichting noodzakelijk is, dient het armatuur het licht naar beneden te geleiden 
en mag er geen gebruik worden gemaakt van diffuus licht. 
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- De werkzaamheden dienen, richting te handhaven groen, in één richting te worden uitgevoerd waardoor 
 aanwezige fauna voor de werkzaamheden uit kunnen vluchten. 
 
3.4.3 BOMEN ZONDER POTENTIEEL BESCHERMDE FUNCTIES 
In enkele straten zijn weinig tot geen bomen aanwezig waarin potentieel beschermde functies aanwezig zijn 
(bijlage 3). In de bomen in de Ninaber van Eiberenlaan zijn geen boomholtes of potentieel jaarrond beschermde 
nestlocaties van broedvogels aanwezig. Wanneer de mitigerende maatregelen zoals beschreven in paragraaf 
3.4.2. in acht worden genomen, zijn negatieve effecten door de kap van deze bomen niet te verwachten. 
 
In de Schotellaan is één boom met een boomholte aanwezig (boomnummer 50536) welke mogelijk geschikt is als 
verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. Wanneer de direct aangrenzende bomen (boomnummers 
50534, 50535, 50537 en 50539) behouden blijven zijn voor de kap van de overige bomen in betreffende straat 
geen negatieve effecten te verwachten, mits de mitigerende maatregelen als omschreven in 3.4.2 in acht worden 
genomen. 
 
In de Esmeijerlaan is één boom met een boomholte aanwezig (boomnummer 47711) welke mogelijk geschikt is 
als verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. Wanneer de aangrenzende bomen (boomnummers 50602 en 
47708) behouden blijven, zijn voor de kap van de overige bomen in betreffende straat geen negatieve effecten te 
verwachten, mits de mitigerende maatregelen als omschreven in 3.4.2 in acht worden genomen. 
 
In de Van Bijnenlaan is in de boom met boomnummer 47721 een boomholte aanwezig welke mogelijk in gebruik 
is als verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. In de boom met boomnummer 50716 is een potentieel 
jaarrond beschermde nestlocatie van broedvogels aanwezig. Bij behoud van de bomen met boomnummer 50717, 
50718, 50714, 47732, 47723 en 47722 zijn voor de kap van de overige bomen in betreffende straat geen 
negatieve effecten te verwachten, mits de mitigerende maatregelen als omschreven in 3.4.2 in acht worden 
genomen. 
 
In de Du Cellieé Mullerlaan is in de boom met boomnummer 50898 een potentieel jaarrond beschermde 
nestlocatie van broedvogels aanwezig. Bij behoud van de bomen met boomnummer 50897 en 50899 zijn voor de 
kap van de overige bomen in betreffende straat geen negatieve effecten te verwachten, mits de mitigerende 
maatregelen als omschreven in 3.4.2 in acht worden genomen. 
 
In de Dennenhorst zijn slechts enkele bomen aanwezig zonder potentiële elementen voor beschermde functies. 
Om mogelijke effecten op omliggende bomen met boomholtes welke mogelijk in gebruik zijn als verblijfplaats van 
vleermuizen te voorkomen, dienen de bomen in betreffende straat behouden te blijven totdat aanvullend 
onderzoek heeft uitgewezen of beschermde functies aanwezig zijn.     
 
3.4.4 ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING 
Indien aanvullende inventarisaties aantonen dat het projectgebied functies bevat voor beschermde soorten en 
verstoring niet voorkomen kan worden, dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd. Hier kunnen voorwaarden in de vorm van mitigerende maatregelen aan verbonden zijn. 
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4 HOUTOPSTANDEN 

De bomen in het projectgebied vallen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom (afbeelding 
7). De bepalingen ten aanzien van houtopstanden uit de Wet natuurbescherming zijn dan ook niet van toepassing 
voor het kappen van de bomen. 
 

 
Afbeelding 7: Bebouwde kom grenzen (bron. Provincie Utrecht) 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 CONCLUSIES 
In een deel van de te kappen bomen binnen het projectgebied zijn boomholtes aanwezig welke mogelijk in 
gebruik zijn als verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. Daarnaast is in één boom een nest van de 
eekhoorn aanwezig en zijn in twee te kappen bomen potentieel jaarrond beschermde nestlocaties van 
broedvogels aanwezig.  
 
De bomen in het projectgebied vallen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde bebouwde kom. De 
bepalingen ten aanzien van houtopstanden uit de Wet natuurbescherming zijn dan ook niet van toepassing voor 
het kappen van de bomen. 
 
5.2 AANBEVELINGEN 
Het is aan te bevelen nader onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van beschermde functies in het 
projectgebied voor broedvogels waarvan de nestlocaties jaarrond beschermd zijn, de eekhoorn en vleermuizen 
(tabel 3). 
 
Tabel 3: Te verwachte beschermde soorten en aanbevolen inventarisaties 

Soort / soortgroep Aanvullend onderzoek Onderzoeksperiode  

Algemene broedvogels Nesten, indien niet buiten het broedseizoen 

gewerkt wordt 

Binnen de periode 1 maart t/m 15 juli 

Jaarrond beschermde nesten Nesten 1 februari – 15 juli 

Eekhoorn Vaste rust- en verblijfplaatsen 1 december – 1 maart 

Vleermuizen Zomer- kraamverblijfplaatsen 15 mei- 15 juli  

Vleermuizen   Paarverblijfplaats(en) en Zwermplaatsen 15 augustus- 15 september  

Vleermuizen   Winterverblijfplaatsen  1 december t/m 28 februari 

 
Daarnaast wordt geadviseerd in de nieuwe situatie bomen terug te plaatsen, welke op termijn de functies van 
vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen kunnen vervullen, alsmede als foerageergebied voor de 
eekhoorn. De soorten welke zijn opgenomen in het beplantingsplan, zijn hiervoor geschikt. Het heeft de voorkeur 
bomen van groter formaat te plaatsen, zodat de functies sneller vervuld kunnen worden. 
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Bijlage 1: Foto-impressie 
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Bijlage 2: Tabel mogelijk aanwezige soorten 
 
Tabel 1: Overzicht beschermde soorten in kilometerhok 148/451 
Soortgroep Naam Bescherming Afstand 

Amfibieën alpenwatersalamander Wnb A < 5km 

Amfibieën bastaardkikker1 Wnb A < 5km 

Amfibieën bruine kikker1 Wnb A < 1km 

Amfibieën gewone pad1 Wnb A < 1km 

Amfibieën heikikker HR IV & Bern II < 5km 

Amfibieën kamsalamander HR IV & Bern II < 5km 

Amfibieën kleine watersalamander1 Wnb A < 1km 

Amfibieën meerkikker1 Wnb A < 5km 

Amfibieën poelkikker HR IV < 5km 

Amfibieën vroedmeesterpad HR IV & Bern II < 5km 

Ongewervelden beekrombout Wnb A < 5km 

Ongewervelden grote vos Wnb A < 5km 

Ongewervelden platte schijfhoren HR IV < 4km 

Reptielen hazelworm Wnb A < 2km* 

Reptielen levendbarende hagedis Wnb A < 5km 

Reptielen ringslang Wnb A < 5km 

Reptielen zandhagedis HR IV & Bern II < 2km* 

Vaatplanten dreps Wnb B < 5km 

Vaatplanten groot spiegelklokje Wnb B < 5km 

Vaatplanten kluwenklokje Wnb B < 5km 

Vaatplanten knolspirea Wnb B < 5km 

Vaatplanten schubvaren Wnb B < 5km 

Vaatplanten stijve wolfsmelk Wnb B < 5km 

Vissen grote modderkruiper Wnb A < 5km 

Vleermuizen franjestaart HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen gewone baardvleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen gewone dwergvleermuis HR IV < 4km* 

Vleermuizen gewone grootoorvleermuis HR IV & Bern II < 3km* 

Vleermuizen kleine dwergvleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen laatvlieger HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen rosse vleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen ruige dwergvleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vleermuizen watervleermuis HR IV & Bern II < 5km 

Vogels boerenzwaluw Cat. 5 < 5km 

Vogels boomkruiper Cat. 5 < 5km 

Vogels boomvalk Cat. 4 < 5km 

Vogels buizerd Cat. 4 < 5km 

Vogels ekster Cat. 5 < 5km 

Vogels huismus Cat. 2 < 1km* 

Vogels huiszwaluw Cat. 5 < 5km 

Vogels koolmees Cat. 5 < 5km 

Vogels pimpelmees Cat. 5 < 5km 

Vogels ransuil Cat. 4 < 3km* 

Vogels sperwer Cat. 4 < 5km 

Vogels spreeuw Cat. 5 < 5km 

Vogels torenvalk Cat. 5 < 5km 

Vogels zwarte kraai Cat. 5 < 5km 

Zoogdieren aardmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren boommarter Wnb A < 5km 
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Soortgroep Naam Bescherming Afstand 

Zoogdieren bosmuis1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren bunzing1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren das Wnb A < 5km 

Zoogdieren dwergmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren dwergspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren eekhoorn Wnb A < 5km 

Zoogdieren egel1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren haas1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren hermelijn1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren huisspitsmuis1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren konijn1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren ree1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren rosse woelmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren tweekleurige bosspitsmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren veldmuis1 Wnb A < 5km 

Zoogdieren vos1 Wnb A < 1km 

Zoogdieren woelrat1 Wnb A < 1km 

* = op basis van eerdere waarnemingen van Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. 
1 = Vrijstelling 
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Bijlage 3: Tabel potentiële functies per boom 
 
Straat Boomnummer Boomsoort Potentieel beschermde functies 
Dennenhorst 50509 Platanus hispanica - 

50512 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50513 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50515 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50517 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50518 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50521 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50522 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50523 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50524 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50525 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50746 Acer rubrum - 
50747 Acer rubrum - 
50748 Acer rubrum - 
50751 Acer rubrum - 
50752 Acer rubrum - 
50753 Acer rubrum - 
50754 Acer rubrum - 
50755 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50756 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50757 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50758 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50759 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50798 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50801 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50802 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte, eekhoornnest 
50803 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50805 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50806 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50807 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50808 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50809 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50813 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50814 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50815 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50817 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50818 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50820 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50823 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50824 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50826 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
50827 Tilia europaea 'Euchlora' - 
50830 Tilia europaea 'Euchlora' - 
b.1 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
b.2 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 
b.4 Tilia europaea 'Euchlora' Boomholte 

Schotellaan 28262 Carpinus betulus - 
28263 Carpinus betulus - 
50529 Carpinus betulus - 
50530 Carpinus betulus - 
50532 Carpinus betulus - 
50533 Carpinus betulus - 
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50534 Carpinus betulus - 
50535 Carpinus betulus - 
50536 Carpinus betulus Boomholte 
50537 Carpinus betulus - 
50539 Carpinus betulus - 
50540 Carpinus betulus - 
50541 Carpinus betulus - 
50542 Carpinus betulus - 
50544 Carpinus betulus - 
50545 Carpinus betulus - 
50546 Carpinus betulus - 
50548 Carpinus betulus - 
50549 Carpinus betulus - 
50551 Carpinus betulus - 
50552 Carpinus betulus - 
b.3 Carpinus betulus - 

Du Celliée Mullerlaan 50889 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50890 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50891 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50892 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50893 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50894 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50897 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50898 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Potentieel jaarrond beschermd nest 
50899 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50900 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50901 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50902 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50903 Pyrus calleryana 'Chanticleer' Nestkast 
50904 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50905 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50907 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 
50908 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 

Esmeijerlaan 47708 Corylus colurna - 
47711 Corylus colurna Boomholte 
50602 Corylus colurna - 
50603 Corylus colurna - 
50604 Corylus colurna - 
50605 Corylus colurna - 
50606 Corylus colurna - 
50607 Corylus colurna - 
50608 Corylus colurna - 
50609 Corylus colurna - 
50610 Corylus colurna - 
50612 Corylus colurna - 
50613 Corylus colurna - 
50614 Corylus colurna - 
50617 Corylus colurna - 
50619 Corylus colurna - 
55170 Corylus colurna - 
55183 Corylus colurna - 
55453 Corylus colurna - 
55764 Corylus colurna - 

Ninaber van Eijbenlaan 50910 Prunus avium 'Plena' - 
50911 Prunus avium 'Plena' - 
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50914 Prunus avium 'Plena' - 
50915 Prunus avium 'Plena' - 
50916 Prunus avium 'Plena' - 
50917 Prunus avium 'Plena' - 
50918 Prunus avium 'Plena' - 
50919 Prunus avium 'Plena' - 
50920 Prunus avium 'Plena' - 
50921 Prunus avium 'Plena' - 
50922 Prunus avium 'Plena' - 
50923 Prunus avium 'Plena' - 
50925 Prunus avium 'Plena' - 
50926 Prunus avium 'Plena' - 
55840 Prunus avium 'Plena' - 

Van Bijnenlaan 47721 Gleditsia triacanthos Boomholte 
47722 Gleditsia triacanthos - 
47723 Gleditsia triacanthos - 
47732 Gleditsia triacanthos - 
47733 Gleditsia triacanthos - 
47734 Gleditsia triacanthos - 
47735 Gleditsia triacanthos - 
47738 Gleditsia triacanthos - 
50707 Gleditsia triacanthos - 
50709 Gleditsia triacanthos - 
50710 Gleditsia triacanthos - 
50711 Gleditsia triacanthos - 
50713 Gleditsia triacanthos - 
50714 Gleditsia triacanthos - 
50716 Gleditsia triacanthos Potentieel jaarrond beschermd nest 
50717 Gleditsia triacanthos - 
50718 Gleditsia triacanthos - 
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Bijlage 4: Te kappen bomen 
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Bijlage 5: Resultaten bomencheck op kaart 
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Bijlage 6: Te behouden potentiële vliegroutes voor vleermuizen 
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Bijlage 7: Te behouden foerageergebied vleermuizen 
 

 


