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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en opzet

De Provincie Gelderland en Cleantech Regio verkennen samen de mogelijkheden voor een opwaardering
van de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe. Vanuit het huidige gebruik en de inrichtingsmogelijkheden lijkt
het haalbaar om het fietspad op de voormalige spoorbaan vlotter en veiliger te maken.
De opwaardering van de fietsroute omvat in het kort:
•

verbreden van het huidige fietspad van grofweg 2 m naar 4 m.

•

gebruik van comfortabel asfalt;

•

verruimen bochten;

•

aanleg verlichting;

•

versterking landschappelijke diversiteit.

Mogelijkerwijs zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:
•

de aanleg van vegetatie;

•

het kappen van bomen;

•

de aanplant van bomen.

Regelink Ecologie heeft eerder onderzoek gedaan naar een gedeelte van de fietsroute, namelijk het
tracé van Epe naar Apeldoorn in blauw aangegeven in Figuur 1 (Slagt, 2017). Nu, twee jaar later, zijn
door belanghebbenden alternatieve routes aangedragen waardoor het te onderzoeken plangebied is
uitgebreid. Bovendien hebben de initiatiefnemers aangegeven niet alleen naar de mogelijke (juridische)
belemmeringen te willen kijken, maar ook graag inzicht willen krijgen in welke kansen er zijn om de
route vanuit ecologisch oogpunt waardevoller te maken.
Dit rapport bestaat daarom uit twee delen.
1.

Ecologische analyse voor de mogelijke aanwezige knelpunten voor de mogelijke alternatieven
vanuit het oogpunt van de Wet Natuurbescherming.

2.

Inzicht in ecologische kansen voor het plangebied.

In de ecologische analyse is geen volledige ecologische quickscan. Wanneer de route definitief gekozen is,
moet dit alsnog worden uitgevoerd.
Een van de aanbevelingen van het rapport uit 2017 was om vliegroutes van vleermuizen te onderzoeken.
Dit onderzoek is gestart en zal in het najaar 2019 worden afgerond.
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1.2

Doel

In de eerste deel van de notitie worden de volgende vragen beantwoord:
•

Wat is de ligging van het plangebied (inclusief alternatieven) ten opzichte van beschermde
gebieden (Natura 2000 en NNN)?

•

Welke beschermde flora en fauna komen potentieel voor in het plangebied?

•

Heeft de ingreep mogelijk een effect op beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN)?

•

Heeft de ingreep mogelijk een effect op de potentieel aanwezige beschermde flora en fauna?

•

Heeft de ingreep betrekking op houtopstanden die onder de Wet natuurbescherming beschermd
zijn?

•

Houdt het uitvoeren van de ingreep mogelijk een overtreding van de verbodsbepalingen van de
Wet Natuurbescherming in?

•

Is er voor de effecten op beschermde gebieden een nadere toetsing nodig?

•

Naar welke soorten en voor deze soorten belangrijke functies is eventueel aanvullend onderzoek
nodig?

In het tweede deel van de notitie staan de volgende vragen centraal:
•

Op welke manier kunnen de aanwezige ecologische waarden en functies worden versterkt?

•

Welke waardevolle ecologische waarden en functies zijn niet aanwezig, maar kunnen worden
geïntroduceerd?

•

Zijn er mogelijkheden om de functie van dicht bijgelegen Natura 2000-gebieden of NNN te
versterken?

•

Wat zijn de gevolgen van de ecologische knelpunten en kansen voor de keuze van het definitieve
tracé?
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2. Werkwijze en inspanning
De volgende methoden zijn bij het onderzoek gebruikt:
1.

Op 24 april 2019 werd de fietsroute inclusief de alternatieven door ecologen Vincent Elders en
Marlien de Voogd bezocht. Daarbij werden de in het plangebied aanwezige ruimtelijke structuren
en ecotopen met behulp van de volgende instrumenten geïnventariseerd:

2.

•

verrekijker,

•

zaklamp,

•

fotocamera.

De ligging van het plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden (Natura 2000
en NNN) werd opgezocht.

3.

Door middel van literatuuronderzoek werd onderzocht welke beschermde fauna in de ruime
omgeving van het plangebied recentelijk zijn waargenomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van
waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), aangevuld met gegevens uit
relevante recente verspreidingsatlassen en actuele websites.

4.

Aan de hand van het veldbezoek en het literatuuronderzoek werd op grond van expert judgement
een inschatting gemaakt van de beschermde flora en fauna met bijbehorende functies die in het
plangebied (kunnen) voorkomen.

5.

In samenspraak met de opdrachtgever werd de ingreep in kaart gebracht en omschreven.

6.

Op grond van de beschreven ingreep werd omgeschreven:
•

bepaald of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of
dat hiervoor nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is;

•

een inschatting gemaakt van de redelijkerwijs te verwachten negatieve effecten op de
(potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies;

•

bepaald of de bescherming van houtopstanden aan de orde is.

•

bepaald of ecologische waarden rond het plangebied versterkt kunnen worden.

•

bepaald of ecologische functies langs het plangebied of in relatie tot nabijgelegen Natura
2000 of NNN gebieden versterkt kunnen worden.
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3. Omschrijving plangebied
Het plangebied betreft het totaal van de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe, die grotendeels loopt via de
voormalige spoorbaan, en de routes die zijn aangedragen als alternatieve routes; dit betreft een
verzameling wegen door het buitengebied tussen Apeldoorn en Vaassen (provincie Gelderland). In figuur 1
is het verloop van de oorspronkelijke route (blauw) en de alternatieven (geel en groen) weergegeven. Het
totale plangebied inclusief alternatieve routes heeft een lengte van 26 km.

Figuur 1. De ligging van de fietsroute en de aangedragen alternatieven. In blauw is de oorspronkelijke fietsroute
langs de voormalige spoorlijn weergegeven, in groen de alternatieve route langs het Apeldoorns Kanaal en in
geel alternatieve verbindingen tussen de oorspronkelijke route en het alternatief langs het Apeldoorns Kanaal.
(Figuur aangeleverd door de opdrachtgever.)

3.1

Beschrijving

Het volledige plangebied inclusief de alternatieven is onder te verdelen in drie delen. De fietsroute langs de
voormalige spoorbaan tussen Epe en Apeldoorn, de weg langs het Apeldoorns Kanaal en wegen door het
agrarisch landschap. Het deel van het plangebied langs de voormalige spoorbaan wordt gekenmerkt door
een fietspad met berm, begeleid door een bomenlaan of bosschages aan één of beide zijden met
daarnaast greppels of sloten. De fietsroute loopt gedeeltelijk door stedelijk gebied en deels door agrarische
landschap. Aan de oostzijde van het Apeldoorns Kanaal loopt een brede, doorgaande weg met een zeer

Ecologische notitie, Knelpunten en kansen fietspad Apeldoorn Epe, NO 19160-02

8

smalle berm aan de zijde van het kanaal en een bomenlaan met ondergroei aan de oostzijde. Aan de
westzijde van het Apeldoorns kanaal loopt een weg (deels fietspad) zonder doorgaand verkeer met brede
bermen langs het Apeldoorns Kanaal met aan de westzijde de Grift (weg aan de westzijde van het kanaal).
De bermen van deze weg zijn in het algemeen schraal met een gevarieerde kruidenrijke vegetatie. De
wegen in het tussenliggende agrarische gebied bestaan voornamelijk uit geasfalteerde wegen, maar ook uit
kleinere geasfalteerde wegen en onverharde paden. Verspreid langs deze wegen ligt bebouwing, een
enkele weg gaat door een dorp. Het grootste deel van de verharde wegen wordt begeleid door
bomenlanen, bosschages een voedselrijke smalle wegberm, met daarnaast sloten of greppels.

3.2

Aanwezige ecotopen

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig:
•

Droge, voedselrijke wegbermen;

•

Droge, schrale wegbermen;

•

Dunne bomen (o.a. ruwe berk (Betula pendula), zomereik (Quercus robur) en zwarte els (Alnus
glutinosa)) met een diameter op borsthoogte < 25 cm;

•

Dikke bomen (met name zomereik) , mogelijk met holtes (diameter borsthoogte > 25 cm);

•

Houtwallen met struiken en opgaande begroeiing;

•

Smalle, ondiepe sloten (<2 meter breed, < 1 meter diep).
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4. Resultaten ecologische analyse
Voor de analyse vanuit het oogpunt van de wet natuurbescherming zijn alleen de nieuw toegevoegde
alternatieve routes (Figuur 1 en 2) meegenomen aangezien originele fietsroute via de spoorbaan reeds is
behandeld in de vorige notitie (zie Slagt, 2017). De alternatieve routes liggen dichtbij het eerder
geïnventariseerde fietsroute langs de spoorbaan. Hierdoor is er veel overlap in de mogelijk aanwezige
soorten. De mogelijk aanwezige beschermde soorten worden hierom in dit rapport beknopt beschreven met
waar een toespitsing op de exacte locatie waar deze soorten verwacht worden.

4.1

Beschermde gebieden

4.1.1 Natura 2000
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Veluwe’. Ter hoogte van Apeldoorn is het Natura 2000-gebied
gelegen op een afstand van 300 meter ten westen van het plangebied.

Figuur 2. Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Veluwe (in lichtgroen) © Dienst
voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn, 2019.

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen
om ecologische verbindingen te realiseren tussen Natura-2000 gebieden. Deze natuurgebieden en de
verbindingen daartussen vormen samen een ecologisch netwerk. Provincie Gelderland geeft invulling aan
het NNN door het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszones (GO) . De Groene
Ontwikkelingszones zijn overwegend zones gelegen tussen delen van het Gelders Natuurnetwerk.
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Het plangebied ligt op een aantal plekken in het GNN en de GO, aan de oever van het Apeldoorns Kanaal
en bij de drie beken die de route kruisen. In Figuur 3 is een overzicht weergegeven van de ligging van het
plangebied ten opzichte van het GNN en GO.
Fietsroute (blauw in figuur 3)
De ligging van de blauwe route ten opzichte van GNN en GO wordt uitgebreid beschreven in de rapportage
van Slagt uit 2017.
Alternatieve route Apeldoorns Kanaal (rood in figuur 3)
De alternatieve route langs het Apeldoorns kanaal ligt op enkele locaties in de GNN en/of GO, namelijk ter
hoogte van de Egelbeek bij de overgang van de Poelweg naar de Kanaweg ligt het plangebied over een
lengte van ca 150 meter in de GNN en GO. Het wegdek zelf valt niet binnen het GNN maar wel binnen de
GO. Vanaf de kruising met het Apeldoorns kanaal tot het zuidelijke einde van de route ligt het plangebied in
de GO over een lengte van ca. 3km.
Alternatieve verbindingen (oranje in figuur 3)
Een deel van de alternatieve verbindingen ligt in de GO, namelijk: nabij de weg De Wildkampen (ca. 400m),
Veldmaterweg (ca. 500m), Papegaaiweg (ca. 1400m), Wenumseweg (ca. 400m) en Wenumseveldweg (ca.
300m). Van deze trajecten maakt het wegdek geen onderdeel uit van de GO.

Figuur 3. Ligging van het plangebied ten opzichte van het GNN en GO. Het GNN s in donkergroen aangegeven,
de GO in lichtgroen. © Natuurbeheerkaart, Apeldoorn, 2019.

Ecologische notitie, Knelpunten en kansen fietspad Apeldoorn Epe, NO 19160-02

11

4.2

Beschermde soorten

4.2.1 Vogels
De bomen langs en in de directe omgeving van het plangebied kunnen van belang zijn als nestlocatie voor
broedvogels met een jaarrond beschermd nest. Soorten die verwacht worden zijn buizerd (Buteo buteo),
havik (Accipiter gentilis), sperwer (Accipiter nisus), ransuil (Asio otus). Daarnaast kan het plangebied van
belang zijn als foerageergebied voor steenuil (Athene noctua), kerkuil (Tyto alba) en huismus (Passer
domesticus), die hun nesten op erven van nabij gelegen boerderijen en woningen hebben.
De bomen en de opgaande begroeiing in het plangebied kunnen dienen als nestlocatie van spechten
(Picidae), bosuil (Strix aluco) en zangvogels uit bos en struweel en agrarisch gebied, zoals boomklever
(Sitta europaea ssp. Caesia), boomkruiper (Certhia brachydactyla ssp. Megarhyncha), ekster (Pica pica),
gaai (Garrulus glandarius), heggenmus (Prunella modularis), houtduif (Columba palumbus), koolmees
(Parus major), kraaien (Corvidae), merel, (Turdus merula) pimpelmees (Cyanistes caeruleus), putter
(Carduelis carduelis), roodborst (Erithacus rubecula), tjiftjaf (Phylloscopus collybita), fitis (Phylloscopus
trochilus), staartmees (Aegithalos caudatus), vink (Fringilla coelebs) en zwartkop (Sylvia atricapilla).

4.2.2 Zoogdieren
Vleermuizen
Een groot deel van het plangebied is voorzien van een enkele of dubbele bomenrij, solitaire bomen,
boomgroepen, bosschages en ondergroei. Tevens kruisen meerdere bomenlanen en beken het plangebied.
Daarnaast liggen er meerdere kleine bosgebieden, boerderijen, woningen en andere gebouwen langs het
plangebied. Op de onderdoorgang onder de N309, de Leenhofweg in Epe en het deel in de bebouwde kom
van Vaasen na, is het plangebied onverlicht. Dit maakt het plangebied geschikt voor verblijfplaatsen,
vliegroutes en foerageergebied voor meerdere soorten vleermuizen, waaronder: gewone dwergvleermuis
(Pipistrelllus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii), laatvlieger (Eptesicus serotinus),
rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Deze soorten komen in
de nabijheid van het plangebied voor (bron: NDFF). Mogelijk dat op bepaalde delen van het plangebied ook
nog watervleermuis (Myotis daubentoni), franjestaart (Myotis nattereri) en baardvleermuis (Myotis
mystacinus) voorkomen.
Marterachtigen
In de omgeving van het plangebied komen boommarter (Martes martes), bunzing (Mustela putorius), das
(Meles meles), hermelijn (Mustela erminea), steenmarter (Martes foina) en wezel (Mustela nivalis) voor
(NDFF). Voor het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend. Ondanks het ontbreken van
waarnemingen in de NDFF ligt het plangebied wel binnen het verspreidingsgebied van de hermelijn
(Mustela erminea)
Tijdens het veldbezoek zijn geen burchten van das aangetroffen in de bermen van het plangebied. Er zijn
wel graafsporen en latrines aangetroffen in de wegberm van de fietsroute, net ten zuiden van Vaassen. De
hoeveelheid sporen in dit gebied geeft de indruk dat het intensief wordt gebruikt als foerageergebied. Ook
langs de rest van het gehele plangebied kunnen foeragerende individuen en kruisende wissels aanwezig
zijn, aangezien het plangebied regelmatig bomenrijen en andere geschikte locaties voor dassen kruist. De
das wordt zodoende in het plangebied verwacht.
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Daarnaast kan het plangebied onderdeel zijn van het foerageergebied van boommarter, bunzing, hermelijn,
steenmarter en wezel. Bovendien kunnen verblijfplaatsen van deze soorten worden verwacht.
Eekhoorn
De eekhoorn (Sciurus vulgaris) komt in de omgeving van het plangebied voor (bron: NDFF). Het plangebied
is geschikt voor de eekhoorn zowel voor verblijfplaatsen als voor foerageergebied. De eekhoorn wordt
zodoende in het plangebied verwacht.
Vrijgestelde soorten
Binnen het plangebied komen naar verwachting ook de volgende soorten voor, die zijn vrijgesteld onder de
Wet natuurbescherming: diverse muizensoorten, vos (Vulpes vulpes), egel (Erinaceus europaeus), konijn
(Oryctolagus cuniculus).

4.2.3 Amfibieën
Het plangebied bevindt zich binnen het verspreidingsgebied van alpenwatersalamander en poelkikker.
Mogelijk dat alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) voorkomt in de natte bosgebiedjes die grenzen
aan het plangebied in het noordelijke deel. In de poel aan de oostkant van de Kanaweg, net zuidelijk van de
kruising met de Poelweg, zijn waarnemingen bekend van poelkikker (Pelophylax lessonae). Ook op andere
plekken rondom het plangebied is deze soort aanwezig. Het is niet uit te sluiten dat de poelkikker voorkomt
in de sloten naast het plangebied. Alpenwatersalamander en poelkikker worden zodoende in het
plangebied verwacht.

4.2.4 Vissen
Het plangebied ligt binnen het verspreidingsgebied van beekprik (Lampetra planeri) en beekdonderpad
(Cottus rhenanus). Uit de NDFF blijkt dat de beekprik aanwezig is in veel van de beken die het plangebied
kruisen en in de Grift. Uit de NDFF zijn geen waarnemingen van beekdonderpad in de omgeving van het
plangebied bekend, maar gezien het habitat van de beken die het plangebied doorkruisen, kan deze soort
worden verwacht. Beekprik en beekdonderpad worden zodoende niet in het plangebied verwacht, maar wel
in de watergangen die het plangebied kruisen.

4.2.5 Reptielen
Het plangebied ligt binnen het verspreidingsgebied van hazelworm en ringslang.
De schrale bermen langs het bos in langs het plangebied zijn geschikt als leefgebied voor hazelworm
(Anguis fragilis). De soort is in het verleden in het plangebied waargenomen en in de NDFF staat een
waarneming ter hoogte van de nabijgelegen Westendorperweg uit 2014.
Naast hazelworm is, met name in de delen van het tracé en rond de beken, de verwachting dat ringslang
(Natrix natrix) aanwezig is.
Hazelworm en ringslang worden zodoende in het plangebied verwacht.

4.2.6 Insecten
De sleedoornpage (Thecla betulae) is recent (januari 2017) nog waargenomen in het zuidelijke puntje van
het plangebied. Delen van het plangebied zijn omzoomd door bosschages met o.a. sleedoorn. De
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sleedoornpage kan worden verwacht. Tevens zijn er op die plek meldingen van vliegend hert (Lucanus
cervus) in de directe omgeving van het plangebied.
Sleedoornpage en vliegend hert worden zodoende in het plangebied verwacht.

4.3

Beschermde houtopstanden

Wanneer te kappen bomen buiten de bebouwing deel uit maken van een houtopstand van meer dan 10 are
of onderdeel zijn van een rijbeplanting van meer dan 20 bomen die uit andere soorten bestaan dan
populieren en wilgen, valt de ingreep onder beschermde houtopstanden.
Mogelijkerwijze worden er bomen gekapt bij de geplande werkzaamheden. Momenteel is niet inzichtelijk om
hoeveel bomen het gaat.
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5. Mogelijke effecten en juridische
knelpunten
5.1

Beschermde gebieden

Natura 2000
Het Natura 2000 gebied “Veluwe” ligt op minimaal 300 meter van het fietspad. Met betrekking tot de
ingreep, het verbreden van fietspad voor fietsers, is geen nadelige effect op de
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied te verwachten. Sterke verlichting kan echter wel een effect
hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Ook in het geval dat de verbreding leidt tot een significante
toename van gemotoriseerd verkeer, is een voortoets noodzakelijk omdat stikstofdepositie van
gemotoriseerd verkeer een gevaar kan vormen op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied.
GNN en GO
Delen van het plangebied liggen in de GNN en/of GO. Werkzaamheden aan de westzijde van het
Apeldoorns Kanaal resulteren in een afname van het GO areaal. Daarnaast kunnen de werkzaamheden en
de nieuwe situatie (o.a. aanleggen van verlichting en verhoogde menselijke activiteit) negatieve effecten
hebben op de doelstellingen van het GO. Hier zal een toetsing moeten plaatsvinden conform het
afwegingskader ecologische hoofdstructuur. Mogelijk kan oppervlakteverlies hier worden gecompenseerd
met het realiseren van de voorbeelden in hoofdstuk 6.
Voor werkzaamheden aan wegen in het tussenliggende agrarische gebied is afname van het areaal van
GGN of GO niet van toepassing indien het wegdek (wat geen deel uitmaakt van het NNN niet verbreed
hoeft te worden.

5.2

Beschermde soorten

Binnen het gebied zijn meerdere soorten aangetroffen welke beschermd zijn onder de Wet
natuurbescherming. Hieronder wordt beschreven welke effecten de geplande werkzaamheden kunnen
hebben.
Ruimtebeslag
Voor de aanleg van het nieuwe fietspad wordt vegetatie verwijderd en moeten er wellicht bomen worden
gekapt. Hierdoor gaan mogelijk verblijfplaatsen verloren van broedvogels met een jaarrond beschermt nest.
Daarnaast is de opgaande begroeiing langs het plangebied van belang voor verscheidene soorten
spechten en zangvogels uit bos en struweel en agrarisch gebied. Ook foerageergebied van marterachtigen
en foerageergebied en verblijfplaatsen van eekhoorn gaan mogelijk verloren. Daarnaast dienen de bomen
in alle waarschijnlijkheid als vliegroute, foerageergebied en mogelijk verblijfplaatsen van verschillende
soorten vleermuizen.
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Voor de verbreding van het fietspad zullen de huidige kunstwerken, bruggen en duikers, aangepast moeten
worden. Ook wordt mogelijk de beekbegeleidende vegetatie aangetast. Dit kan nadelig zijn voor de
beekprik, beekdonderpad, alpenwatersalamander, poelkikker en de vleermuizen die de kunstwerken en
beken nu gebruiken om het plangebied te kruisen.
Het verlies van de bermen heeft eveneens een effect op de mogelijk aanwezige insecten en reptielen. De
sleedoornpage is bijvoorbeeld afhankelijk van de aanwezige sleedoorns in het plangebied. Hoewel de
taluds beschikbaar blijven voor ringslang en hazelworm om te zonnen, gaat er met het verlies van de
bermen leefgebied van de soorten verloren.
Verlichting
Wanneer verlichting wordt aangebracht langs het fietspad waar dat momenteel niet het geval is, heeft dit
effecten op soorten die in de nacht actief zijn zoals, vleermuizen, uilen en marterachtigen. Door de
verlichting te beperken tot bepaalde tijden wordt dit effect verminderd.
Wanneer de verlichting alleen tijdens de winterperiode aangaat, wordt dit effect op nachtdieren met een
winterslaap verminderd. Bijvoorbeeld gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen gebruiken
winterverblijfplaatsen als rustplek (winterslaap) gemiddeld van november tot en met maart (BIJ12, 2017a,b).
Bescherming van houtopstanden
Wanneer de te kappen bomen deel uitmaken van een houtopstand van meer dan 10 are of onderdeel zijn
van een rijbeplanting van meer dan 20 bomen die uit andere soorten bestaan dan populieren en wilgen is
de Wet natuurbescherming van toepassing.
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6. Versterking van ecologische waarden
6.1

Kruidenrijke bermen

Verhoging inheemse biodiversiteit
In het plangebied zijn reeds bermen aanwezig waar naast gras ook diverse kruiden en bloemen groeien.
Het belang van kruidenrijkheid van bermen van wegen en fietspaden is groot. Alarmerende berichten over
het verlies van biodiversiteit wereldwijd is dagelijks nieuws en heeft in Nederland recentelijk geleid tot de
oproep Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Insecten hebben een aantal belangrijke ecologische rollen. Ze
vormen de voedselbron van insect-etende zoogdieren, zoals vleermuizen, en van amfibieën, reptielen en
insect-etende vogels. Bovendien vervullen insecten, zoals bijen en hommels, een cruciale taak bij de
bevruchting en dus voortplanting van bomen en planten omdat ze zorg dragen voor de bestuiving.

Figuur 4. Voorbeeld van een bloemenrijke inheemse bermvegetatie. © Heem

In de bermen langs het plangebied kan de soortenrijkdom van planten worden verhoogd door zaden van
gewenste soorten te verspreiden. Veel insecten hebben specifieke waardplanten, deze soorten zijn voor
hun voedsel of reproductie geheel afhankelijk van één of enkele plantensoort. Ook de meer generalistische
insecten zijn samen met de inheemse Nederlandse planten geëvolueerd en zijn hierdoor beter aangepast
om inheemse planten te benutten. Hiermee is het van groot belang om te kiezen voor inheemse soorten,
d.w.z. soorten die van nature op de Veluwe voorkomen, goed gedijen op de natuurlijke ondergrond en die
voor de aanwezige insecten het meest waardevol zijn. Een voorbeeld hiervan zijn Heem kruidenmengsels,
dit zijn per project specifiek geselecteerde mengsels van plantenzaden waarbij rekening wordt gehouden
met de aanwezige groeiomstandigheden en doelstellingen.
Vlinderbaan
Een bijzondere groep kruiden vormen de zogenaamde waardplanten. Dit zijn de planten waar de rupsen op
en van leven. Rupsen zijn vaak zeer kieskeurig en lusten vaak maar enkele soorten planten. Om dus het
aantal en de soortenrijkdom van vlinders te stimuleren is het van groot belang deze waardplanten in de
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bermen te koesteren.
Stroken met waardplanten en voldoende ruimte kunnen fungeren als vlinderbaan, een strookn met wilde
planten waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen.
Bodem
Door langdurige stikstofdepositie vanuit industrie en verkeer is de bodem van de Veluwe verregaand
verzuurd. Deze winter heeft Regelink Ecologie & Landschap in samenwerking met het Adviesloket Bodem
en Natuur chemische en biologische analyses uitgevoerd op een aantal percelen op de Veluwe. Deze
analyses bevestigen het algemene beeld dat bekend is van de bodemkwaliteit op de Veluwe: de bodem is
sterk verzuurd en daardoor is toxisch aluminium vrijgekomen uit de aanwezige bodemmineralen. Bovendien
is de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen vast te houden zeer laag.
Bij het inzaaien van inheemse kruidenmengels is het dus ook zaak om de huidige bodemkwaliteit ook te
verbeteren om teleurstellingen te voorkomen. Het advies is om in bekalking toe te passen met een trage
kalkmeststof om de verzuring tegen te gaan. Deze maatregel is al vaker op percelen op de Veluwe
toegepast en blijkt een veilige maatregel te zijn. Daarnaast kan ook het organische stof gehalte iets
verhoogd worden, omdat het bodemleven hier van kan profiteren. Mogelijke aanvullende adviezen kunnen
gegeven worden na vervolgonderzoek.
Locaties
Voor het aanleggen van kruidenrijke bermvegetaties en vlinderbanen zijn in principe vooral de bredere
wegbermen geschikt. Bij bredere stukken wegberm is met minder inspanning een groter oppervlakte aan
kruidenrijk grasland te realiseren. Daarnaast wordt de eerste meter berm vanaf de weg vaak door
regelmatig maaien kort gehouden en heeft dit deel ook vaak veel te leiden van zout dat in de winter wordt
gestrooid. Dit voorkomt dat een kruidenrijke bermvegetatie zich goed kan vestigen.

Hieronder volgt een beschrijving van een aantal delen van het traject die geschikt zijn om de bovenstaande
maatregelen toe te passen.

1. De gehele berm van het fietspad / weg aan de oostzijde van het Apeldoorns Kanaal, met nadruk op het
deel net ten zuiden van de kruising met de Ramsbrugweg (Figuur 5) en het deel naast het bedrijventerrein
de Stadhoudersmolen. Op deze locaties verbreedt de ruimte tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal
waardoor er brede bermen ontstaan. Een groot deel van de bermen op dit deel van het plangebied zijn
relatief voedselarm. Dit maakt het realiseren van kruidenrijke bermen eenvoudiger aangezien de
concurrentiekracht van grassen op schrale bodem lager is. Hierdoor zijn er minder maatregelen nodig bij
het aanleggen van een kruidenrijke berm.
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Figuur 5. Foto en kaart van de verbrede berm van het fietspad naast het Apeldoorns Kanaal ten zuiden van
de Ramsbrugweg.
2. De berm van de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe langs de voormalige spoorbaan, is erg geschikt voor
het realiseren van kruidenrijke bermvegetatie. De berm is hier op veel plaatsen niet zo breed maar de
doorlopende lijn van het fietspad leent zich bij uitstek als groene verbindingszone voor het omringende
landschap. Op plaatsen waar het kronendak van de bomenlaan erg dicht is dienen schaduwverdragende
soorten te worden geselecteerd.

Figuur 6. Foto en kaart van de berm van het fietspad langs de voormalige spoorbaan ten hoogte van de
noordrand van bedrijventerrein Stadhoudersmolen.

Let op: De bermen van de aangedragen alternatieven door het agrarisch landschap zijn over het algemeen
erg smal en voedselrijk. Hiermee zijn deze wegbermen niet erg geschikt voor het aanleggen van een
kruidenrijke vegetatie. Figuur 7 geeft een voorbeeld van een dergelijke wegberm aan weerszijden van de
Papegaaiweg.

Ecologische notitie, Knelpunten en kansen fietspad Apeldoorn Epe, NO 19160-02

19

Figuur 7. Figuur 7. De berm van de Papegaaiweg.

6.2

Versterken ecologische verbindingen

Houtwallen verbreden of doortrekken
Een houtwal vormt een lijnvormig element in het landschap en is begroeid met bomen en struiken. De
houtwallen vormen voor dieren zoals kleine zoogdieren, amfibieën en ongewervelden een plek om zich te
verschuilen of om zich langs te verplaatsen. Bovendien groeien in de houtwallen, die vroeger gebruikt
werden als natuurlijk erfafscheiding, inheemse plantenensoorten.
Op een aantal plaatsen langs het plangebied stoppen de houtwallen abrupt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
de kruisingen van de fietsroute over de spoorbaan met de: Marleweg, Logtenbergweg en Brinkerweg
(Figuur 8).

Figuur 8. Onderbrekingen in de houtwal langs de spoorbaan bij de Marleweg (A), de Logtenbergweg (B) en de
Brinkerweg (C).

Soms is de huidige beplanting zo dun en summier, dat het geheel niet meer functioneert als houtwal. Er is
dan bijvoorbeeld slechts een enkele bomenrij aanwezig. Om de ecologische functies te versterken is het
aan te bevelen deze bomenrij aan te vullen met struiken en planten en te verbreden. Dit is in het bijzonder
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aan te raden bij delen van het plangebied zoals de kruising van de fietsroute over de spoorbaan met de
Wenumsedwarsweg (Figuur 9).

Figuur 9. Het fietspad langs de voormalige spoorbaan nabij de kruising met de Wenumsedwarsweg met enkel
hoge bomen zonder onderlaag van struiken en opgaande begroeiing.

Faunapassages aanleggen
Een faunapassage is een voorziening waarmee dieren ongehinderd en veilig een drukke weg of waterloop
kunnen oversteken. Hoe intensiever het plangebied gebruikt gaat worden, hoe groter het belang van een
faunapassage voor kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen zal zijn. Het mogelijke gebruik van scooters
en brommers op het fietspad maakt de aanleg van deze passsages nog urgenter. Het is nog niet duidelijk of
er brommers en scooters over dit fietspad gaan rijden. Wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, is het aan te
raden om de overgang van de berm met het wegdek zo te construeren dat de kleine zoogdieren, amfibieën
en reptielen niet over de weg kunnen, door bijvoorbeeld schermen, rasters of een aarden wal te gebruiken.
Een fietspad dat vanuit het midden in een flauw hoek omhoog loop levert aan de buitenzijde al gauw een
rand van 15cm hoogte op. Op strategische plekken, die bij voorkeur aansluiten op wissels, houtwallen en
andere locaties die dieren gebruiken, worden de dieren naar goede faunatunnels geleid, die een veilige
onderdoorsteek bieden. Faunatunnels kunnen bestaan uit lage ‘goten’ in of onder het wegdek voor
bijvoorbeeld amfibieën, ronde tunnels onder de weg, met een diameter van circa 50 tot 100 cm voor
zoogdieren als marterachtigen, das en vos, en plankjes aan weerszijden van een duiker, die aansluiten op
de bermen. Het type faunapassage hangt af van de te verwachten soorten.
Structuurelementen
Structuurelementen zoals grof gemetselde muurtjes of takkenrillen kunnen waardevolle ecologische
functies vervullen. In grof gemetselde muurtjes zitten kieren en hoogteverschillen die zorgen voor
verschillen in temperatuur en vochtigheid waar insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren
beschutting vinden of zich kunnen voortplanten. Een takkenril is een hoop smalle taken die in de lengte
wordt neergelegd waardoor opnieuw schuil- en voortplantingsplaatsen voor insecten, amfibieën en kleine
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zoogdieren gecreëerd worden. Deze structuurelementen kunnen het beste worden gerealiseerd nabij of
ingeschikt habitat, zoals een houtwal, bosje of kruidenrijke berm (voor insecten).
Vliegroutes doortrekken
Vleermuizen verplaatsen zich langs vliegroutes. Vleermuizen zijn voor hun verplaatsing afhankelijk van
echolocatie. Geluid dat ze zelf uitzenden, kaatst terug op objecten. Aan de hand van deze echo bepalen
vleermuizen hoe hun omgeving eruit ziet. Het is wel cruciaal dat het geluid kan worden teruggekaatst. Voor
vliegroutes is het van belang dat er een lange, ononderbroken lijn aan terugkaatsende objecten is,
bijvoorbeeld een bomenrij. Ook dichte bosschages, rijen woningen en dijken worden gebruikt als lijnvormig
element. Grote onderbrekingen in een bomenrij of bosschages kan ervoor zorgen dat ze niet meer gebruikt
wordt als vliegroute. Verschillende soorten vleermuizen zijn in verschillende mate afhankelijk van
geleidende elementen. De rosse vleermuis (Nyctalus noctula) vliegt ook boven open velden, gewone
dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus) steken stukken van enkele tientallen meters zonder geleiding
over en grootoorvleermuizen (Plecotus sp.) zijn volledig afhankelijk van geleidende elementen.
Bomenlanen functioneren daarnaast ook als foerageergebied, zeker als ze grenzen aan water. Vooral bij
harde wind zijn bomenlanen met een dichte vegetatie van; op deze momenten kunnen grote aantallen
vleermuizen in de luwte achter de vegetatie foerageren.
Binnen het plangebied zijn nagenoeg overal bomenrijen of struiken aanwezig, maar op meerdere plaatsen
zitten er grote hiaten in de bomenrijen. Om vliegroutes te herstellen of door te trekken, is het raadzaam om
bomenrijen op te vullen en/of door te trekken. Momenteel voert Regelink Ecologie & Landschap een
onderzoek uit naar het gebruik van vliegroutes van vleermuizen in het plangebied. Na afloop van dit
onderzoek kunnen we aangegeven waar exact het verlengen of opvullen van bomenrijen het meest
waardevol is.

6.3

Versterking ecologie in en rondom water

Aanleggen van poelen
Op een groot aantal plaatsen in Nederland is voldoende geschikt landhabitat voor amfibieën aanwezig,
maar geschikt waterhabitat, bijvoorbeeld voor voortplanting, ontbreekt vaak. Poelen zijn voor kikkers,
padden en salamanders (amfibieën) van levensbelang. Door het aanleggen van poelen kan een gebied
voor amfibieën geschikt worden. In oppervlakte maken poelen maar een klein deel uit van een gebied,
maar toename van het aantal soorten kan de invloed van deze kleine elementen opvallend groot zijn.
Het plangebied doorkruist op meerdere plaatsen beken. Naast deze beken kunnen poelen worden
aangelegd. Een uitermate geschikte locatie hiervoor is de verbreding van de berm aan de westzijde van het
Apeldoorns Kanaal net zuidelijk van de kruising met de Ramsbrugweg (Figuur 5). In de verbreding in de
berm zouden poelen met ondiepe randen en geleidelijk oplopende oevers kunnen worden gerealiseerd.
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Noordelijk van deze locatie, net buiten het plangebied is hiervan een mooi voorbeeld aanwezig (Figuur 10).

Figuur 10. Verbreding van de Grift met geleidelijk oplopende oevers, net noordelijk van de kruising van het
Apeldoorns Kanaal met de Ramsbrugweg.

Verbreden oeverzones van sloten
Veel van de sloten en beken langs het plangebied hebben steile oevers (Figuur 11) en geen ondiepe
oeverzone met oevervegetatie. Door de helling is het water slecht toegankelijk voor op het land levende
dieren en kunnen semi-terrestrische dieren als amfibieën moeilijk het water in en uit komen. Door het
ontbreken van een oeverzone met bijbehorende vegetatie hebben deze sloten geen geschikt habitat voor
voortplanting van amfibieën, en voor insecten en libellen. Waar de berm breed genoeg is, kan de oever(s)
van bestaande watergangen worden afgevlakt. Het afvlakken en aanleggen van ondiepe oeverzones heeft
vooral voordeel voor snel opwarmende plekken, zoals op zuid georiënteerde oevers. Er moet hierbij vooraf
gecontroleerd worden of dit niet de lokale hydrologie van bijvoorbeeld omringend akkerland negatief
beïnvloed.

Figuur 11. Waterlopen met steile wanden: links de Wenumse beek, rechts de sloot naast de spoorbaan bij de
kruising met de Wenumsedwarsweg.

Figuur 12 laat een mooi voorbeeld zien van een beek met geleidelijk oplopende ondiepe oevers. Op deze
plek was veel activiteit van kleine zoogdieren en amfibieën te zien.
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Figuur 12. Uitmonding van de Papegaaibeek in de Grift. In het ondiepe water bij de verre oever zwommen veel
kikkervisjes
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7. Samenvatting & afweging
7.1

Ecologische analyse

Vanuit het oogpunt van de Wet Natuurbescherming zijn de volgende punten van belang:
1.

De ingreep leidt niet tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in Natura 2000-gebieden en heeft ook geen significant verstorend effect op de
soorten waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen mits gemotoriseerd verkeer niet wordt
toegestaan en matige en aangepaste verlichting wordt toegepast .

2.

Delen van het plangebied liggen in de GNN en/of GO. Werkzaamheden aan de westzijde van het
Apeldoorns Kanaal resulteren in een afname van het GO areaal. Daarnaast kunnen de
werkzaamheden en de nieuwe situatie (o.a. aanleggen van verlichting en ruimtebeslag) negatieve
effecten hebben op de doelstellingen van het GO. Hier zal een toetsing moeten plaatsvinden
conform het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur.
Voor werkzaamheden aan wegen in het tussenliggende agrarische gebied is afname van het
areaal van GGN of GO niet van toepassing indien het wegdek niet verbreed hoeft te worden.

3.

Bij de kap van bomen kunnen jaarrond beschermde nesten worden verwijderd. Voordat bomen
kunnen worden gekapt, dient middels nader onderzoek aangetoond te worden of de te kappen
bomen gebruikt worden door vogels met een jaarrond beschermd nest.

4.

Voor het kappen en rooien van alle bomen en struiken geldt dat de werkzaamheden buiten het
broedseizoen uitgevoerd dienen te worden.

5.

Bomen met holtes kunnen gebruikt worden als verblijfplaats van vleermuizen. Voordat bomen
kunnen worden gekapt, dient middels nader onderzoek aangetoond te worden of in de te kappen
bomen vleermuisverblijven aanwezig zijn.

6.

De kap van bomen kan leiden tot aantasting van essentiële vliegroutes van vleermuizen. Regelink
Ecologie & landschap voert in het van mei t/m oktober 2019 onderzoek uit naar de vliegroutes.

7.

De werkzaamheden kunnen leiden tot het verlies van essentieel foerageergebied van de
marterachtigen en reptielen (hazelworm, ringslang) verblijven van eekhoorn, en
voortplantingsgebied van insecten (sleedoornpage en vliegend hert).

8.

Op dit moment is nog niet besloten waar de werkzaamheden exact gaan plaatsvinden en daarmee
is nog niet duidelijk of en waar bomen gekapt moeten gaan worden. Wanneer de te kappen bomen
deel uitmaken van een houtopstand van meer dan 10 are of onderdeel zijn van een rijbeplanting
van meer dan 20 bomen die uit andere soorten bestaan dan populieren en wilgen is de Wet
natuurbescherming van toepassing.
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7.2

Versterking ecologische waarden

De opwaardering van de fietsroute tussen Apeldoorn en Epe kan worden aangegrepen als kans om de
ecologie rond de fietsroute te versterken. Kansen om de ecologische waarden te versterken zijn:

1. Aanleg van kruidenrijke bermen om de inheemse biodiversiteit, in het bijzonder van insecten, te
verhogen.
2. Versterken ecologische verbindingen door de verlenging of verbreding van houtwallen en /of bomenrijen,
de aanleg van faunapassages of het aanbrengen van structuurelementen waardoor er voor dieren meer
schuil- en voortplantingsplaatsen en verplaatsingsmogelijkheden ontstaan.
3. Versterking ecologie in en rondom water door de aanleg van poelen of het verbreden ondiepe randen
van sloten.

7.3

Afweging na keuze definitief ontwerp

In november 2019 is een keuze gemaakt voor een routevariant, zie Figuur 13.

Figuur 13: Rechts: Gekozen variant: zuidelijke stuk: rood; noordelijke stuk: blauw. Links: Gekozen variant: rode
lijn.
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Afweging m.b.t. vleermuizen
Uit het vleermuisonderzoek (Elders, 2019) zijn de volgende conclusies en aanbevelingen genoteerd,
specifiek met betrekking tot de gekozen variant:
1.

Essentieel foerageergebied bestaat uit het gehele oppervlak van de voormalige spoorbaan tussen
Vaassen en Epe en de westelijke oever van het Apeldoorns kanaal. Dit essentiële foerageergebied
kan worden behouden door begroeiing te laten staan en vleermuisvriendelijke verlichting met
dimregime te plaatsen. Bovendien is het aan te bevelen om extra beplanting te realiseren langs het
kanaal zodat zo min mogelijk licht richting het water valt.

2.

Essentiële vliegroutes zijn vastgesteld op de laan aan de westelijke oever van het Apeldoorns
kanaal vanuit het noorden van Apeldoorn en het water van het Apeldoorns kanaal. Bij het
Apeldoorns kanaal dient extra aandacht te worden besteed aan uitstraling van licht naar het water,
gezien de lichtgevoeligheid van meervleermuizen en watervleermuizen. Essentiële vliegroutes zijn
kwetsbaar voor het vallen van gaten in de begeleidende lijnvormige elementen, op deze plekken
kunnen geen bomen worden gekapt zonder de functie in gevaar te brengen.

Opdrachtgever geeft aan dat aaneengesloten structuren niet verwijderd gaan worden dat gaten in
bestaande bomenrijen worden aangevuld. Dit leidt tot een versterking van de functie van (essentiële en
niet-essentiële) vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen.
De gekozen route loopt langs de oostelijke zijde van het Apeldoorns kanaal en langs niet langs de Grift.
Vanuit ecologische oogpunt is dit wenselijk omdat de oevers van de Grift intact blijven en geen essentiële
vliegroutes en essentieel foerageergebied worden aangetast.
Afweging m.b.t. overige ecologische aspecten
Langs Kanaal Noord is volgens de opdrachtgever sprake van het versmallen van het wegprofiel waardoor
er een 1,80m brede berm bijkomt. Hier liggen goede kansen voor het aanleggen van een kruidenrijke
bermvegetatie.
De ecologische waarde van het agrarische gebied tussen Apeldoorn en Vaassen is laag (gele wegen in
Figuur 1). Het bestaat uit geasfalteerde doorgaande wegen met een smalle voedselrijke berm en een
laanbeplanting van bomen en onverharde wegen met bomenlanen. Vergeleken met de fietsroute over de
voormalige spoorbaan en het aangedragen alternatief langs het Apeldoorns kanaal is de kans op nadelige
effecten op beschermde soorten hier het kleinst. Ook de mogelijkheden om de ecologische waarden te
versterken zijn hier het laagst. Het zuidelijke deel van de gekozen variant loopt grotendeels door dit gebied.
Ten zuiden van Vaassen (voormalig spoorbaan) zijn graafsporen van das aangetroffen. Bij de aanleg moet
hier zorgvuldig mee om worden gegaan.
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Bijlage 1. Wet- en regelgeving
Wet natuurbescherming Algemeen
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet is de Nederlandse
implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, aangevuld met nationale bepalingen. De
Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
De Wet natuurbescherming kent drie pijlers, namelijk:
•

bescherming van Natura 2000-gebieden,

•

bescherming van soorten,

•

bescherming van houtopstanden.

Daarnaast is er een belangrijke plaats ingeruimd voor de zorgplicht (artikel 1.11). Vanuit deze zorgplicht
moeten handelingen achterwege blijven waarvan men kan vermoeden zij nadelige gevolgen kunnen
hebben voor beschermde gebieden of soorten.
In dit hoofdstuk volgt een eenvoudige weergave van de essentie van de Wet natuurbescherming, voor
zover deze betrekking heeft op ruimtelijke ontwikkelingen en festiviteiten. Verbodsartikelen worden voor de
leesbaarheid vereenvoudigd weergegeven. Raadpleeg voor de exacte formulering de wetstekst
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html).
Bescherming Natura 2000-gebieden
Vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn hebben de lidstaten de verplichting om speciale
beschermingszones aan te wijzen. Deze speciale beschermingszones heten Natura 2000-gebieden. Elk
Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van:
•

leefgebieden voor vogelsoorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de Vogelrichtlijn, en/of

•

natuurlijke habitats en de habitats van soorten, voor zover nodig voor de uitvoering van de
Habitatrichtlijn.

Verboden (volgens artikel 2.7, lid 2) is elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als buiten
een Natura 2000-gebied die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:
•

de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of,

•

een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

De activiteit kan alleen doorgang vinden als Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de activiteit
plaatsvindt een vergunning verlenen. Voor diverse werkzaamheden in nationaal belang (zoals
werkzaamheden rond de hoofdspoorwegen) is de minister van Economische Zaken bevoegd gezag.
Bescherming van soorten
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:
•

beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn,
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•

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn,

•

beschermingsregime andere soorten.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
Onder het beschermingsregime Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels.
Op basis van artikel 3.1 is het verboden om:
1.

opzettelijk vogels te doden of te vangen;

2.

opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg
te nemen;

3.

eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;

4.

opzettelijk vogels te storen.

Het verbod om vogels opzettelijk te storen geldt niet wanneer dit niet van wezenlijke invloed is op de staat
van instandhouding van de betreffende soort. Bij werkzaamheden in het broedseizoen kan het verlaten van
nesten als gevolg van verstoring leiden tot het indirect doden van dieren of het aantasten van de
functionaliteit van nesten en dus tot een overtreding van artikel 3.1, lid 1 en 2.
De vogelsoorten die jaar op jaar gebruik maken van hetzelfde nest zijn verdeeld over vier categorieën
waarvan de nesten een jaarronde bescherming genieten. Ook is er een vijfde categorie van vogels waarvan
een inventarisatie van de nesten gewenst kan zijn (zie Bijlage 2).
Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
Onder het beschermingsregime Habitatrichtlijn vallen
alle dieren uit:
•

de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a,

•

het Verdrag van Bern, bijlage II,

•

het Verdrag van Bonn, bijlage I,

en alle planten uit:
•

de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b,

•

het Verdrag van Bern, bijlage I.

Volgend artikel 3.5 is het verboden om, voor zover het soorten betreft uit bovenstaande bijlagen:
1.

opzettelijk dieren te doden of te vangen;

2.

opzettelijk dieren te verstoren;

3.

opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;

4.

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
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5.

opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden,
te ontwortelen of te vernielen.

In de genoemde bijlagen van de verdragen van Bern en Bonn staan ook diverse vogelsoorten genoemd. Dit
betekent dat voor deze soorten het (ver)storen ook verboden is wanneer dit geen effect heeft op de
instandhouding van de betreffende soort.
Beschermingsregime andere soorten
Onder het ‘beschermingsregime andere soorten’ vallen een aantal soorten waarvoor er geen Europese
verplichting ligt tot bescherming. Nederland geeft zo uitvoering aan de algemene verplichting van het
Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en plantensoorten te beschermen.
Volgens artikel 3.10. is het verboden om, voor zover het soorten uit deze lijst betreft:
1.

opzettelijk dieren te doden of te vangen;

2.

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;

3.

opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden,
te ontwortelen of te vernielen.

Onder dit beschermingsregime vallen ook een groot aantal zeer algemene zoogdieren en amfibieën. Een
groot deel van deze algemene soorten zijn door de provincies en het ministerie van EZ voor ruimtelijke
ontwikkelingen vrijgesteld van de Wet natuurbescherming (zie Bijlage 3).
Ontheffing en vrijstellingen
Ontheffingen worden verleend door de Minister van Economische zaken of Gedeputeerde Staten, en geven
een initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden. Vrijstellingen worden
gegeven door de Minister van Economische zaken of Provinciale Staten en beschrijven handelingen en
situaties waarin de wet niet van toepassing is.
Ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen of het verkrijgen van een vrijstelling kan alleen
wanneer er:
•

geen andere bevredigende oplossing bestaat;

•

geen negatief effect is op de staat van instandhouding van de soort;

•

en er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen (artikel 3.3, lid 4b, artikel 3.8, lid 5b en
artikel 3.10, lid 2).

Voor het beschermingsregime overige soorten is het voldoende als er voldaan wordt aan een in de wet
genoemd belang.
Bescherming van houtopstanden
Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting van meer dan
twintig bomen, gerekend over het totaal aantal rijen.
Volgens artikel 4.2 vallen buiten de bescherming houtopstanden:
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•

houtopstanden binnen door de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom
houtopstanden;

•

houtopstanden op erven of in tuinen en fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

•

naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar en kweekgoed;

•

uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en eenrijige
beplantingen langs landbouwgronden;

•

het dunnen van een houtopstand;

•

uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie
van houtige biomassa en die:
o

ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

o

bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid bestaande uit
een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder
dan twee meter;

o

zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Volgens artikel 4.2 is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder daar melding
van te doen bij Gedeputeerde Staten. Dit geldt niet voor het periodiek vellen van griend- of hakhout. Binnen
drie jaar moet het gevelde deel weer zijn herplant.
Vrijstellingen gelden er wanneer het vellen gebeurt middels een goedgekeurde gedragscode of de
werkzaamheden voortvloeien uit instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden of nodig zijn
voor aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen.
Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit planologisch
beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren tussen belangrijke
natuurgebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen samen een ecologisch
netwerk. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN mogen niet door een ingreep worden
aangetast. Alle (mogelijke) effecten van een voorgenomen ingreep moeten daarop dan ook worden
getoetst. De provincie waarbinnen het plangebied valt geeft invulling aan het NNN en is daartoe het
bevoegd gezag. Voor meer informatie over het NNN en het toetsingskader zie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland.
Wet dieren
De Wet natuurbescherming kent geen verbod op het verwonden van dieren. Dit is namelijk al verboden in
de Wet dieren. Volgens artikel 2.1 van de Wet dieren, eerste lid, is het namelijk verboden om:
•

zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar
is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te
benadelen.
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De Wet dieren kent een ontheffingsmogelijkheid, maar alleen als het belang van het welzijn van dieren zich
er niet tegen verzet. Een ontheffing is niet nodig wanneer vaststaat dat het mogelijk verwonden van dieren
een ‘redelijk doel’ dient, of ‘noodzakelijk’ is. In deze rapportage wordt niet getoetst aan de Wet dieren.
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Bijlage 2. Vogelsoorten met jaarrond
beschermde nesten
Het Ministerie van LNV (nu: EZ) heeft in augustus 2009 de lijst met vogelsoorten waarvan de nesten het
hele jaar door beschermd zijn aangepast. Met ingang van 26 augustus 2009 geldt een jaarronde
bescherming van nestplaatsen van de soorten van categorie 1-4. Voor de soorten van categorie 5 is een
inventarisatie gewenst.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

steenuil

Athene noctua

1

gierzwaluw

Apus apus

2

huismus

Passer domesticus

2

roek

Corvus frugilegus

2

grote gele kwikstaart

Motacilla cinerea

3

kerkuil

Tyto alba

3

oehoe

Bubo bubo

3

ooievaar

Ciconia ciconia

3

slechtvalk

Falco peregrinus

3

boomvalk

Falco subbuteo

4

buizerd

Buteo buteo

4

havik

Accipiter gentilis

4

ransuil

Asio otus

4

sperwer

Accipiter nisus

4

wespendief

Pernis apivorus

4

zwarte wouw

Milvus migrans

4

blauwe reiger

Ardea cinerea

5

boerenzwaluw

Hirundo rustica

5

bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

5

boomklever

Sitta europaea

5

boomkruiper

Certhia brachydactyla

5

bosuil

Strix aluco

5

brilduiker

Bucephala clangula

5

draaihals

Jynx torquilla

5

eidereend

Somateria mollissima

5

ekster

Pica pica

5

gekraagde roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

5

glanskop

Parus palustris

5

grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata

5

groene specht

Picus viridis

5

grote bonte specht

Dendrocopos major

5

hop

Upupa epops

5

huiszwaluw

Delichon urbicum

5

ijsvogel

Alcedo atthis

5
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Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

kleine bonte specht

Dendrocopos minor

5

kleine vliegenvanger

Ficedula parva

5

koolmees

Parus major

5

kortsnavelboomkruiper

Certhia familiaris macrodactyla

5

oeverzwaluw

Riparia riparia

5

pimpelmees

Parus caeruleus

5

raaf

Corvus corax

5

ruigpootuil

Aegolius funereus

5

spreeuw

Sturnus vulgaris

5

tapuit

Oenanthe oenanthe

5

torenvalk

Falco tinnunculus

5

zeearend

Haliaeetus albicilla

5

zwarte kraai

Corvus corone

5

zwarte mees

Periparus ater

5

zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

5

zwarte specht

Dryocopus martius

5
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Bijlage 3. Vrijstelling per provincie
De volgende soorten zijn voor ruimtelijke ingrepen voor alle provincies vrijgesteld:
Amfibieën
•

bruine kikker (Rana temporaria)

•

gewone pad (Bufo bufo)

•

kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris)

•

meerkikker (Rana ridibunda)

•

middelste groene kikker/bastaardkikker (Pelophylaxkl. esculentus)

Zoogdieren
•

bosmuis (Apodemus sylvaticus)

•

egel (Erinaceus europeus)

•

haas (Lepus europeus)

•

huisspitsmuis (Crocidura russula)

•

ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus)

•

ree (Capreolus capreolus)

•

tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)

•

woelrat (Arvicola terrestris)

De volgende zoogdieren zijn in de provincies Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en
Overijssel niet vrijgesteld van de Wet natuurbescherming.
•

bunzing (Mustela putorius)

•

hermelijn (Mustela erminea)

•

wezel (Mustela nivalis)

De volgende zoogdieren zijn in de provincie Friesland niet vrijgesteld van de Wet natuurbescherming:
•

vos (Vulpes vulpes)

•

konijn (Oryctolagus cuniculus)

Alle hierboven genoemde amfibieën- en zoogdiersoorten zijn vrijgesteld voor gebieden waar het ministerie
van EZ bevoegd gezag voor is.
De volgende soorten zijn in Limburg alleen in vaste perioden vrijgesteld:
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•

hazelworm (Anguis fragilis): 1 juli t/m 30 september

•

levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 15 augustus t/m 15 oktober

•

eekhoorn (Sciurus vulgaris) 1 maart t/m 30 april en 1 juli t/m 30 november

•

steenmarter (Martes foina) 15 augustus t/m 28/29 februari
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