Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2018.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.
Aanvraagnummer

-

Aanvraagnaam

- Kap 2 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Segbroek

Uw referentiecode

-

Ingediend op

- 9 februari 2021

Projectomschrijving

- Het kappen van 2 dode en slechte bomen in stadsdeel
Segbroek
Nee

Gefaseerd
Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen
Kosten
Nawoord en ondertekening

Leges kosten boeken op:

Datum:

Aanvraagnummer:

Projectnummer:

7003213

Taaknummer:

9.1.11
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2018.01
1

Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Gemeente Den Haag

Dienst Publiekszaken
Stadsdeel Segbroek
Handelsnaam

2

Contactpersoon

Geslacht

✔ Man

Vrouw
Voorletters

A.

Voorvoegsels

3

Achternaam

Tuin

Functie

Groenbeheerder Stadsdeel Segbroek

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2500 DL

Huisnummer

Huisletter

Datum:

Aanvraagnummer:

Pagina 1 van2

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Postbus 12620

Woonplaats

Den Haag

Adres

4

Correspondentieadres

Adres

5

Gemeente Den Haag
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Zie bovenstaand adres

Contactgegevens

Telefoonnummer

070-3536212

Faxnummer

E-mailadres

arien.tuin@denhaag.nl

Adres berichtenbox

Datum:

Aanvraagnummer:
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2018.01
1

Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

Statutaire naam

Gemeente Den Haag
Dienst Stadbeheer
Ingenieursbureau Den Haag (IbDH)

Handelsnaam

2

Contactpersoon

Geslacht

✔

Voorletters

E.

Man
Vrouw

Voorvoegsels

3

Achternaam

Mentink

Functie

Expert vakdiscipline Cultuurtechniek

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2500 DP

Huisnummer

Huisletter

Datum:

Aanvraagnummer:
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Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Postbus 12651

Woonplaats

Den Haag

Adres

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, IbDH

Postbus 12651, t.a.v. de heer E. mentink
2500 DP Den Haag
4

Correspondentieadres

Adres

5

Zie bovenstaand adres

Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

Datum:

E-mailadres

erik.mentink@denhaag.nl

Adres berichtenbox

Spui 70, G 09. flex

Aanvraagnummer:
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Locatie

Formulierversie
2018.01
1

Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

2

✔

Adres
Kadastraal perceelnummer
Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

Adres

Postcode

Zie bijlage 1 (kaplijst)

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Zie bijlage 1 (kaplijst)

Plaatsnaam

Den Haag

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie

✔

Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
Nee

Verdeeld over stadsdeel Segbroek, zie bijlage 1 en 2

Toelichting op locatie

3

Datum:

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Den Haag

Kadastrale gemeente

Den Haag

Aanvraagnummer:
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Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie

✔

Ja
Nee

Verdeeld over stadsdeel Segbroek, zie bijlage 1 en 2.

Toelichting op locatie

4

5

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

✔

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag

Groenbeheerder stadsdeel Segbroek

Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten
X-coördinaat
Y-coördinaat
ETRS89 / WGS84 Coördinaten
Invoerwijze

Graden.decimale graden
Graden.minuten.decimale minuten
Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte
Breedte
Kilometerraai
Rivier of kanaal
Kilometering
Zijde

Datum:

Aanvraagnummer:

Noorden (N)
Zuiden (Z)
Oosten (O)
Westen (W)
Links (Li)
Rechts (Re)
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6

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum:

Aanvraagnummer:
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Kappen

Formulierversie
2018.01
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

✔

Kappen
Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Het kappen van 2 dode en slechte bomen in het stads-

deel Segbroek
Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

2 bomen

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

Zie bijlage 1 en 2

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.
Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

Zie bijlage 1

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Zie bijlage 1
Herplant in overleg met groenbeheerder

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

2

Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck
gedaan?
Heeft U de diameter van de
houtopstand opgegeven?

✔

Ja
Nee
Ja
Nee

Betreft het een Haagse
monumentale boom?

✔

Wat is de reden van de aanvraag?

Bomen zijn in slechte staat en/of dood.

Heeft u een situatietekening en 3
foto's toegevoegd?

Datum:

✔

Aanvraagnummer:

✔

Ja
Nee

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?
Beschikt u voorts nog over
gegevens en bescheiden die voor
de beslissing op de aanvraag nodig
zijn?
Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Datum:

Aanvraagnummer:

✔

✔

✔

Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Toelichting Kappen

Formulierversie
2018.01
1

Kappen
Om hoeveel houtopstanden gaat het?
- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.
- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.
Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van
herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2

Gemeentespecifieke vragen
Heeft U de vergunningcheck gedaan?
- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.
Heeft U de diameter van de houtopstand opgegeven?
- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam (op 1,30 m boven het maaiveld) te delen door 3,14.
Betreft het een Haagse monumentale boom?
- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
http://www.denhaag.nl/bomen
Wat is de reden van de aanvraag?
- De reden voor het kappen, verplanten, snoeien of kandelaberen van de houtopstand is belangrijk, omdat dit een afweging
vormt voor de beslissing. Er kunnen ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van
uw houtopstand, vermeldt dit dan op het aanvraagformulier. Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het
kappen wordt daarbij vermeld.
Heeft u een situatietekening en 3 foto's toegevoegd?
- Als bijlage dient u een situatietekening en minimaal 3 foto's per houtopstand toe te voegen. Ten minste 2 foto's moeten een
beeld van de houtopstand in zijn omgeving geven. Duidelijk moet blijken waar de houtopstand zich bevindt (voor-, zij-, of
achtertuin) en om welke soort en diameter het gaat. Veelal kan aan de hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is
van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.
Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?
- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van de houtopstand of het terrein.
Beschikt u voorts nog over gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?
- Bijvoorbeeld een bouwvergunning, onderzoeksrapport naar de gezondheid van de houtopstand, een onderzoeksrapport i.v.m.
schade die de houtopstand veroorzaakt of een raadsbesluit bij een herinrichting van de openbare ruimte.
Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?
- Als u een vergunning heeft gekregen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwarentermijn) niet altijd direct overgaan
tot het kappen e.d. van de houtopstand. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de
vergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven,
maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.

Datum:

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Formulierversie
2018.01

Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum:

Aanvraagnummer:
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Formulierversie
2018.01

Toe te voegen bijlagen
• Gegevens houtopstanden
• Situatietekening kappen
• Bijlage anders Kappen

Datum:

Aanvraagnummer:
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Formulierversie

2018.01

Nawoord en onder-tekening-�
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Al/een Ie beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn

Al/een Ie beantwoorden
als de bijlagen nog niet

[Z) Ja
Nee

D

De volgende bijlagen dien ik later
in
De volgende bijlagen dien ik niet in

compleet zijn

Vul uw evE:)ntuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

[Z) Ja
Nee

D

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

D Ja
[Z) Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?·

D

Ja
[Z) Nee

0

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ing·evuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

lo- z� Zo

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum:

Aanvraagnummer:

9-2-2022

;ffe
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.
Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Datum:

Naam:

Gemeente Den Haag

Bezoekadres:

Spui 70, 2511 BT, Den Haag

Postadres:

Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag

Telefoonnummer:

14070

E-mailadres:

oloaanvraag@denhaag.nl

Website:

www.denhaag.nl

Contactpersoon:

Centrale Intake

Aanvraagnummer:
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Bijlage 1: bij kapaanvraag 2 dode en slechte bomen verspreid over stadsdeel Segbroek
Kaplijst
Locatie
Valkenboskade
Hulststraat

Boom nr. Boomsoort wetenschappelijk
157
11
2

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

stamdiameter

Stamomtrek

Vleermuizen

Nesten

Reden voor kap

Postcode Herplant

75
59

236
185

Geen.
Geen.

Geen.
Geen.

Algemeen boom is dood.
Stamvoet: zwam/vraat.

2563HH
2563GC

Aesculus hippocastanum 'Baumannii'
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'

Dienst Stadsbeheer
Groenbedrijf Den Haag

Boomveiligheidscontrole 2021

Stadsdeel Segbroek

Afdeling
Onderzoek & Advies

D-formulier v3.3

Valkenboskade
Postcode:

2563HH

Boomnummer:

157

Mon. nummer:
Boomsoort:

paardenkastanje

Latijnse naam:

Aesculus hippocastanum
'Baumannii'

Coordinaten:

78504,675

454389,222
Omtrek:

236 cm

Locatie kenmerk:

to hnr 314

19-5-2021
D

Controle datum:
BVC risicocategorie:

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Losse schors (droog).

Nesten:

maatregel:
urgentie:
omschrijving:

Geen.

Rooien
<3 maanden

BVC

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & Advies

D-formulier v3.3

Hulststraat
Postcode:

2563GC

Boomnummer:

11

Mon. nummer:
Boomsoort:

valse acacia

Latijnse naam:

Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coordinaten:

78625,002

454036,707
Omtrek:

185 cm

Locatie kenmerk:

t/o huisnr 68.

19-5-2021
D

Controle datum:
BVC risicocategorie:

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Lengtescheur.

Nesten:

Geen.

maatregel:
urgentie:
omschrijving:

Rooien
Acuut

maatregel:
urgentie:
omschrijving:

Onderzoek: handmatig
Vruchtlichamen Dikrandtonderzwam aan meerdere zijde stamvoet.

maatregel:
urgentie:
omschrijving:

Onderzoek: impulshamer
uitslag: 726 m/s bij 779m/s, streefwaarde; 1000m/s bij 1500m/s. Gemeten op 5 cm hoogte
vanaf het maaiveld.

BVC

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & Advies

Quickscan natuurwetgeving
Zes VTA-bomen, Segbroek

Quickscan bomen

Zes VTA-bomen, Segbroek

Datum

Opdrachtnaam

Status

22-09-2021

Q-scan

Concept

Auteur

Opdrachtgever

Marcus Bouma

DPZ - Dhr. A. Tuin
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Quickscan natuurwetgeving
Zes VTA-bomen, Segbroek
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Quickscan natuurwetgeving
Zes VTA-bomen, Segbroek

1

Aanleiding, doel en methode
1.1

Aanleiding en doel

De gemeente Den Haag is voornemens zes bomen in stadsdeel Segbroek te kappen. Het betreft zes bomen die
mogelijk onder de voorwaarden van de gemeentelijke generieke ontheffing (ODH-2020-00076770) vallen, omdat
deze zich binnen de bebouwde komgrens in het kader van de Wet natuurbescherming bevinden. De bomen maken
derhalve ook geen onderdeel uit van beschermde houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming. De
initiatiefnemer van de kap is wel verplicht zich te informeren over de potentiële aanwezigheid van beschermde
soorten conform de generieke ontheffing.
Het Ingenieursbureau van Den Haag is gevraagd een quickscan op te stellen om eventuele negatieve effecten op
beschermde soorten inzichtelijk te maken. Daarnaast is gevraagd wat de benodigde vervolgstappen in het kader
van de Wet natuurbescherming en de generieke ontheffing zijn.
Het doel van deze quickscan is het in beeld brengen van potentiële strijdigheden met de Wet natuurbescherming
en de opdrachtgever te adviseren in het proces om een overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

1.2
1.2.1

Methode
Soortbescherming

Gelet op het voornemen dat enkel bestaat uit de kap of het kandelaberen van straatbomen zijn op voorhand effecten
op strikt beschermde soorten amfibieën, ongewervelden, reptielen, vaatplanten en vissen redelijkerwijs uit te sluiten.
De zorgplicht is altijd van toepassing.
Om de potentiele aanwezigheid van beschermde functies voor vleermuizen, eekhoorn, boommarter / steenmarter
en broedvogels in beeld te brengen is een veldbezoek uitgevoerd. Het veldbezoek is uitgevoerd op 30 november
2021 door ing. M. Bouma, ecoloog van Ingenieursbureau Den Haag. De weersomstandigheden tijdens het
veldbezoek waren 5°C, half bewolkt, 4Bft.
Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Tijdens het veldbezoek is globaal
geïnventariseerd of en welke strikt beschermde soorten (mogelijk) in en om het plangebied aanwezig zijn. Hierbij is
gekeken of de boom holtes bevat die geschikt zijn voor verblijfplaatsen van de boommarter, eekhoorn, steenmarter
en vleermuizen. Daarnaast is gekeken of er mogelijk jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn en of er
eekhoornnesten of verblijfplaatsen van de boommarter aanwezig zijn.
1.2.2

Houtopstanden

Ten behoeve van het in kaart brengen beschermde houtopstanden is de kaart geraadpleegd van de bebouwde
komgrenzen in het kader van de Wet natuurbescherming van januari, 2018.
1.2.3

Effectbeoordeling

De te verwachten effecten zijn bepaald aan de hand van de mogelijk aanwezige beschermde soorten, en
beschermde houtopstanden in relatie tot de voorgenomen ingreep. Hierbij is uitgegaan van de door de
opdrachtgever aangeleverde informatie voor wat betreft de ontwikkeling.
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Quickscan natuurwetgeving
Zes VTA-bomen, Segbroek

2

Resultaten
2.1

Algemeen

Drie bomen zijn gelegen aan de Sportlaan in een groene singel die als afscheiding dient van de Sportlaan en de
sportvelden van SV Duindorp. Het betreft boom 430, 488 en 434. Allen exemplaren van de Canadese populier. De
locaties zijn weergegeven op afbeelding 1. De vierde boom betreft een hemelboom met nummer 91 aan de
Sijzenlaan, locatie op afbeelding 2. De vijfde boom betreft een Paardenkastanje met nummer 157 aan de
Valkenboskade, locatie op afbeelding 3. De zesde boom betreft een valse acacia met nummer 11 in de Hulststraat,
locatie op afbeelding 4.

Afbeelding 1: Drie populieren Sportlaan

Afbeelding 2: Hemelboom Sijzenlaan

Afbeelding 3: Paardenkastanje Valkenboslaan

Afbeelding 4: Valse acacia Hulststraat

2.2

Ligging boom ten opzichte van bebouwde kom

De generieke ontheffing voor dode en slechte bomen is niet van toepassing op bomen die zich buiten de bebouwde
kom in het kader van de Wet natuurbescherming bevinden. Deze gebieden (buiten bebouwde kom) zijn op
afbeelding 2 weergegeven in kleur. Op onderstaande kaart is te zien dat de boom zich buiten de bebouwde kom
bevindt. Derhalve is de generieke ontheffing niet van toepassing op de te kappen boom.
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Quickscan natuurwetgeving
Zes VTA-bomen, Segbroek

Afbeelding 2: Bebouwde komgrenzen in het kader van de Wet natuurbescherming t.o.v. de bomen.

2.3
2.3.1

Potentieel beschermde functies
Broedvogels

Alleen in boom 488 aan de sportlaan is een nest waargenomen dat in potentie geschikt kan zijn voor een broedvogel
waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd. In de omgeving van de boom zijn de volgende soorten met jaarrond
beschermde nesten bekend voor te komen: boomvalk, buizerd, havik, ransuil en de sperwer. Het aanweizge nest
betreft een nest van de zwarte kraai waar ten tijde van de habitatscan een paartje kraaien naast aanwezig was in
de betreffende boom. Het nest is relatief klein van omvang en niet uitgebouwd tot een volwaardig horst. Het
regelmatig gebruik van het nest door een buizerd of havik is derhalve uit te sluiten. Ook het gebruik door een sperwer
is niet te verwachten. Deze soort maakt jaarlijks een nieuw nest, veelal in gesloten bos. Het nest zou mogelijk, in
het nieuwe jaar door de boomvalk gebruikt kunnen worden. De boomvalk is bekend van een nest in de directe
nabijheid van boom 488. De boomvalk heeft weinig last van concurrentie van de aanwezige zwarte kraaien, omdat
deze de nesten gebruikt die datzelfde jaar nog gebruikt zijn door de zwarte kraai. De boomvalk wordt in Den Haag
goed gemonitord. Gelet op het feit dat er op zeer dichte afstand een boomvalk heeft gebroed is het historisch gebruik
van het nest in boom 488 uit te sluiten. Dat het nest potentie heeft geeft het nog geen jaarrond beschermde status.
Voor de ransuil is het geen optimaal geschikte broedplek, maar het gebruik vna het nest kan niet met zekerheid op
voorhand worden uitgesloten.
In de boom is op hoogte een verlaten kraaiennest aanwezig. In 2021 is hier nog door een koppel van de zwarte
kraai gebroed. Voor de zwarte kraai zijn er in de directe omgeving legio uitwijkmogelijkheden voor het bouwen van
een nest. Het nest betreft derhalve geen jaarrond beschermd nest. Door het uitbreken van de zijtak zijn enkele grote
holtes ontstaan. Daarnaast zijn er kleinere holtes aanwezig die in theorie door holenbroeders gebruikt kunnen
worden als nestlocatie. De te verwachten soorten uit categorie 5 van de aangepaste lijst van jaarrond beschermde
vogelnesten die mogelijk in de boom tot broeden kunnen komen zijn de boomklever, boomkruiper, grote bonte
specht, koolmees, pimpelmees en de spreeuw. Deze soorten vinden allen voldoende uitwijkmogelijkheden in de
directe omgeving. De nesten van deze soorten zijn derhalve tevens niet jaarrond beschermd.
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Met name in het broedseizoen (globaal maart t/m juli) kunnen vogels broedend aanwezig zijn, maar dat kan ook
buiten het broedseizoen. Vooral soorten als de houtduif kunnen bijna jaarrond nesten hebben. Tijdens de
habitatscan zijn er geen in gebruik zijnde nesten aangetroffen.
2.3.2

Eekhoorn

Er zijn geen nesten van de eekhoorn waargenomen in de bomen. Ook zijn er geen holtes waargenomen met sporen
die duiden op de aanwezigheid van de eekhoorn. Het voorkomen van beschermde functies van de eekhoorn is
derhalve redelijkerwijs uit te sluiten.
2.3.3

Boommarter / Steenmarter

De bomen bieden in de huidige situatie geen geschikte holtes voor verblijfplaatsen van de boommarter en de
steenmarter. Er zijn geen sporen waargenomen van een boommarter of steenmarter. Verblijfplaatsen van deze
soorten zijn derhalve redelijkerwijs uit te sluiten.
2.3.4

Vleermuizen

In bomen 430, 434 en 488 zijn enkele delen dood hout aanwezig met holtes/scheuren/spleten die mogelijk geschikt
zijn voor paar- en zomerverblijfplaatsen van vleermuizen. Het betreft delen van de boom op grote hoogte die vanaf
het maaiveld niet goed te beoordelen zijn op hun potentie voor vleermuizen. Zomer- en paarverblijfplaatsen van de
ruige dwergvleermuis en van de rosse vleermuis kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. In boom 11 in de
Hulststraat zijn enkele holtes aanwezig. Een is derhalve ver ingerot van onder en boven dat de klimatologische
omstandigheden niet toereikend zijn voor verblijfplaatsen van vleermuizen. De overige holtes gaan niet ver genoeg
de stam in en zijn ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. In boom 157 en 91 zijn enkel oppervlakkige
holtes/scheuren waargenomen die niet geschikt zijn voor verblijfplaatsen van vleermuizen.
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3

Conclusies en advisering
3.1

Conclusies

In de boom 488 aan de sportlaan is een potentieel jaarrond beschermd nest aanwezig van de ransuil. In de bomen
met nummers 430, 434, en 488 kunnen verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen niet worden uitgesloten.
In alle bomen kunnen in het broedseizoen nesten van algemene broedvogels aanwezig zijn. Boom 11, 91 en 157
kunnen buiten het broedseizoen worden gekapt. Voor de bomen 430, 4343 en 488 worden extra maatregelen
aanbevolen.
3.2

Aanbevelingen

Indien de bomen met nummers 430, 434 en 488 gerooid moeten worden is het aan te bevelen de bomen te laten
onderzoeken op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen conform de generiek ontheffing. Dit
onderzoek komt conform het werkprotocol neer op maximaal drie controlerondes, tenzij het een maatwerk traject
ingaat, bijvoorbeeld bij het aantreffen van een vleermuis. De eerste controle betreft het vaststellen van potentiële
verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien deze niet aanwezig zijn, kunnen, mits er geen andere beschermde functies
worden verwacht, de kapwerkzaamheden worden ingezet buiten het broedseizoen van vogels. Potentiële
verblijfplaatsen van vleermuizen dienen twee weken voorafgaand aan de kap en direct voorafgaand aan de kap
nogmaals te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Bij het aantreffen van vleermuizen is
maatwerk benodigd. Naast de inspecties zijn enkele administratieve stappen noodzakelijk. Zo dient er een melding
van de kap te worden gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dient er een logboek te worden
bijgehouden van de inspecties. In bijlage B is het stroomschema van het werkprotocol bijgevoegd.
Kandelaberen is conform de generieke ontheffing niet toegestaan. Indien dit wel gewenst is, dient bij bomen 430,
434 en 488 een inspectie te worden uitgevoerd naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien deze
aanwezig zijn dient er een nader onderzoek conform het vleermuisprotocol te worden uitgevoerd.
Voor boom 488 dient, bij kap en indien het nest in de boom bij het kandelaberen niet behouden kan blijven, een
nader onderzoek te worden opgetuigd, gericht op het inzichtelijk maken van het gebruik van het nest door de ransuil.
Dit onderzoek vindt plaats in de periode april t/m juli.
Werk altijd buiten het broedseizoen en houdt tijdens de werkzaamheden rekening met broedende vogels. Voor het
broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang
is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Met name houtduiven kunnen bijna het hele jaar door tot
broeden komen. In tabel 1 zijn de te nemen vervolgstappen per boom weergegeven. In de tweede kolom zijn de
mogelijk aanwezige beschermde functies beschreven. In de derde kolom staan de vrij te nemen maatregelen. In de
vierde kolom staan de maatregelen die gelden bij kap van de bomen.
Tabel 1: Mogelijk aanwezige functies en vervolgstappen per boom

Boom

Mogelijke
beschermde
functies

Maatregelen
mogelijk
zonder
inspectie
vleermuizen door
ecoloog

Maatregelen indien rooien noodzakelijk is.

430

Verblijfplaatsen
vleermuizen.

Snoeien in winter
met behoud van
stam en dood hout.

Met hoogwerker inspectie, indien geschikt voor
vleermuizen werken conform generieke ontheffing.
Wanneer tijdens de eerste inspectie met een endoscoop
er geen vleermuizen of sporen worden aangetroffen, mag
de boom in een andere maand dan oktober-november
worden gekapt, mits er tijdens de controle twee weken
voor de kap en tijdens de kap geen vleermuizen aanwezig
zijn.

Nesten algemene
broedvogels

Pagina 7 van 13

Quickscan natuurwetgeving
Zes VTA-bomen, Segbroek

434

Verblijfplaatsen
vleermuizen.
Nesten algemene
broedvogels

488

Verblijfplaatsen
ruige
dwergvleermuis.
Potentieel jaarrond
beschermd
nest
ransuil.

Snoeien in winter
met behoud van
stam en dood hout.

Met hoogwerker inspectie, indien geschikt
vleermuizen werken conform generieke ontheffing.

voor

Snoeien in winter
2021 met behoud
van stam, dood hout
en nest.

Met hoogwerker inspectie, indien geschikt
vleermuizen werken conform generieke ontheffing.

voor

Gebruik nest monitoren in 2022 (april t/m juli). Minimaal
drie bezoeken met 10 dagen tussenperiode.

Nesten algemene
broedvogels
157

Nesten algemene
broedvogels

Rooien
buiten
broedseizoen
vogels

Nvt.

11

Nesten algemene
broedvogels

Rooien
buiten
broedseizoen
vogels

Nvt.

91

Nesten algemene
broedvogels

Rooien
buiten
broedseizoen
vogels

Nvt.

3.3

Zorgplicht

De Wet natuurbescherming kent een algemene zorgplicht. Dit betekent dat zorgvuldig met aanwezige planten en
dieren moet worden omgegaan. Daarom moeten de volgende maatregelen genomen worden:
•

Tijdens de werkzaamheden moet gelet worden op de aanwezigheid van planten en dieren en moet voorkomen
worden dat deze onnodig gedood, verwond of aangetast worden. Vooral rond de bomen 430, 434 en 488
kunnen individuen van de egel (in winterslaap) voorkomen. Deze kunnen eenvoudig worden vertrapt en
gedood. Het is aan te bevelen het werkterrein te onderzoeken op de aanwezigheid van egels en bij het
aantreffen van een egel deze te ontzien of te verplaatsen naar gelijksoortig habitat (zo mogelijk in dezelfde
singel), buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.
3.4

Noodkap

Indien het niet verantwoord is om een boom langer te behouden en er sprake is van een noodkap, dan dient de kap
te worden begeleid door een ecoloog die voorafgaand aan de kap de holtes inspecteert op de aanwezigheid van
broedvogels en vleermuizen. Bij het aantreffen van beschermde soorten dient er zorgvuldig te worden gehandeld.
De kap wordt pas ingezet op aangeven van de betrokken deskundige. Afstemming met het bevoegd gezag is in zo
een geval wenselijk. Hiervoor kan contact worden gezocht met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
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Bijlage A Fotobijlage

Bomen 430, 434 en 488

Nest in boom 488
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Boom 91

Boom 157
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Boom 11
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