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Aanvraaggegevens
Algemeen
Aanvraagnummer

5743567

Aanvraagnaam

Kappen van 5 dode/slechte bomen Molenslootpad

Uw referentiecode

-

Ingediend op

14-01-2021

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Het kappen van 5 slechte Essen die staan langs het
Molenslootpad.

Opmerking

Kappen dode/slechte bomen

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken

Ja

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 14 januari 2021

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: 5743567

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Aanvrager bedrijf
1

2

Bedrijf

Identificatienummer gemeente

0518

(Statutaire) naam

Gemeente Den Haag

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

R.A.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Tettero

Functie

Vakspecialistgroen

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2496ZT

Huisnummer

303

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Brigantijnlaan

Woonplaats

's-Gravenhage

Correspondentieadres

Adres

Brigantijnlaan 303
2496ZT 's-Gravenhage

5

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Contactgegevens

Telefoonnummer

0625054114

Faxnummer

-

E-mailadres

rob.tettero@denhaag.nl

Aanvraagnummer: 5743567

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Aanvraagnummer: 5743567

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Locatie
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

's-Gravenhage

Kadastrale gemeente

's-Gravenhage

Kadastrale sectie

BK

Kadastraal perceelnummer

3809

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
2

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

3

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

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5743567

Langs voetpad Molenslootpad.

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Kappen
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

5

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

5 Essen

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

Langs het Molenslootpad.

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

Inventarisatie lijst blad 20 van het rapport
Boom 10 omtrek 99 cm, diameter 31,53
Boom 11 omtrek 106 cm, diameter 33,76
Boom 12 omtrek 81 cm, diameter 25,80
Boom 13 omtrek 99 cm, diameter 31,53
Boom 14 omtrek 102 cm, diameter 32,48

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.

Herplant 5 stuks Alnus glutinosa.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

-

Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck
gedaan?

Ja
Nee

Heeft U de diameter van de
houtopstand opgegeven?

Ja
Nee

Betreft het een Haagse
monumentale boom?

Ja
Nee

Wat is/zijn de reden(en) voor het
kappen van de boom of bomen?

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Kappen
Anders

De Essen zijn slecht zie rapport.

Heeft u een situatietekening en 3
foto's toegevoegd?

Ja
Nee

Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

Ja
Nee

Beschikt u voorts nog over
gegevens en bescheiden die voor
de beslissing op de aanvraag nodig
zijn?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5743567

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?
Vink hieronder de
aanvraagreden(en) aan die
gebruikt gaan worden bij publicatie

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Ja
Nee
Het kappen van 5 slechte/dode bomen langs het
Molenslootpad.

Wilt u kappen in verband met
voorgenomen bouwactiviteiten?

Ja
Nee

Wilt u kappen in verband met een
voorgenomen herinrichting?

Ja
Nee

Wordt het bomenbestand
uitgedund in verband met de
instandhouding van overige
bomen?

Ja
Nee

Is de boom ziek?

Ja
Nee

Is het een dode of slechte boom?

Ja
Nee

Is er schade veroorzaakt door de
boom/bomen?

Ja
Nee

Heeft u overlast van de boom/
bomen?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5743567

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Foto's van de bomen

Fotos van de
bomen.pdf

Gegevens houtopstanden 14-01-2021

In
behandeling

Rapport 303318 Flora/
faunaMolenslootpad

Rapport 303318
Flora en fauna
Molenslootpad.pdf

Gegevens houtopstanden 14-01-2021
Situatietekening kappen

In
behandeling

Rapport 303204
Molenslootpad_pdf

Rapport 303204
Molenslootpad.pdf

Gegevens houtopstanden 14-01-2021
Situatietekening kappen

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5743567

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

Datum
ingediend

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

Datum aanvraag: 14 januari 2021

Aanvraagnummer: 5743567

0

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Molenslootpad Boom 10 tm 14
Overzichtfoto Boom nummer 14, 13, 12, 11 en 10

Boomnummer 10

Boom nummer 11

Boomnummer 12

Boomnummer 13

Boomnummer 14

Groeiplaatsonderzoek

26 bomen Molenslootpad
Den Haag

Dossier: 303204

Ons groene
inzicht
brengt
uw groen
in zicht!
. . .

Colofon
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Groeiplaatsonderzoek Molenslootpad Den Haag

Inhoud

12

Overzichtstekening
Inventarisatielijst
Themakaart toekomstverwachting

1

Samenvatting
Cobra Groeninzicht heeft een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. Het gaat over 25 gewone essen
(Fraxinus excelsior) en één zwarte els (Alnus glutinosa) aan het Molenslootpad in Den Haag.
In de directe omgeving van de bomen zijn onlangs werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg
van het Molenvlietpark, dat onderdeel vormt van het project ‘Rotterdamsebaan’.
Kwaliteit en toekomstverwachting
Alleen de els heeft een voldoende conditie. Eén es is geheel afgestorven. De conditie van de
overige essen hebben wij als onvoldoende tot slecht beoordeeld vanwege geconstateerde
essentaksterfte. Door essentaksterfte hebben deze bomen een (erg) beperkte
toekomstverwachting van minder dan vijf, tien of vijftien jaar, afhankelijk van de mate van
aantasting. De toekomstverwachting van de els met een voldoende conditie is méér dan vijftien
jaar.
Kwaliteit groeiplaats
De uitgevoerde werkzaamheden hebben hier en daar geleid tot een kwaliteitsverlies van de
groeiplaats. Maar de sterke terugval in conditie is vooral te wijten aan de essentaksterfte.
De bomen zijn vermoedelijk al langere tijd geïnfecteerd met de schimmel die deze ziekte
veroorzaakt. De werkzaamheden hebben het aftakelingsproces bij sommige bomen mogelijk wel
versneld.
Advies
Wij hebben aanbevelingen opgenomen over:
•
benodigde maatregelen bij handhaving van de huidige situatie;
•
opstellen van een boomvervangingsplan.
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1

Inleiding
In opdracht van gemeente Den Haag hebben wij een groeiplaatsonderzoek opgesteld. Het gaat
over 26 bomen aan het Molenslootpad. Jeroen Brouwers heeft het veldwerk uitgevoerd op
15 september 2020.
Aanleiding en doel
Het Molenvlietpark is net aangelegd. Uw boombeheerder heeft gezien dat bomen langs het pad
nu sterk in conditie achteruitgaan. U wilt weten wat hiervan de oorzaak is en of er een relatie
is tussen de toestand van de bomen en de recent uitgevoerde aanlegwerkzaamheden.
Onderzoeksvragen
Wij beantwoorden met ons onderzoek de volgende vragen:
•
Wat is de actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen?
•
Welke bomen zijn recent zichtbaar sterk in conditie achteruitgegaan?
•
Wat is de oorzaak van de achteruitgang in conditie?
•
Zijn maatregelen mogelijk om de bomen alsnog duurzaam te kunnen handhaven?
Hebt u na het lezen van dit rapport nog vragen?
Neem dan contact op met Jeroen Brouwers op telefoonnummer 088-262 72 00.
Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur
Registertaxateur VRT, lid NVTB
European Tree Technician

Vianen (NB), 11 december 2020
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Situatiebeschrijving
Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied bevindt zich in de Vlietzone en grenst aan het nieuwe Molenvlietpark.
Ten oosten hiervan wordt momenteel de Rotterdamsebaan gerealiseerd. Afbeelding 1 laat het
onderzoeksgebied zien.
Onderzoeksgebied (rood kader)

De bomen
In het onderzoeksgebied staan meer bomen, maar dit onderzoek gaat over de noordelijke
bomenrij met 25 gewone essen (Fraxinus excelsior) en een zwarte els (Alnus glutinosa).
In bijlage 1 vindt u een overzichtstekening met de positie van de bomen inclusief de gehanteerde
boomnummering.
Situatie
De meeste bomen staan in een grasberm tussen het pad en de achtergelegen brede, ondiepe
watergang (vispaaiplaats). De grasberm heeft een breedte van circa 2 tot 4 m. De onderlinge
plantafstand is gemiddeld 8 m. Foto 1, 2 en 3 tonen de situatie.
Beleidsstatus bomen
Het is niet bekend of de bomen een individuele beleidsstatus hebben. Maar het is aannemelijk
dat de bomen een functie als waardevol landschapselement vervullen. Ze vormen immers een
herkenbare en voor de Vlietzoom belangrijke groenstructuur.
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Situatie Molenslootpad nabij de inlaat (duiker)

Situatie Molenslootpad met op de voorgrond de vispaaiplaats

Situatie Molenslootpad kijkend in de richting van de Rotterdamsebaan
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3
3.1

Onderzoek
Kwaliteitsbeoordeling bomen
Wij hebben alle bomen binnen het onderzoeksgebied visueel gecontroleerd. In bijlage 2 staan
de inventarisatiegegevens per boom. Hieronder vatten we enkele kwaliteitsgegevens samen.
Conditie
De conditie is een belangrijk criterium en een indicator voor de weerbaarheid van bomen tegen
negatieve effecten. Tabel 2 laat de actuele conditie van de bomen zien.
Tabel 1.

Conditie-indeling

Conditie
Voldoende (normaal)
Onvoldoende (verminderd)

Aantal
1
19

Slecht

5

Dood

1

Totaal

26

Essentaksterfte
Alle gecontroleerde essen lijden aan essentaksterfte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een
schimmel waar twee namen voor bestaan. Chalara fraxinea voor de ongeslachtelijke vorm en
Hymenoscyphus pseudoalbidus (vals essenvlieskelkje) voor de geslachtelijke vorm. Door de
aantasting verstoppen de houtvaten en verdrogen bladeren en takken. Uiteindelijk kunnen de
bomen helemaal afsterven. Dit gebeurt bij zowel oude als jonge bomen.
De ziekte heeft nagenoeg alle essen langs het Molenslootpad in meer of mindere mate aangetast.
Niet alle bomen zijn in dezelfde mate aangetast. Het huidige ziektebeeld varieert van een lichte
aantasting met enkele afgestorven twijgen tot een vergevorderd stadium waarbij meer dan de
helft van de boomkroon afgestorven is. Eén boom is zelfs geheel bezweken. Foto 4 en 5 laten
het geconstateerde ziektebeeld zien.
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Bomen met een lichte mate van aantasting (conditie: onvoldoende)

Verschillende stadia essentaksterfte: links bomen met een ernstigere aantasting (conditie:
slecht), de boom rechts is geheel afgestorven.

Boomveiligheidsmaatregelen en urgentie
Bij de bomen met een ernstige aantasting zijn maatregelen nodig vanwege de boomveiligheid.
De afgestorven taken in de bomen zorgen voor een verhoogd risico voor de omgeving.
Deze takken kunnen relatief gemakkelijk uitbreken en moeten zo veel mogelijk verwijderd
worden. Bij ernstig aangetaste bomen betekent dit dat er nagenoeg geen kroonvolume overblijft.
In deze gevallen adviseren wij de gehele boom te verwijderen. In de inventarisatielijst in bijlage
2 vindt u de benodigde maatregelen per boom en de urgentie die daarbij hoort.

3.2

Veranderde omgevingsfactoren
In opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland is een waterberging aangelegd in het
Molenvlietpark dat naast het Molenslootpad ligt. Deze waterberging bestaat uit vijvers die met
elkaar verbonden zijn. Om ervoor te zorgen dat het water in de waterberging blijft, is er een
dijklichaam om de waterberging aangebracht. In het dijklichaam is een aflaat aangelegd om
overtollig water af te voeren. Ook is er bij de waterberging is een ondiepe vispaaiplaats
7

aangelegd. Concreet hebben deze ontwikkelingen tot de volgende veranderingen in
groeiplaatsen van de bomen aan het Molenslootpad geleid:
•
De vispaaiplaats langs de bomen is medio juni 2018 gegraven. Deze heeft nog een
periode droog gestaan. Vanaf begin oktober 2019 is het boezempeil (-0,43m NAP) in de
vispaaiplaats ingesteld en is de waterstand bij de bomen verhoogd.
•
De grond rondom de boom bij de inlaat (boom 1) is in september 2019 aangebracht.
Het maaiveld is vanaf 1,5 m van de stam geleidelijk tot ongeveer 80 cm opgehoogd.
Voorheen lag hier een ondiepe greppel van ongeveer 50 cm diep. In totaal is dus 130 cm
grond opgebracht.
•
De grondophoging bij de bomen aan het begin van het Molenslootpad bij de nieuwe
Rotterdamsebaan (boom 25 en 26) is gedeeltelijk in het voorjaar van 2018 en voor een
deel in het voorjaar van 2020 aangebracht. In 2018 lag de ophoging nog iets verder van
de bomen af en de greppel is in het voorjaar 2020 aangevuld. Het maaiveld is op de
rand van de kroonprojectie ongeveer 1,5 m hoger komen te liggen ten opzichte van de
oude situatie.
Graafwerkzaamheden vispaaiplaats, juni 2018 (bron: gemeente Den Haag)

Instelling boezempeil vispaaiplaats, oktober 2019 (bron: gemeente Den Haag)
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3.3

De huidige slechte conditie door essentaksterfte is niet representatief voor de relatie tussen de
groeiplaatsomstandigheden en de ontwikkeling van de bomen. Daardoor is er geen eenduidig
causaal verband aan te tonen tussen de recente veranderingen in groeiplaatsomstandigheden
en de huidige toestand van de bomen. Afgaand op het fotomateriaal dat tijdens de
werkzaamheden is gemaakt, zijn bovendien al duidelijke symptomen van essentaksterfte
zichtbaar in de bomenrij (zie foto 6 en 7).
Wij hebben op twee representatieve locaties een groeiplaatsonderzoek (GPO) uitgevoerd naar
de bodem en beworteling. Dit om toch eventuele nadelige gevolgen van de
groeiplaatsveranderingen op de kwaliteit van de groeiplaatsen aan te kunnen tonen
Beide onderzoeken bestaan uit een grondboring (tot het grondwaterpeil), een proefsleuf en een
bodemgasmeting. De locaties van deze onderzoeken vindt u op de kaart in bijlage 1.
Bodem
De bodemopbouw langs het Molenslootpad is in hoofdlijnen op beide locaties hetzelfde.
De bodem bestaat tot ongeveer 40 cm diepte uit een laag gerijpte klei. Daaronder bevindt zich
een laag matig grof en humusarm (kleiig) zand. Vanaf ongeveer 80 cm diepte wordt het
kleigehalte weer groter. Foto 8 en 9 tonen de opgeboorde bodemprofielen.
Bodemprofiel GPO 1

Bodemprofiel GPO 2

Storende lagen
Wij hebben geen storende lagen aangetroffen. De bodem is ook onder de grondophogingen
redelijk goed doorlatend en zuurstofhoudend. Het zuurstofpercentage varieert van 17,9% in de
bovenlaag tot 14,7% dieper in de bodem (meetdiepte: 80 cm -mv). De meetwaardes (zie foto 10)
op de twee onderzoekslocaties verschillen nauwelijks ten opzichte van elkaar. Het zijn normale
(lees: geen abnormale) waarden, die in de buurt liggen van de referentiewaarden voor deze
bodemdieptes. Wij hebben tijdens ons onderzoek geen grijsverkleuring in de bodem
waargenomen, die typisch is voor zuurstofloosheid.
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Zuurstofmeting in de bovenlaag (links) en dieper in de bodem (rechts)

Bodemvocht
Op de plaatsen waar de grond opgehoogd is, bevindt het grondwater zich op een diepte tussen
de 130 en 175 cm -mv. Dit is op de rand van de kroonprojectie. Hoger op de taluds ligt het
grondwaterpeil verhoudingsgewijs nog lager. De wortels groeien tot in de capillaire zone net
boven het grondwater. Op foto 11 zijn deze fijne opnamewortels met rood gemarkeerd.
Fijne opnamewortels in de capillaire zone boven het grondwater GPO 1 (boven) en GPO 2
(onder)
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Beworteling
De bomen wortelen tot het grondwater, variërend van circa 130 cm tot 175 cm -mv.
Maar verreweg de meeste wortels bevinden zich in de laag tussen 20 en 70 cm diepte.
Foto 12 en 13 geven het aangetroffen bewortelingsbeeld weer. Verreweg de meeste wortels ogen
gezond.
Beeld van beworteling GPO 1

Beeld van beworteling GPO 2
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Conclusie
In dit hoofdstuk beantwoorden wij de onderzoeksvragen uit de inleiding:
•
Wat is de actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen?
•
Welke bomen zijn recent zichtbaar sterk in conditie achteruitgegaan?
•
Wat is de oorzaak van de achteruitgang in conditie?
•
Zijn maatregelen mogelijk om de bomen alsnog duurzaam te kunnen handhaven?
Wat is de actuele kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen?
Er is maar één boom met een voldoende conditie. Dat is een gewone els die niet is aangetast
door een ziekte. De conditie van de overige bomen (de essen) hebben wij als onvoldoende tot
slecht beoordeeld, afhankelijk van de geconstateerde mate van essentaksterfte. Eén es is geheel
afgestorven. Door de essentaksterfte hebben deze bomen allemaal een beperkte
toekomstverwachting. Die varieert van maximaal vijf, tien of vijftien jaar, afhankelijk van de
mate van aantasting. De toekomstverwachting van de els met voldoende conditie is meer dan
vijftien jaar. In bijlage 3 vindt een themakaart met de toekomstverwachting per boom.
Welke bomen zijn recent zichtbaar sterk in conditie achteruitgegaan?
De toestand van de bomen was op zijn minst al niet optimaal tijdens de werkuitvoering. Op ter
beschikking gestelde foto’s uit deze periode(s) zijn ook al duidelijke symptomen van
essentaksterfte te zien. Helaas komt essentaksterfte met name in het westen van het land de
laatste jaren veelvuldig voor.
Wat is de oorzaak van de achteruitgang in conditie?
De afname van conditie is met name te wijten aan de essentaksterfte. Ons onderzoek naar
bodem en beworteling toont geen duidelijke kwaliteitsafname van de groeiplaatsen aan, hoewel
de omgevingsfactoren voor de bomen hier en daar ingrijpend veranderd zijn.
Het zuurstofgehalte in de bodem voldoet aan referentiewaarden voor dit bodemtype. Wij hebben
gezonde fijne opnamewortels aangetroffen net boven het grondwater. Ook is er geen
grijsverkleuring in de bodem zichtbaar, wat een belangrijke indicatie kan zijn voor
zuurstofgebrek. Dit zijn gezien de omstandigheden positieve aanwijzingen. En het is daarom
niet met zekerheid vast te stellen dat de werkzaamheden het aftakelingsproces dat door de
ziekte was ingezet, hebben versneld. De groeiplaats is in beginsel voor de meeste bomen
voldoende voor tenminste veertig tot zestig jaar goede groei. De bomen zijn nu gemiddeld
dertig jaar oud.
Zijn maatregelen nodig om de bomen alsnog duurzaam te kunnen handhaven?
Wij verwachtten dat de algehele conditie en kwaliteit van de bomen de komende jaren langzaam
verder afneemt. Met name in natte zomers zal de infectie zich sterk uitbreiden. In droge zomers
is die snelheid een stuk lager. Maar de bomen bevinden zich in een onomkeerbaar proces van
aftakeling. De ontwikkeling van afgestorven takken in de boomkronen zal verder toenemen door
de uitbreiding van de essentaksterfte. Wij verwachten dat de volgende bomen (met een slechte
conditie) binnen vijf jaar gaan uitvallen. Ons advies richt zich op twee mogelijke scenario’s:
•
handhaven van de huidige situatie met het (voorlopige) behoud van zo veel mogelijk
bomen;
•
vervangen van de bomen.
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Scenario handhaven huidige situatie
Bij alle essen met onvoldoende conditie is onderhoudssnoei nodig om het dode hout te
verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van afgestorven takken een jaarlijks
terugkerende maatregel wordt. De afgestorven boom moet geheel worden verwijderd. Wij raden
ook aan om de bomen met een slechte conditie en toekomstverwachting van minder dan vijf
jaar preventief te verwijderen. Om het ziekteverloop goed te kunnen monitoren, is bovendien
jaarlijks een visuele inspectie nodig. De beeldkwaliteit neemt steeds verder af, omdat steeds
meer bomen afsterven. Veiligheid is een groot probleem omdat bomen in deze fase veel
afgestorven takken ontwikkelen. De hoogfrequente veiligheidscontrole en snoei zorgen voor
structureel hoge onderhoudskosten. Investeringskosten zijn niet aan de orde.
Scenario vervangen van de bomen
In plaats van uitgebreid te investeren in de huidige bomen, adviseren wij een vervangingsplan
op te stellen. Door een dergelijk plan tijdig op te stellen, kan bijvoorbeeld een plotselinge
toekomstige kaalslag worden voorkomen. Enkele aandachtspunten en opties voor het opstellen
van een vervangingsplan:
•
Alle bomen vervangen
In eerste instantie verandert het beeld van het Molenslootpad ingrijpend wanneer alle
bomen tegelijkertijd vervangen worden. Een halfwas tot volwassen laan wordt dan
immers een laan met jonge bomen. Maar op termijn is echter weer sprake van een
eenduidig laanbeeld. Voor deze optie is een eenmalige investering nodig, maar daarna
zijn de onderhoudskosten structureel lager. Dan is immers voorlopig slechts
begeleidingssnoei en daarna alleen laagfrequente onderhoudssnoei nodig (ten opzichte
van de nu hoge onderhoudsfrequentie).
•

Gefaseerd vervangen
De bomen kunnen in fasen worden vervangen. Knip de vervanging bijvoorbeeld op per
gedeelte van het pad of per individuele boom. De bomen met een slechte conditie
komen als eerste in aanmerking voor vervanging. Zolang de laan niet geheel is
vervangen, blijft een gefragmenteerd beeld bestaan. Ook blijft veiligheid door vorming
van afgestorven takken een probleem. Met elke projectfase zijn opnieuw eenmalige
kosten gemoeid. Ook blijven de onderhoudskosten van de laan relatief hoog, omdat er
nog steeds oude bomen staan waarvoor een hoge controle- en snoeifrequentie vereist
zijn. Gefaseerd vervangen is daarmee duurder dan alle bomen in één keer vervangen.
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Inventarisatielijst

Inventarisatielijst
Projectnummer:

303204

Locatie:

Molenslootpad in Den Haag

Datum:

15 september 2020

Boomnr.

Boomnr.

Boomsoort

Boomsoort

Geschatte

Boomhoogte Kroondiameter

Cobra

Den Haag

wetenschappelijk

Nederlands

Standplaats

Plantwijze

leeftijd

(in klassen)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

840996
840995
840994
840993
840992
840991
840990
840989
840986
840985
840984
840983
840982
840981
840980
840979
840978
840977
840976
840970
840969
840967
840968
840965
840960
840959

Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

gewone es
zwarte els
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es
gewone es

Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras
Gras

Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting
Laanbeplanting

30
20
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6
6
12
12
12
6
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

12 m
12 m
18 m
18 m
18 m
12 m
18 m
18 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
18 m
18 m
18 m
18 m
18 m
18 m
18 m

Stamomtrek

(in m)

(in cm)

12
6
14
14
10
6
12
10
6
8
8
8
8
8
12
12
8
10
10
12
12
10
12
12
8
8

120
130
156
222
105
85
115
116
81
99
106
81
99
102
170
120
98
140
118
128
119
110
108
111
124
98

Conditie

Gebreken

Toekomstverwachting

Boomveiligheidsmaatregelen en urgentie

Verplantbaarheid

Onvoldoende
Voldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Zeer slecht (dood)
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Slecht
Onvoldoende
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Onvoldoende
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Essenstaksterfte; Afgestorven takken
Essentaksterfte; Afgestorven takken
Essentaksterfte; Afgestorven takken
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10 - 15 jaar
> 15 jaar
5 - 10 jaar
5 - 10 jaar
10 - 15 jaar
10 - 15 jaar
10 - 15 jaar
10 - 15 jaar

Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
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Boom verwijderen (< 1 maand)
Boom verwijderen (< 1 maand)
Boom verwijderen (< 1 maand)
Boom verwijderen (< 1 maand)
Boom verwijderen (< 1 maand)
Boom verwijderen (< 1 maand)
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);
Onderhoudssnoei; (< 1 maand);

Slecht
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Samenvatting

Cobra Groeninzicht heeft op 20 oktober 2020 een quickscan Natuur uitgevoerd bij het
projectgebied ‘Molenslootpad’ in Den Haag. Gemeente Den Haag wil hier een aantal bomen
kappen en heeft ons gevraagd eventuele knelpunten in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb) in beeld te brengen. Hieronder volgt een samenvatting van ons onderzoek en de
resultaten.
Welke beschermde soorten zijn (mogelijk) in het projectgebied aanwezig?
Vogels
In het gebied zijn vogels aanwezig of wij verwachten dat deze hier kunnen worden aangetroffen.
Het gaat om soorten als buizerd, torenvalk, zwarte kraai, ekster, grote bonte specht, groene
specht, fazant, houtduif, blauwe reiger, wilde eend, meerkoet, waterhoen en verschillende soorten
kleine zangvogels. Al deze vogelsoorten zijn beschermd onder de Wnb.
Europees beschermde soorten
Wij verwachten dat er vleermuizen voorkomen in het projectgebied. Het gaat om gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis.
Vleermuizen zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en staan daarmee ook op de
lijst van Europees beschermde diersoorten. Vleermuizen zijn strikt beschermd.
Nationaal beschermde soorten
De Wet natuurbescherming hanteert ook een lijst met nationaal beschermde soorten. De in het
projectgebied mogelijk aan te treffen soorten vos, bunzing, egel, haas, konijn, huisspitsmuis,
veldmuis, meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander zijn
opgenomen op deze lijst.
Welke rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten zijn (mogelijk) aanwezig?
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels aanwezig. Wel kunnen in het broedseizoen
nesten van houtduif, kleine zangvogels en watervogels aanwezig zijn in het projectgebied.
Nesten van deze soorten zijn niet jaarrond beschermd, maar zijn wel beschermd zolang het nest
in gebruik is. Er zijn geen rust- en voortplantingsplaatsen van vleermuizen aanwezig in het
projectgebied, maar waarschijnlijk wel een foerageergebied en vliegroute. Verder zijn er
waarschijnlijk holen van huisspitsmuis en veldmuis en tijdelijke rustplaatsen van meerkikker,
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander aanwezig. De naastgelegen
watergang is mogelijk voortplantingsbiotoop voor deze amfibiesoorten.
Worden met het kappen van bomen verbodsbepalingen uit de Wnb overtreden?
Voor vogels waarvan de nesten niet jaarrond zijn beschermd, zijn geen overtredingen van de
verbodsbepalingen uit de Wnb te verwachten, mits met de voorgenomen werkzaamheden geen
bewoonde nesten verloren gaan. Voor Europees beschermde soorten zijn ten aanzien van
vleermuizen geen overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Wnb te verwachten, zolang
de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de voor vleermuizen actieve periode. Voor enkele
nationaal beschermde soorten is sprake van een overtreding van artikel 3.10 lid 1b Wnb.
Vrijstelling
Voor alle in het projectgebied verwachte nationaal beschermde soorten geldt in de provincie
Zuid-Holland een vrijstelling, omdat de werkzaamheden als grondslag ruimtelijke ontwikkelingen
hebben. Zorgvuldig handelen jegens de in het projectgebied aangetroffen soorten blijft echter
vereist.
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Vervolgstappen soortbescherming
De volgende vervolgstappen zijn nodig:
•
werken in de periode 1 december – 1 maart om bewoonde vogelnesten en foeragerende
en langsvliegende vleermuizen te ontzien;
•
inspecteren van de werkomgeving op eventueel aanwezige dieren.
Gebiedsbescherming
De voorgenomen werkzaamheden hebben naar verwachting geen invloed op nabijgelegen
Natura 2000-gebieden of het nabijgelegen Natuurnetwerk Nederland (NNN). Vervolgstappen zijn
in dat kader niet nodig. Bij werkzaamheden binnen de ecologische verbindingszone/Stedelijke
Groene Hoofdstructuur waarin het projectgebied gedeeltelijk ligt, geldt een compensatieplicht.
Wij adviseren hierover contact op te nemen met gemeente Den Haag.
Houtopstanden
De bomen staan binnen de bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), waardoor
er bij het vellen van de bomen geen sprake is van een meldings- of herplantplicht in het kader
van de Wet natuurbescherming. Wel is er een omgevingsvergunning voor het vellen van
houtopstanden nodig.
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1

Inleiding
In opdracht van gemeente Den Haag hebben wij een quickscan Natuur uitgevoerd.
Het gaat om het projectgebied ‘Molenslootpad’ in Den Haag, gelegen in de provincie
Zuid-Holland. Dries van Tuijn heeft het veldwerk uitgevoerd op 20 oktober 2020.
Jasper Verhaar heeft dit rapport opgesteld en Dennis Slotboom heeft het inhoudelijk
gecontroleerd. De cv’s van deze ecologen vindt u in bijlage 1.
Aanleiding
Gemeente Den Haag wil een aantal bomen aan het Molenslootpad kappen. De gemeente
wil weten of met deze handelingen een conflict ontstaat in het kader van de Wet
natuurbescherming (Wnb).
Doel
Wij beoordelen in opdracht van gemeente Den Haag of in en nabij het projectgebied
beschermde soorten of de rust- en voortplantingsplaatsen hiervan aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten geven wij aan of en welke vervolgstappen in het kader van
de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.
Quickscan Natuur
Onze quickscan Natuur is een beoordeling van de ecologische potenties van het
projectgebied en kan niet worden gezien als volledig ecologisch onderzoek. Er is in dit
stadium geen uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar soorten of soortgroepen.
Hebt u na het lezen van dit rapport nog vragen?
Neem dan contact op met Jasper Verhaar op telefoonnummer 088-262 72 00.
Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur

Vianen (NB), 11 december 2020

4

Rapport: 303318

Molenslootpad, Den Haag

2

Situatie en planvorming
Projectgebied
Het projectgebied bevindt zich in de Vlietzone en grenst aan het nieuwe Molenvlietpark.
Ten oosten hiervan wordt momenteel de Rotterdamsebaan gerealiseerd. Afbeelding 1 laat
het projectgebied zien.
Projectgebied (rood kader)

De situatie
In het projectgebied staan meer bomen, maar de te kappen bomen zijn onderdeel van
de rij bomen ten noorden van het pad. De meeste bomen staan in een grasberm tussen
het pad en de achtergelegen brede, ondiepe watergang. De grasberm is circa 2 tot 4 m
breed. Behalve bomen staan er in de berm ook struiken en oeverbegroeiingen. Ten zuiden
van het Molenslootpad staat een rij knotwilgen. Er is geen sprake van een aaneengesloten
bomenrij of houtwal. Foto 1, 2 en 3 laten de actuele situatie zien.
Planvorming
Een groot aantal bomen in de grasberm ten noorden van het Molenslootpad verkeert in
slechte conditie en moet worden gekapt. Het uitgangspunt is dat alleen de slechte bomen
worden verwijderd en dat overige begroeiingen behouden blijven. Wanneer en gedurende
welke periode de bomen worden gekapt, is op het moment van deze quickscan nog niet
bekend. Na het verwijderen van bomen worden nieuwe bomen teruggeplant.

5

Algemeen beeld Molenslootpad (gezien in noordwestelijke richting)

Enkele van de te kappen bomen aan het Molenslootpad

Watergang en oever met te behouden bomen ten zuiden van het Molenslootpad
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Verantwoording
Literatuuronderzoek
Natuurwetgeving
Wij hebben onderzocht of het projectgebied en de nabije omgeving een wettelijk
beschermde status of een beleidsmatig vastgestelde natuurstatus hebben. Daarvoor
hebben wij onder andere provinciale websites en de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) geraadpleegd. In bijlage 2 beschrijven wij kort de Wet
natuurbescherming en de planologische bescherming van het Natuurnetwerk Nederland.
Soortinformatie
Om inzicht te krijgen in de actuele gegevens die beschikbaar zijn over het projectgebied
en de omgeving, hebben wij websites van onder andere RAVON, SOVON,
De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging geraadpleegd.

3.2

Nationale Databank Flora en Fauna
Wij hebben gegevens over de aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied
opgevraagd bij de Nationale Databank Flora en Fauna. Hieronder volgt een samenvatting
van de resultaten. De volledige uitdraai van de gegevens staat in bijlage 3.
Samenvatting resultaten
Van vaatplanten, vleermuizen, landzoogdieren, vogels en amfibieën zijn in of nabij het
projectgebied waarnemingen geregistreerd van Europees en nationaal beschermde
soorten, maar naar deze groepen is niet altijd een volledige inventarisatie uitgevoerd.
Er zijn geen beschermde dagvlinders en libellen in de database vermeld, ondanks wel
volledig uitgevoerd onderzoek. Van reptielen, vissen en overige soortgroepen zijn ook
geen vermeldingen in de database bekend, maar naar deze soortgroepen is ook niet altijd
een volledige inventarisatie uitgevoerd. Tijdens ons veldbezoek ligt de focus daarom op
alle groepen behalve dagvlinders en libellen.

3.3

Veldwerk
Tijdstip en omstandigheden
Dries van Tuijn heeft één veldbezoek uitgevoerd op de middag van 20 oktober 2020.
Tijdens het veldbezoek was het droog, bewolkt, circa 12⁰C en er heerste een matige wind
uit zuidelijke richting.
Werkwijze
Op basis van aanwezige biotopen en habitats hebben wij een zo goed mogelijke
inschatting gemaakt van de aan- of afwezigheid van beschermde soorten en hun
rust- en voortplantingsplaatsen.
7

4
4.1

Quickscan
Gebiedsbescherming
Natura 2000-gebieden
Het projectgebied is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied en ligt op ruime
afstand van gebieden die wel als Natura 2000-gebied zijn aangewezen.
De twee dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied heten ‘Meijendel & Berkheide’ en
‘Westduinpark & Wapendal’. Deze gebieden liggen op circa 6,5 km ten (noord-)westen
van het projectgebied. Op afbeelding 2 is de ligging van het projectgebied (binnen de
rode cirkel) te zien ten opzichte van Natura 2000-gebieden (gele markeringen).
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het onderzoeksgebied ligt buiten het NNN. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa
50 m ten noorden van het projectgebied. Op afbeelding 3 is de ligging van
onderzoeksgebied (binnen de rode markering) te zien ten opzichte van het NNN (beige
markeringen).
Stedelijke Groene Hoofdstructuur
Het projectgebied overlapt gedeeltelijk met de ecologische verbindingszone
Ypenburgzone zoals is vastgesteld in de Nota Ecologische Verbindingszones 2008-2018
(zie afbeelding 4).
Ligging projectgebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden
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Ligging projectgebied ten opzichte van NNN

Ligging projectgebied (rode kader) ten opzichte van ecologische
verbindingszone Ypenburgzone en naastgelegen groengebieden
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4.2

Planten en dieren
4.2.1 Vogels
In het gebied zijn vogels aanwezig of wij verwachten dat deze hier kunnen worden
aangetroffen. Het gaat om soorten als buizerd, torenvalk, zwarte kraai, ekster, grote bonte
specht, groene specht, fazant, houtduif, blauwe reiger, wilde eend, meerkoet, waterhoen
en verschillende soorten kleine zangvogels.

4.2.2 Europees beschermde soorten
Vleermuizen
Wij verwachten dat er vleermuizen voorkomen in het projectgebied. Het gaat om gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis.
Tijdens een onderzoek van Adviesbureau E.C.O. Logisch in 2014 zijn gewone
dwergvleermuizen en rosse vleermuizen foeragerend waargenomen in de nabijheid van
het projectgebied. In een onderzoek van Buro Bakker uit 2010 wordt gesproken over
aanwezigheid van foeragerende watervleermuizen, gewone dwergvleermuizen en ruige
dwergvleermuizen nabij het Molenslootpad en over een vaste vliegroute van gewone
dwergvleermuis langs het Molenslootpad.
Overige soortgroepen
Wij hebben geen exemplaren uit andere Europees beschermde soortgroepen
waargenomen. Deze zijn op basis van literatuuronderzoek en het ontbreken van geschikte
biotopen ook niet te verwachten.

4.2.3 Nationaal beschermde soorten
Vaatplanten
Wij hebben geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze zijn op basis van het
ontbreken van geschikte biotopen ook niet te verwachten. De meeste beschermde soorten
stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats, zoals een voedselarme bodem en open
plekken met direct zonlicht. Deze omstandigheden zijn in het projectgebied niet of
nauwelijks aanwezig.
Terrestrische zoogdieren
Wij hebben geen zoogdieren waargenomen. Wel verwachten wij dat vos, bunzing, egel,
haas, konijn, huisspitsmuis en veldmuis in het projectgebied kunnen worden aangetroffen.
Op basis van het ontbreken van geschikte biotopen sluiten wij andere zoogdieren verder
uit.
Amfibieën en reptielen
Wij hebben geen amfibieën aangetroffen. Maar waarschijnlijk houden algemene soorten
zoals meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander
zich op in of nabij het gebied. Wij hebben geen reptielen waargenomen. Op basis van
ons literatuuronderzoek en omdat geschikte biotopen ontbreken, verwachten wij ook niet
dat deze hier voorkomen.
Vissen
De watergangen direct naast het projectgebied zijn gezien het ontbreken van geschikte
biotopen niet geschikt voor beschermde vissoorten. Wel worden algemene, maar niet
beschermde soorten als stekelbaars en kleine modderkruiper verwacht.
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Overige soortgroepen
Wij hebben geen exemplaren uit de overige beschermde soortgroepen (insecten,
weekdieren) aangetroffen. Deze zijn ook niet te verwachten op basis van ons
literatuuronderzoek en vanwege het ontbreken van geschikte biotopen.

Rust- en voortplantingsplaatsen
Nesten
Wij hebben geen jaarrond beschermde nesten of nestplaatsen van vogels of bepaalde
zoogdieren aangetroffen. De bomen vormen echter een prima nestgelegenheid voor
algemeen voorkomende vogelsoorten zoals houtduif. In struiken kunnen nesten van
zangvogels verwacht worden en tussen oeverbegroeiing nesten van watervogels zoals
wilde eend, waterhoen en meerkoet. In het broedseizoen kunnen daarom bewoonde
nesten in het project verwacht worden.
Holten
Wij hebben geen holen in bomen aangetroffen die geschikt zijn als broedgelegenheid
voor vogels of als verblijfplaats voor landzoogdieren zoals bunzing. Er zijn weliswaar
enkele inrottingen bij bomen aanwezig, maar die bieden onvoldoende beschutting tegen
roofdieren en weersinvloeden, omdat ze aan de bovenzijde open zijn.
Holen
Wij hebben in het projectgebied geen holen van bijvoorbeeld vos of konijn aangetroffen.
Verblijfplaatsen van bunzing (die soms gebruik maakt van holen van vos of konijn) zijn
daarmee ook uitgesloten. Wel verwachten wij dat er enkele holen van huisspitsmuis en
veldmuis aanwezig zijn.
Vleermuizen
Er zijn geen (potentiële) verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in te kappen bomen.
Hiermee bedoelen wij holten, losse schorsplaten of scheuren in takken en stammen.
Er zijn weliswaar enkele inrottingen bij bomen aanwezig, maar deze bieden onvoldoende
beschutting tegen roofdieren en weersinvloeden, omdat ze aan de bovenzijde open zijn.
Voortplantingsbiotoop voor amfibieën
De watergangen naast het projectgebied vormen mogelijk een voortplantingsbiotoop voor
meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander.

4.4

Overige functies
Foerageergebied voor vleermuizen
De combinatie van bomen, struiken, oeverbegroeiing en water maken het projectgebied
geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De begroeiingen bieden beschutting en
trekken insecten aan, wat belangrijk is voor vleermuizen. Maar de omvang van het
projectgebied is beperkt. Wij verwachten daarom dat het projectgebied onderdeel is van
een groter netwerk aan foerageerlocaties voor vleermuizen.

11

Vliegroute voor vleermuizen
Het is goed mogelijk dat vleermuizen het projectgebied en de directe omgeving gebruiken
als vliegroute. Onderzoek uit het verleden heeft dit ook aangetoond (zie paragraaf 4.2.2.).
Het projectgebied met daarin de bomen, struiken en oeverbegroeiing vormt namelijk een
lijnvormig element tussen foerageergebieden en mogelijke verblijfplaatsen van
vleermuizen in de omgeving. De naastgelegen watergangen en begroeiingen in
particuliere tuinen ten zuiden van het Molenslootpad zijn hier ook onderdeel van deze
functie.

4.5

Houtopstanden
Er staan in het projectgebied houtopstanden. De APV van gemeente Den Haag vermeldt
namelijk dat houtopstanden bomen zijn en dat een boom een houtachtig overblijvend
gewas is met een omtrek van de stam van minimaal 30 cm op 130 cm boven het
maaiveld, gerekend langs de stam. De bomen staan binnen de bebouwde kom
Wet natuurbescherming (voorheen Boswet). Er staan geen monumentale bomen binnen
het projectgebied.
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Conclusie
Soortenbescherming
5.1.1

Vogels

Vogels gebruiken het projectgebied als foerageergebied, voortplantingsgebied of als
tijdelijke rustplaats. Alle vogels zijn streng beschermd volgens de Wnb. Maar van
opzettelijke verstoring hoeft geen sprake te zijn. Vogels zullen het terrein tijdelijk mijden
zodra de werkzaamheden starten. Bovendien zijn de werkzaamheden tijdelijk van aard,
waardoor vogels het gebied na afronding van de werkzaamheden weer in gebruik zullen
nemen.
Nesten
In 2009 is de lijst met vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd,
aangepast. De lijst biedt geen wettelijk kader, maar is een belangrijke richtlijn bij het
maken van effectanalyses. Deze lijst maakt onderscheid tussen nesten namelijk:
• nesten met een jaarrond beschermde status (categorie 1 t/m 4 van de lijst);
• nesten van vogels die niet jaarrond beschermd zijn, maar waarvan het nodig is
een goed beeld te hebben of na de ingreep goede alternatieven voorhanden zijn
om nieuwe nesten te bouwen (als het nest verloren gaat) (categorie 5 van de
lijst);
• nesten van overige, vaak erg algemeen voorkomende vogels.
Nesten uit categorie 1 t/m 5
Nesten van vogels uit categorie 1 t/m 5 hebben wij niet aangetroffen en worden ook niet
verwacht.
Overige nesten
In bomen, struiken en tussen oeverbegroeiing kunnen nesten verwacht worden van vogels
waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Nesten van deze categorie vogels zijn
alleen streng beschermd als ze daadwerkelijk in gebruik zijn. Voor wat betreft deze niet
jaarrond beschermde vogelnesten is geen sprake van een overtreding van de
verbodsbepalingen uit de Wnb zolang bewoonde nesten niet worden verstoord of
vernield. In hoofdstuk 6 beschrijven wij hoe verstoring of vernieling kan worden
voorkomen.

5.1.2 Europees beschermde soorten (geen vogels)
In het projectgebied zijn, behalve vogels, soorten aanwezig of kunnen soorten voorkomen
die in het kader van de Wnb op Europees niveau beschermd zijn. Het gaat om gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en watervleermuis.
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Vleermuisverblijfplaatsen
Er zijn geen (potentiële) rust- of voortplantingsplaatsen in te kappen bomen aanwezig.
In dat kader zijn dan ook geen vervolgstappen nodig.
Foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen
Het projectgebied wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikt door vleermuizen als onderdeel
van een foerageergebied en als vliegroute. Mits van wezenlijk belang zijn alle elementen
(bomen, water, oevers) die samen het foerageergebied en de vliegroute gestalte geven,
streng beschermd.
Er is met het kappen van bomen geen sprake van een overtreding van de
verbodsbepalingen, omdat het geen essentieel foerageergebied betreft en omdat een
eventuele vliegroute behouden blijft. Er verdwijnen weliswaar bomen, maar deze bomen
zijn niet van wezenlijk belang voor het functioneren van het foerageergebied. Dit omdat
er over de hele lengte van gebied voldoende bomen, struiken en oeverbegroeiingen
behouden blijven. Ook op de stukken tussen de te verwijderen bomen. Beschutting en
voedsel voor vleermuizen zijn hiermee altijd gewaarborgd. Bovendien worden er nieuwe
bomen teruggeplant, waardoor deze functies ook op lange termijn gewaarborgd zijn.
Er is dus geen vervolgonderzoek naar vleermuizen nodig. Een belangrijke voorwaarde is
wel dat het kappen van bomen plaatsvindt buiten de actieve periode voor vleermuizen.
Hierover meer in hoofdstuk 6.

5.1.3 Nationaal beschermde soorten
Binnen het projectgebied zijn soorten aanwezig of kunnen soorten voorkomen die in het
kader van de Wnb op nationaal niveau beschermd zijn. Het gaat om vos, bunzing, egel,
haas, konijn, huisspitsmuis, veldmuis, meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone
pad en kleine watersalamander.
Voor vos, bunzing, egel, haas en konijn zijn geen overtredingen van de
verbodsbepalingen te verwachten, omdat deze soorten het projectgebied zullen mijden
zodra de werkzaamheden beginnen. Voor deze soorten vormt het projectgebied slechts
een onderdeel van hun leefgebied en is in de omgeving ruim voldoende alternatief
leefgebied aanwezig.
Voor huisspitsmuis, veldmuis, meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en
kleine watersalamander bestaat een kleine kans dat holen en tijdelijke rustplaatsen in
de oeverzone aangetast worden. Namelijk als deze betreden worden tijdens het kappen
van de bomen en het aanplanten van nieuwe bomen. Daarmee vindt overtreding plaats
van artikel 3.10 lid 1b Wnb. Maar omdat er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen, geldt
voor deze soorten en voor deze verbodsbepaling in Zuid-Holland een provinciale
vrijstelling. Maar er moet wel zorgvuldig worden gehandeld. Hoe dit zorgvuldig handelen
vormgegeven kan worden, beschrijven wij in hoofdstuk 6.
Voortplantingsbiotoop voor amfibieën
De watergangen naast het projectgebied vormen mogelijk een voortplantingsbiotoop voor
meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander.
De voorgenomen werkzaamheden hebben hierop echter geen invloed, omdat het kappen
en planten van de bomen vanaf het land plaatsvindt. In dat opzicht zijn er dus geen
overtredingen van de verbodsbepalingen te verwachten.
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5.2

Natura 2000-gebieden
Het kappen van bomen heeft geen invloed op natuurwaarden in Natura 2000-gebieden
in de omgeving. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden bevinden zich namelijk op
circa 6,5 km afstand van het projectgebied. Effecten van deze kleinschalige
werkzaamheden zullen de Natura 2000-gebieden dus niet bereiken. Verdere toetsing is
dan ook niet nodig.
NNN
Wij verwachten geen negatieve effecten op de nabijgelegen NNN. Het projectgebied
bevindt zich namelijk buiten het NNN. Zolang u de bomen kapt buiten het broedseizoen
van vogels en buiten de voor vleermuizen actieve periode, kan er ook geen sprake van
zijn van indirecte aantasting van eventuele verblijfplaatsen van deze soortgroepen in
het naastgelegen NNN. Verder toetsing is in dat geval ook niet nodig.
Stedelijke Groene Hoofdstructuur
Bij werkzaamheden binnen de ecologische verbindingszone/Stedelijke Groene
Hoofdstructuur waarin het projectgebied gedeeltelijk ligt, geldt een compensatieplicht.
Getoetst moet worden of de werkzaamheden daadwerkelijk compensatie vereisen en aan
welke voorwaarden die dan moet voldoen.

5.3

Houtopstanden
De bomen staan binnen de bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen Boswet),
waardoor bij het vellen van bomen geen sprake is van een meldings- of herplantplicht
in het kader van de Wet natuurbescherming. Wel is dan een omgevingsvergunning voor
het vellen van houtopstanden nodig.
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5.4

Risico’s en vervolgstappen
In tabel 1 vertalen wij de uitkomsten van dit onderzoek naar een samenvatting van de
voorkomende soorten, eventuele overtredingen van verbodsbepalingen en de noodzaak
tot het nemen van vervolgstappen, ontheffingsaanvragen en/of vergunningsaanvragen.
Tabel 1.

Overzicht conclusies en vervolgstappen

Soortenbescherming
(mogelijk)
Voorkomend

Overtreding
verbodsbepalingen

Nader onderzoek

Ontheffing

Advies/voorwaarden

Nesten niet
jaarrond beschermd

Ja

Nee

Nee

Nee

Buiten broedseizoen
werken

Nesten jaarrond
beschermd

Nee

-

-

-

-

Vleermuizen

Ja

Nee

Nee

Nee

Buiten actieve
periode van
vleermuizen werken

Overige
soortgroepen

Nee

-

-

-

-

Terrestrische
zoogdieren

Ja

Ja
Art. 3.10 lid 1b
Wnb

Nee

Vrijstelling

Zorgplicht

Amfibieën

Ja

Ja
Art. 3.10 lid 1b
Wnb

Nee

Vrijstelling

Zorgplicht

Overige
soortgroepen

Nee

-

-

-

-

Afstand

Negatieve
effecten

Vervolgstappen

Vergunning

Opmerkingen

Natura 2000

+/- 6,5 km

Nee

Geen

Nee

-

NNN

+/- 50 m

Nee

Buiten broedseizoen
van vogels en actieve
periode van
vleermuizen werken

Nee

-

Stedelijke Groene
Hoofdstructuur

Binnen
onderzoeksgebied

Mogelijk

Mogelijk opstellen
compensatieplan

n.v.t.

Afstemmen met
gemeente Den Haag

Houtopstanden

In projectgebied

Ja, kappen

Omgevingsvergunning
voor vellen, zie par.
6.5

-

Controle op
gemeentelijke en
provinciale
verordeningen

Vogels

Europees
beschermde soorten

Nationaal
beschermde soorten

Gebiedsbescherming
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Advies
Vogels
Behouden bewoonde nesten
In gemeente Den Haag geldt een kapverbod in de periode 15 maart – 15 juli. De kans op
bewoonde nesten is in die periode het grootst. Maar sommige soorten broeden ook buiten
die periode. Wij adviseren daarom om de bomen te verwijderen in de periode tussen
1 december en 1 maart. De kans dat dan bewoonde nesten aanwezig zijn, is erg klein.
Dit sluit bovendien goed aan op ons advies ten aanzien van vleermuizen (zie paragraaf
6.2).

6.2

Europees beschermde soorten
Werken buiten actieve periode voor vleermuizen
Verwijder de te kappen bomen in de periode tussen 1 december en 1 maart. Dit is de
meest gunstige periode ten aanzien van vleermuizen. Vleermuizen zijn globaal genomen
vanaf half november tot half maart in winterrust en maken dan geen gebruik van het
projectgebied.

6.3

Nationaal beschermde soorten
Inspectie werkomgeving
Wij adviseren de bomen en de directe omgeving voorafgaand aan het kappen te
controleren op de aanwezigheid van dieren. Eventueel aangetroffen kikkers, padden en
salamanders moeten dan voorzichtig verplaatst worden naar een beschutte plek in de
berm aan de andere zijde van het pad.

6.4

Gebiedsbescherming
Stedelijke Groen Hoofdstructuur
Bij werkzaamheden binnen de ecologische verbindingszone/Stedelijke Groene
Hoofdstructuur waarin het projectgebied gedeeltelijk ligt, geldt een compensatieplicht.
Wij adviseren hierover contact op te nemen met de desbetreffende contactpersoon van
gemeente Den Haag om vervolgstappen te bepalen.
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6.5

Houtopstanden
Voor het vellen van houtopstanden adviseren wij een omgevingsvergunning voor vellen
aan te vragen.
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Verklarende woordenlijst
Alternatief leefgebied
Een alternatief leefgebied is een vergelijkbaar gebied waarin soorten zich in voldoende
mate in dezelfde behoeften kunnen voorzien.
Biotoop en habitat
Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin een bepaalde
levensgemeenschap met organismen kan gedijen. Binnen een biotoop kunnen habitats
worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een
organisme zich ophoudt. Bijvoorbeeld in de biotoop ‘bos’ is de bodem de habitat van
een regenworm.
Foerageergebied
Het gebied of netwerk van gebieden waarin een soort zich van voedsel voorziet.
Gebiedsbescherming
Via de Wet natuurbescherming wordt de gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden
geregeld. Het gaat hier niet zozeer om het beschermen van soorten en individuen, maar
om bescherming van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden.
Habitatrichtlijn
Europese richtlijn van 1992 die verplicht tot bescherming van bepaalde (half)natuurlijke
levensgemeenschappen (habitats) en leefgebieden van aangewezen planten- en
diersoorten (met uitzondering van vogels) die in Europees verband van bijzondere
betekenis zijn.
Nader onderzoek
Een nader onderzoek is een diepgaande beoordeling naar de functionaliteit van
bijvoorbeeld rust- en verblijfplaatsen, de functionaliteit van biotopen voor beschermde
soorten en het bepalen van welke soorten op welke manier gebruik maken van het
projectgebied. De quickscan geeft een eerste inschatting. Het nader onderzoek maakt de
inschatting concreet.
Natura 2000
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van
het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 beschermt
gebieden (biotopen) en draagt bij aan bescherming van soorten (en hun habitats).
Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar verbinden en
met het omringende agrarisch gebied.
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NDFF
De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens
brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van plantenen diersoorten. Deze gegevens zijn voor iedereen beschikbaar via een eenmalige levering
of een abonnement. De NDFF is de meest complete natuurdatabank van Nederland en
bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.
Mitigerende maatregelen
Maatregelen die negatieve effecten bij een activiteit voorkomen of beperken.
Ontheffing
Onder bepaalde voorwaarden mogen soms de verbodsbepalingen uit de Wnb geschonden
worden als daarvoor een ontheffing wordt afgegeven. Een ontheffing is een besluit
waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt
gemaakt.
Projectgebied
Het gebied waarin werkzaamheden worden verricht en wat geldt als grens voor het
uitvoeren van de beoordelingen in het kader van de quickscan. De inschatting van
ecologische potenties en het voorkomen van beschermde soorten houdt echter niet op
bij de projectgrens. In de quickscan vormt het projectgebied en de omgeving het
onderzoeksgebied.
Quickscan Natuur
In onze quickscan toetsen wij een voorgenomen ontwikkeling aan de Wet
natuurbescherming. De twee hoofdvragen zijn: Zijn de voorgenomen werkzaamheden in
strijd met de Wet natuurbescherming (Wnb) of met provinciaal beleid? En welke
vervolgstappen zijn nodig voordat met de uitvoering gestart kan worden? Met dit rapport
heeft de initiatiefnemer een bewijsstuk in handen dat een ecologische quickscan is
verricht.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Onder ruimtelijkeontwikkeling worden activiteiten verstaan met als resultaat een
functieverandering of uiterlijke verandering van een gebied of object. In de praktijk
spreken we dan van (her)inrichten, aanleggen, reconstrueren, groot onderhoud,
omvormen, (ver)bouwen of een verandering in beheer of gebruik.
Verblijfplaats
Een verblijfplaats is een onderdeel van het leefgebied van een soort en is essentieel voor
het functioneren van de soort. Per soort is de beschrijving van een verblijfplaats
verschillend. Voor een vis is dit bijvoorbeeld een ondiep gedeelte van een sloot, voor
een vogel een nest en voor een vleermuis een boomholte of een spouwmuur.
Vleermuisprotocol 2017
Het Vleermuisprotocol 2017 beschrijft het onderzoek dat nodig is om de kans op
aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures.
Wet natuurbescherming (verbodsbepalingen)
De Wet natuurbescherming is de Nederlandse
natuurgebieden, soorten en bos regelt.
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•
Gecertificeerd niveau 3 gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen
•
European Tree Technician, specialist bomen
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Dennis werkt sinds 2008 bij Cobra adviseurs als specialist natuur & ecologie. Sinds 2008 heeft
Dennis ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van quickscans en, sinds 2011, in het uitvoeren
van vleermuisonderzoek. Sinds 2009 verzorgt Dennis de ecologische begeleiding van
opdrachtgevers bij de voorbereiding van projecten. Dennis bespreekt samen met de
opdrachtgevers de te nemen stappen in het kader van de Wet natuurbescherming en verzorgt
offertes, onderzoek en ontheffingsaanvragen.
Meer informatie over Dennis is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.
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•
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•
Minor Bachelor of Biodiversity, Unitec Institute of Technology New Zealand
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rugstreeppad en marterachtigen. Jasper voert momenteel opdrachten uit voor gemeenten,
waterschappen en projectontwikkelaars en voert voor deze partijen de gesprekken in de
offertefase, voert veldwerk uit en rond samen met de opdrachtgever een project af.
Meer informatie over Jasper is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.

Naam:

Dries van Tuijn

Functie: Veldecoloog, specialist verblijfplaatsen beschermde soorten
Relevante opleidingen:
•
MBO niveau 4 Bos en Natuurbeheer bij MBCS Velp
•
Cursus Wet natuurbescherming niveau 1 bij IPC Groen
•
Cursus Wet natuurbescherming niveau 2 bij IPC Groen
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Dries is zelfstandig ondernemer en heeft zich gespecialiseerd als veldecoloog met als
specialisatie het opsporen van verblijfplaatsen van beschermde soorten. Daarnaast voert Dries
sinds 2013 zelfstandig quickscans uit en nader onderzoek naar vleermuizen, vogels en kleine
zoogdieren. Als docent van de opleiding ‘Wet natuurbescherming Zorgvuldig handelen niveau 1
en 2’ en als gastdocent van de opleiding ‘Faunacontroleur’ beschikt Dries over actuele kennis
van de huidige natuurwetgeving en de praktische invulling daarvan.
Meer informatie over Dries is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.

Juridisch kader Wet natuurbescherming
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden.
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De
wet regelt soortenbescherming en gebiedsbescherming. Hieronder gaan wij daar verder op in.
Ook is een toelichting gegeven op de planologische bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), ofwel de voormalige Ecologische Hoofdstructuur van Nederland, ook wel EHS
genoemd. Hoewel de werking van de NNN niet is geregeld onder de Wnb, kunnen onderdelen
van het NNN wel degelijk vallen onder de reikwijdte van de Wnb.

Soortenbescherming
De Wnb
De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden en regelt naast gebiedsbescherming (daarover
verderop meer) de soortenbescherming. Deze wet regelt de bescherming van dier- en
plantensoorten in hun natuurlijk leefomgeving. Menselijk handelen mag geen nadelige invloed
hebben op deze soorten. Volgens de Wnb is het daarom verboden beschermde dier- en
plantensoorten, hun nesten, hun holen en andere voortplantings- of vaste rust- en
verblijfplaatsen aan te tasten of te verontrusten. Onderscheiden wordt tussen vogels, Europees
beschermde planten- en diersoorten en Nationaal beschermde planten- en diersoorten.
Beschermde soorten
Onder de Wnb zijn als beschermde soort aangewezen:
•
ruim 700 op Europees grondgebied voorkomende vogelsoorten opgenomen in de
Vogelrichtlijn, beschreven in paragraaf 3.1 van de Wnb;
•
76 Europees beschermde planten- en diersoorten opgenomen in de Habitatrichtlijn, het
Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern, beschreven in paragraaf 3.2 van de Wnb
(artikel 3.10 en 3.11);
•
157 nationale planten en diersoorten, beschreven in paragraaf 3.3 van de Wnb (artikel 3.5
en 3.8).
•

Vrijstelling en ontheffing
Voor elk van de drie beschermingsregimes gelden specifieke verbodsbepalingen en vereisten
voor vrijstelling of ontheﬃng van de verboden. De verbodsbepalingen mogen niet overtreden
worden, tenzij men een ontheﬃng kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’). Om af te
mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling, moet aan drie criteria
zijn voldaan:
•
Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere
bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
•
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang
staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen
zijn, bijvoorbeeld volksgezondheid of openbare veiligheid.
•
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de
soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale
verordening of een gedragscode. Zo zijn er voor diverse nationaal beschermde soorten diverse
vrijstellingen geregeld die echter per provincie kunnen verschillen.
Zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. Overtreding van de
zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang
worden gehandhaafd.
Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer u een bepaalde handeling
wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, u zich daaraan
voorafgaand
op
de
hoogte
stelt
van
de
aanwezige
natuurwaarden,
de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van uw handelen. Zo nodig
raadpleegt u een ecoloog. Bij de uitvoering van die handeling moet u negatieve gevolgen zoveel
mogelijk voorkomen dan wel beperken of ongedaan maken.
Beschermingsregime soorten
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb

Beschermingsregime Europese
soorten § 3.2 Wnb

Beschermingsregime nationale
soorten § 3.3 Wnb

Art 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende
vogels opzettelijk te doden of te
vangen.

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten
opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nesten
van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van dieren te
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van dieren
opzettelijk te beschadigen of te
vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en
deze onder zich te hebben

Art 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in
de natuur opzettelijk te vernielen of
te rapen

Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen

Art 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten
in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te
plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te
vernielen

Stroomschema
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hanteert een stappenplan om te bepalen of
een ontheffing in het kader van soortenbescherming nodig is. Het stroomschema hebben wij
hieronder opgenomen.

Gebiedsbescherming
De voormalige Natuurbeschermingswet 1998 maakt sinds 1 januari 2017 onderdeel uit van de
Wnb. In hoofdstuk 2 van de Wnb is nu dit onderdeel opgenomen. Maar de manier waarop
getoetst wordt of een project invloed heeft op gebieden, is niet veranderd. Op grond van artikel
10a Op grond van artikel 10a heeft de toenmalige minister van EZ gebieden aangewezen waarin
uitvoering wordt gegeven aan de ‘Vogelrichtlijn’ (EEG nr. 79/409) en de Habitatrichtlijn (EEG nr.
29/43).
Gebieden
Onder de Wnb zijn uitsluitend Natura 2000-gebieden beschermd. Beschermde
natuurmonumenten zoals we deze voorheen kenden, zijn in de meeste gevallen opgenomen in
Natura 2000-gebieden.
Vergunning
Als er geen sprake is van een negatief effect, is er geen vergunning nodig. Als er wel sprake is
van een mogelijk negatief effect, is een vergunning noodzakelijk en dient de
vergunningsprocedure te worden gestart en gaat de habitattoets verder. Als het om een mogelijk
negatief effect gaat dat zeker niet significant is, dan moet er een verslechteringstoets worden
uitgevoerd en komt u in de fase ‘verslechteringstoets’. Gaat het om een mogelijk significant
negatief effect dan is een passende beoordeling nodig en wordt verder gegaan met de fase
‘passende beoordeling’. De passende beoordeling moet gebaseerd zijn op onderzoek en de best
beschikbare wetenschappelijke gegevens. De mogelijke effecten van de te beoordelen
activiteiten of plannen worden dan onderzocht. De procedure is in onderstaand schema
toegelicht.

Houtopstanden
Voor houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet was voor inwerkingtreding van de Wnb
de Boswet van toepassing. De regels zijn overgenomen in hoofdstuk 4 van de Wnb. Voor
houtopstanden die staan buiten de bebouwde komgrens zoals vastgesteld op grond van artikel
4.1 onder a. Wnb, kan velling van de houtopstand verplichtingen in het kader van deze wet
geven. Tot 2017 werd een dergelijke komgrens vastgesteld in het kader van de Boswet. De
standplaats van houtopstand buiten deze kom houdt in dat op velling van deze houtopstand
of onderdelen daarvan, de meld- en herplantplichten van artikel 4.2 Wnb en artikel 4.3 Wnb van
toepassing kunnen zijn. Op deze plichten kunnen vrijstellingen van toepassing zijn. Provinciale
verordeningen kunnen nadere regels bevatten omtrent deze plichten.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen
natuurgebieden. Het omvat de voormalige Ecologische Hoofdstructuur ofwel de EHS. Het netwerk
moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In
het Natuurnetwerk Nederland liggen:
•
bestaande natuurgebieden, waaronder de twintig Nationale Parken;
•
gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
•
landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
•
ruim zes miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee
en de Waddenzee;
•
alle Natura 2000-gebieden.
Structuurschema Groene Ruimte
Van rijkswege is het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) opgesteld. Hierin staan afspraken
over de natuur in landelijke gebieden. De nota is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling
van wezenlijke natuurkenmerken en -waarden. Bepaald is dat het NNN moet worden beschermd
en ontwikkeld door een combinatie van:
•
planologische bescherming;
•
aankoop van gronden;
•
het afsluiten van beheerovereenkomsten met particuliere eigenaren;
•
inspanningen voor een goede kwaliteit van milieu en water.
In het NNN worden planten en dieren in waardevolle natuurgebieden beschermd. In een
bestemmingsplan wordt het natuurnetwerk concreet begrensd.
Ingrepen in de NNN
In de NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn
toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De
effecten van een ingreep moeten worden gecompenseerd. In principe zijn ingrepen in of nabij
de NNN die invloed hebben op natuurwaarden vergunningsplichtig. Welk spoor gevolgd moet
worden en of er daadwerkelijk sprake is van een aantasting van natuurwaarden in de NNN is
afhankelijk van de concrete planvorming.
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Toelichting op de tabel
Soortgroepen
In de gehanteerde indeling is Overige soortgroepen een diverse groep met daarin alle wespen, bijen, mieren,
netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, muggen, haften, wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en
overige insecten, spinnen, mijten, hooiwagens, duizendpoten, miljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken,
oorwormen, weinigpotigen, vlokreeften, lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, ringwormen, snoerwormen
en wormachtigen zoals bloedzuigers. Ook zeeorganismen als hydroidpoliepen, mosdiertjes, mysisgarnalen,
ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen
en grote kreeftachtigen (kreeften, krabben en garnalen) en zeezoogdieren vallen in deze verzamelgroep.

Rode-Lijstsoorten
In de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de Rode Lijst staan. Rode
Lijsten worden formeel vastgesteld door de Rijksoverheid. De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar
website van ministerie van de Rijksoverheid met verwijzing naar pdf van het besluit):
vaatplanten

Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

mossen

Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

korstmossen

Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

paddenstoelen

Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

zoogdieren

Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

broedvogels

Besluit Rode Lijsten 5 november 2004

amfibieën

Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

reptielen

Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

vissen

Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

dagvlinders

Besluit Rode Lijsten 4 september 2009

macronachtvlinders

geen Rode Lijst

micronachtvlinders

geen Rode Lijst

libellen

Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

sprinkhanen en krekels

Besluit Rode Lijsten 15 oktober 2015

overige soortgroepen

Besluit Rode Lijsten 5 november 2004(1)

Wet Natuurbescherming – soorten van de Vogelrichtlijn
Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming paragraaf 3.1

Wet Natuurbescherming – soorten van de Habitatrichtlijn
Alle soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming paragraaf 3.2

Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten
Alle provinciale soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming paragraaf
3.3
Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een Bijlage op de wet maar kan op provinciaal niveau worden
bijgesteld. Wanneer een hok in meerdere provincies valt wordt de hoogste beschermingscategorie per
aangetroffen soort aangehouden.
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Wet Natuurbescherming – andere beschermde soorten (landelijke lijst)
Alle landelijk benoemde soorten die wettelijke bescherming genieten en vallen onder Wet Natuurbescherming
paragraaf 3.3
Deze soortenlijst is limitatief benoemd in een Bijlage op de wet.

Aantal soorten
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals aangegeven. Meegenomen zijn
alle waarnemingen:

die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen;
die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie ‘betrouwbaar’ hebben meegekregen;
waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen worden.
Indien er een asterisk (*) in het veld staat betekent dit dat een deel van de waarnemingen pas na expliciete
toestemming van de bronhouder mag worden uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de standaardlevering niet alle
waarnemingen worden geleverd die optellen tot de beknopte levering. Ook kan het zijn dat deze gegevens later
worden geleverd.

Volledigheid onderzoek
Voor elke soortgroep is een indicatie gegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is onderzocht. Er wordt
hierbij gewerkt met een normering in 5 klassen: (1) niet, (2) slecht, (3) redelijk onderzocht, (4) goed
onderzocht en (5) onbepaald. De volledigheid van onderzoek wordt geautomatiseerd berekend voor alle
soortgroepen, waarbij elk kilometerhok meedraait in een cyclus van berekeningen over geheel Nederland. De
doorlooptijd van deze rekencyclus is in de praktijk 2 tot 3 weken voor alle kilometerhokken in Nederland. In de
toelichting is per soortgroep aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode.
Download de toelichting

Detaillering
Voor elke soortgroep is in de oppervlakteklassen 0-0.25 km2 en groter dan 1 km2 bepaald welk aandeel de
waarnemingen bezetten. De basis voor deze berekening is het aantal waarnemingen: in de beschouwde
periode; dat geheel of gedeeltelijk in het kilometerhok valt; waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze
uitgeleverd mogen worden. De resultaten zijn in de drie genoemde klassen achter elkaar geplaatst en
gescheiden door een slash- teken (/).

Onderzoeksperiode
De onderzoeksperiode betreft voor vrijwel alle beschreven soortgroepen de recente 10 afgeronde
veldseizoenen. Alleen voor vaatplanten wordt een langere periode gehanteerd. In de loop van het kalenderjaar
wordt de beschouwde periode dus steeds iets langer.
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