•••

BLOM EC OLOGIE B .V.

ECOLOGISCH ADV1ES & ONDERZOEK

BI OM EC OLOGIE B \
ADVIES & ONDERZOEK

Zandweg 46
4181PM Waardenburg
Datum

23 September 2021 (revisie op 12 november 2021)

Kenmerk

BE/2021//n

Onderwerp

Ecologische boominspectie Schonauwen te I]sselstein

10418 820 288
e info@bk)mecoIogw nl
? www bLomecologie nl
KvK 67221904
BTW 8S6882999B01
1BAN NL21RAB O0314240683

De gemeente IJsselstein is voornemens aan de straat Schonauwen te IJsselstein een 24-tal bomen
te kappen. Deze kapwerkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de overlast als gevolg van
wortelopdruk. Gezien de kap van de bomen mogelijk kan leiden tot een overtreding van de Wet
natuurbescherming (Wnb) zijn de te kappen bomen vooraf gecontroleerd op de eventuele
aanwezigheid van potentiele verblijfplaatsen van boombewonende vieermuizen en de
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten en/of rustplaatsen van vogels. Ook wordt
ge'inspecteerd op overige natuurwaarden. Tree-o-logic heeft Blom Ecologie B.V. verzocht deze
inspectie uit te voeren.
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Voorbeeld van enkele te kappen bomen op de planlocatie.
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Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en
de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb).
Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie.
Algemene zorgplicht
In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en
fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden,
verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht
geldt voor iedereen.
(a) Soortenbescherming
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten
(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en
voortplantingsverblijfplaatsen en het functioned leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op
soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.
Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag
vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het
opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor
bepaalde soorten.
(b) Houtopstanden
Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers,
struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m 2 of meer, of een rijbeplanting met
meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of g edeeltelijk te vellen of te doen
vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand
melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld,
dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet
meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het een van de volgende typen houtopstanden
betreft:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de
bebouwde kom;
houtopstanden op erven of in tuinen;
fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan
twintig jaar;
kweekgoed;
uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs
waterwegen en/of (3) eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
het dunnen van een houtopstand;
uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld
voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar
worden geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per
beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden
door onbeplante stroken breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Methode
Op 17 September 2021 is de planlocatie bezocht door ecoloog ing. M.J. Visschers. De inspectie is
uitgevoerd door middel van een telescoopladder, camera, zaklamp en indien noodzakelijk een
endoscoop. De bomen (rode cirkels) (figuur 2) zijn visueel gei'nspecteerd op holtes, nesten en/of
broedende vogelsoorten en potentiele verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen.
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Figuur 2
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Overzicht van de te kappen bomen (bron: BOR IJsselstein).
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Bevindingen Soortenbescherming
Vleermuizen
Potentiele vleermuisverblijfplaatsen zijn niet waargenomen tijdens de inspectie. In een aantal
bomen zijn snoeiwonden aanwezig. Deze wonden zijn niet (voldoende) ingerot om te dienen als
vleermuisverblijfplaats.
De bomenlaan wordt mogelijk gebruikt als vliegroute door de vleermuizen in de omgeving.
Echter staan de bomen relatief ver uit elkaar en zijn in de parallel gelegen straten eveneens
bomenlanen/rijen aanwezig. De aanwezige alternatieve vliegroutes zorgen ervoor dat
foerageergebieden met vleermuisverblijfplaatsen verbonden blijven. Het ongeschikt raken van
een essentiele vliegroute, waardoor vleermuizen niet meer tussen verblijfplaats en
foerageergebied kunnen vliegen, is ten gevolge van de beoogde bomenkap uitgesloten.
Ransuil
Uit gesprekken met omwonenden blijkt dat in de omgeving door diverse buurtbewoners (in het
verleden) ransuilen zijn waargenomen. Deze soort met jaarrond beschermde rustplaatsen en
nestplaatsen staat erom bekend in het najaar en de winter in groepen overdag te rusten. Deze
gesprekken met omwonenden worden bekrachtigd door de Nationale Database Flora en Fauna
(NDFF, 2011-2021), waar relatief hoge aantallen van ransuilen te vinden zijn. Het zwaartepunt
van de ransuilen waarnemingen zijn in de noordoostelijke hoek. Vanuit deze hoek kunnen
ransuilen snel het buitengebied ten noorden bereiken, waar aannemelijk het jachtgebied van
ransuilen aanwezig is. Tijdens de inspectie zijn op een aantal plekken eveneens (verse)
braakballen en krijtsporen van ransuilen aangetroffen (figuur 3). Dit wil zeggen dat de
verblijfplaatsen van ransuilen nog steeds actief zijn, en dat de bomen nog steeds gebruikt worden
door ransuilen.

Figuur 3

Diverse krijtsporen en braakballen zijn aangetroffen verspreidt onder bomen op de
planlocatie. Bij rustplaatsen en nestplaatsen van ransuilen zijn dergelijke sporen goed te
identificeren.

De ransuil is niet in alle te kappen bomen aanwezig. Uit de bekende waarnemingen in de NDFF
en de aanwezige sporen (uitwerpselen, braakballen) blijkt dat de ransuilen vrijwel uitsluitend
gebruik maken van de bomen ten oosten van het Herteveld (figuur 4). Er zijn geen waarnemingen
van ransuilen of sporen van deze soort bekend ten westen van het Herteveld.
Voorafgaand aan de kap van de rood gearceerde bomen (figuur 4) dient met aanvullend
onderzoek te worden vastgesteld of hier sprake is van een rustplaats of nestlocatie van ransuilen.
Mogelijk, en zeer waarschijnlijk, dient een ontheffing Wet natuurbescherming voorhanden te zijn
alvorens deze rood gearceerde bomen gekapt mogen worden. Voor de overige bomen geldt dat
er geen aanwijzingen zijn dat hier sprake is van rustplaatsen of nestlocaties van jaarrond
beschermde vogels. De afstand tussen deze twee gebieden is ook voldoende (>50 m eter) om op

voorhand verstorende effecten uit te sluiten. De kap van de bomen ten westen van het Herteveld
heeft geen significante verstorende invloed op mogelijke rustplaatsen ten oosten van het
Herteveld. Hierdoor kunnen de bomen ten westen van het Herteveld gekapt worden zonder
aanvullend onderzoek of ontheffing Wet natuurbescherming.

waarnemingen in de NDFF en de aanwezige sporen van ransuilen ten tijde van het
veldbezoek.
Overige vogels
In de te kappen bomen zijn geen andere jaarrond beschermde nesten of rustplaatsen
aangetroffen. Ook zijn er geen andere jaarrond beschermde natuurwaarden aanwezig in de te
kappen bomen die weggenomen zullen worden door de beoogde kap.
Wei zijn er verlaten nesten aangetroffen van algemene broedvogels, waaronder nesten van
duiven. De nesten van algemene broedvogels zijn beschermd zolang er binnen het broedseizoen
gebruik wordt gemaakt van dit nest. Ook het verstoren van vogels gedurende het broedseizoen
is verboden indien dit tot gevolg heeft dat een broedsel verlaten worden. Het kappen van de
bomen of het terugsnoeien van de kroon dient derhalve buiten het broedseizoen te worden
uitgevoerd.

Conclusie
a)

Soortenbescherming

Jaarrond beschermde vogelsoorten
De kap van de bomen ten oosten van het Herteveld leidt mogelijk tot aantasting van rust- en/of
nestplaatsen van ransuilen. Rustplaatsen en nestplaatsen van ransuilen zijn jaarrond beschermd
(categorie 4, Vogelrichtlijn). Voor het kappen van bomen met een dergelijke functie voor de
ransuil is een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. Voor het verkrijgen van deze
ontheffing is nader onderzoek noodzakelijk om te kijken welke bomen deze functie voor de
ransuil vervullen. Gezien de aanwezigheid van ransuilen in de oostelijke bomen is het mogelijk
om het project in tweeen op te knippen.
Vleermuizen
De kap van de bomen leidt niet tot aantasting van vleermuisverblijfplaatsen, essentiele vliegroute
en/of essentieel foerageergebied.
Overige vogelsoorten
Ten tijde van het veldbezoek zijn enkele verlaten nesten van algemene broedvogels
waargenomen. Derhalve wordt per definitie geadviseerd de kapwerkzaamheden uit te voeren
buiten het broedseizoen. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische
omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Indien de beoogde
werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de
werkzaamheden ge'inspecteerd te worden door een ter zake deskundige.
b)

Houtopstanden

De houtopstanden op de planlocatie vallen onder het type a (houtopstanden binnen de bij besluit
van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom). Het kappen/verwijderen van
houtopstanden op de planlocatie is derhalve niet melding- en/of vergunningplichtig in het kader
van de Wet Natuurbescherming.

Vervolgstappen
1)

2)

Voor de beoogde ontwikkeling dient middels aanvullend onderzoek inzichtelijk te worden
gemaakt welke bomen ten oosten van het Herteveld een functie als rustplaats of nestlocatie
vervullen voor de ransuil. Hierbij wordt geadviseerd zowel onderzoek te doen in de
winterperiode (rustplaatsen) als in het voorjaar (nestplaatsen).
De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart
t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor
de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels
aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit met mogelijk is dienen de
potentiele nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.

Bijlage 1

Figuur 1

Figuur 2
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Fotografische impressie

Enkele van de te happen bomen op de planlocatie.

Straatbeeld van enkele van de te happen bomen.

