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1 Inleiding 

Om de realisatie van windpark Oude Maas mogelijk te maken dienen er op een aantal 
(windturbine)- locaties in totaal 1014 bomen gekapt te worden. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn in 2017 en 2018 meerdere onderzoeken uitgevoerd. De resultaten 
daarvan zijn verwerkt in het rapport van Tauw (001 1266063-NGW-V01) ‘Aanvullende 
onderbouwing natuurtoets en nader onderzoek Windpark Oude Maas, 12 oktober 2018’.  
 
Door de initiatiefnemers POG-REF windparken B.V. en Eneco is hiervoor een concept-kapmelding 
in het kader van het onderdeel houtopstanden van de Wet natuurbescherming opgesteld. Tijdens 
een veldbezoek op 16 januari 2020 is in het kader van deze aanvraag, en in aanvulling op de 
eerdere onderzoeken, het plangebied bezocht door een ecoloog van Tauw, en zijn met diverse 
betrokken partijen de relevante ecologische aspecten beoordeeld en besproken. 
 
Tijdens het veldbezoek op 16 januari waren de volgende personen aanwezig: 
• Namens Renewable Factory (REF): Frans de Jong en Ronald Kloet 
• Namens Hoekschewaards Landschap (HWL): Sjoerd Reinstra en Henk Malta 
• Namens Tauw: Bram Rijksen-ecoloog 
 
Bij het veldbezoek zijn met betrekking tot ecologie de volgende aspecten besproken en 
beoordeeld: 
• Zijn de bestaande ecologische onderzoeken nog actueel?  
• Welke maatregelen worden opgenomen in het op te stellen ecologisch werkprotocol 
• Welke vervolgacties zijn nog noodzakelijke 
Aanvullend is ten noorden en ten zuiden van het plangebied gezocht naar aanwezige 
(roofvogel)nesten en zijn de locaties bezocht uit het door HWL opgesteld compensatieplan 
(Natuurcompensatie Windpark Oude Maas, Hoekschewaards Landschap, augustus 2017). 
Bovenstaande wordt op beknopte wijze beschreven in deze rapportage.  
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2 De actuele situatie; bevindingen en consequenties 

2.1 Huidige situatie 
Het plangebied is ten opzichte van de toetsing en het nader onderzoek in 2018 niet wezenlijk 
veranderd. Op basis van vegetatiestructuur is het plangebied grofweg te in drie deelgebieden (zie 
figuur 2.1). In figuur 2.2 is een impressie van deze deelgebieden opgenomen. 
 
De drie deelgebieden zijn: 
• Het oostelijke deel (groen) bestaat uit dicht op elkaar geplante loofbomen (hoofdzakelijk 

essen) met relatief dunne stammen en slecht ontwikkelde kroon. De struiklaag is redelijk tot 
goed ontwikkeld met o.a vlier en Spaanse aak. De schaduwrijke bodem bevat veel afgevallen 
dood takhout en is grotendeels begroeid met mos 

• Het centrale deel (geel) is een open gebied met relatief weinig bomen een ruige kruiden en 
struikenvegetatie. In het oosten heeft beperkt deel zich ontwikkeld als een natuurlijke 
elzenbosje 

• Het westelijke deel (blauw) is een smalle strook met zeer dicht op elkaar geplante loofbomen 
zoals gewone essen en schietwilgen Het gaat hoofdzakelijk om dunne exemplaren met matig 
tot slecht ontwikkelde kroon. De struiklaag is slecht matig ontwikkeld en de bodem bevat veel 
mos en dood hout 

 

 
Figuur 2.1 De ligging van de verschillende deelgebieden 
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Figuur 2.2 Een impressie van de verschillende deelgebieden. Linksboven het oostelijke deel, rechtsboven het 

middendeel en onder het westelijke deel 

 
2.2 Ecologische waarden en effectbeoordeling 
 
2.2.1 Algemeen 
Tijdens het locatiebezoek is gelet op de aanwezige ecologische waarden. Hierbij is specifiek 
gekeken naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van (roof)vogels, bomen met 
geschikte holtes voor vleermuizen en op sporen van bever. In figuur 2.3 zijn de resultaten op kaart 
weergegeven. 



 

 7/11  

 

 
 

Kenmerk R002-1261067ARY-V01-mvg-NL 

  

 

 
Rood Oude roofvogelnesten (west: buizerd, oost: havik) 
Blauw Nestlocatie buizerd 
Groen Nestlocatie Havik 
Geel Glijbaan en recente knaagsporen Bever 
Blauwe ruit Bomen met holte 
Figuur 2.3 De resultaten van het locatiebezoek op 16 januari 2020 

 
2.2.2 Jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek is gelet op aanwezigheid van (vogel-)nesten. Er zijn vier geschikte 
(roof)vogelnesten ten zuiden van het plangebied aangetroffen (zie figuur 2.3). Op basis van eerder 
uitgevoerde inventarisaties door Hoekschewaards Landschap betreft het één buizerd- (zie figuur 
2.4) en één haviksnest. Deze nesten worden nog actief gebruikt. De andere twee nesten zijn van 
buizerd en havik, maar zijn in ieder geval de afgelopen twee jaar niet meer zijn gebruikt 
(mededeling Hoekschewaards Landschap d.d. 16 januari 2020).  
De onderlinge afstand tussen de oude en nieuwe nesten van buizerd en havik bedraagt resp. +/- 
500 en +/- 275 meter. 
 
Twee van de vier aangetroffen roofvogelnesten zijn de afgelopen jaren gebruikt door buizerd 
(blauw) en havik (groen). De kans dat dit ook het geval zal zijn in 2020 is groot. Nesten van deze 
soorten zijn jaarrond beschermd. De verstoringsvrije afstand tot een nest in het broedseizoen is 
doorgaans 75 meter (BIJ12 2017). De afstand van het haviksnest tot de grens van het werkgebied 
bedraagt minimaal 175 meter. De afstand tussen het buizerdnest en de grens van het werkgebied 
minimaal 230 meter. Beide nesten bevinden zich dus ruim buiten de invloedsfeer van de geplande 
werkzaamheden. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten het broedseizoen 
waardoor verstoring in het geheel voorkomen wordt. 
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Figuur 2.4 Het actieve nest van buizerd 

 
Het oude haviksnest bevindt zich mogelijk net binnen deze verstoringsvrije zone van 75 meter 
(afstand tot grens werkgebied 65 à 75 meter). Het is niet uit te sluiten dat dit nest alsnog in 
gebruik genomen gaat worden. Omdat de werkzaamheden echter buiten de broedperiode 
plaatsvinden zal er geen sprake van verstoring kunnen zijn. 
Uit de broedvogelinventarisaties (BMP-methode) die afgelopen jaren zijn uitgevoerd door 
Hoekschewaards Landschap blijkt dat het oude nest aan de westkant in ieder geval de laatste 
twee jaar niet als broedlocatie is gebruikt door buizerd. Daarmee betreft dit aantoonbaar geen 
jaarrond beschermde nestlocatie. Om te voorkomen dat dit nest komend broedseizoen alsnog 
wordt gebruikt is ons advies het op korte termijn te verwijderen.    
 
2.2.3 Vleermuizen 
In het oostelijke deel zijn drie boomholtes gevonden (zie figuur 2.3 en 2.5). Mogelijk zijn deze 
holtes geschikt als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Een volledige inspectie kon 
niet uitgevoerd worden.  
De kans dat er in dit deel van het plangebied nog meer holtes aanwezig zijn is reëel. Niet alle 
bomen konden voldoende worden geïnspecteerd. Het is vooralsnog onduidelijk of de aangetroffen 
holtes of eventueel andere holtes binnen het plangebied geschikt zijn als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Bepalend daarbij is onder meer de mate waarin de holtes naar boven toe doorlopen 
in de boomstam.  
 
Omdat verblijfplaatsen van vleermuizen beschermd zijn kunnen bomen met deze verblijfplaatsen 
niet zonder meer verwijderd worden. Om de holtes te beoordelen op geschiktheid voor 
vleermuizen is het nodig deze te laten inspecteren door ter zake deskundige. Vanwege de 
toegankelijkheid in de boom dient dit te gebeuren door een professionele klimmer. Door de ter 
zake kundige worden de holtes met behulp van een endoscoop beoordeeld. Geadviseerd wordt 
om dit nader onderzoek op korte termijn uit te laten voeren.  
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Afhankelijk van de resultaten van deze inspectie zal worden bepaald of aanvullend 
vleermuisonderzoek noodzakelijk is. Met aanvullend onderzoek kan worden vastgesteld of de 
geschikte holtes ook daadwerkelijk als verblijfplaats worden gebruikt.  
Als tijdens de inspectie blijkt dat de aanwezige holtes niet geschikt zijn, is nader onderzoek 
uiteraard niet nodig.  
 

 
Figuur 2.5 een van de (mogelijk) voor vleermuizen geschikte boomholtes in een gewone es 

 
Voor de overige te kappen bomen in het westelijk en middelste deel van het plangebied geldt dat 
door het ontbreken van (geschikte) holtes en de compacte structuur van het bos met zeer dicht op 
elkaar staande dunne bomen, de aanwezigheid van verblijfplaatsen is uitgesloten. 
 
2.2.4 Bever 
In het plangebied zijn zowel oude als nieuwe knaagsporen van bever gevonden (zie figuur 2.3 en 
2.6). Ook werd een glijbaan aangetroffen op een locatie die tot nog toe onbekend was. De 
aanwezigheid van nieuwe knaagsporen en de glijbaan is een aanvulling op de al eerder 
aangetroffen sporen van bever. De aanwezigheid van beverburchten ter hoogte van de ingang 
van de Heinenoordtunnel en ten oosten van het plangebied zijn al langere tijd bekend.  
 
De recente sporen wijzen op een verhoogde activiteit van bever(s) in de afgelopen periode. Het is 
niet uitgesloten dat er ter hoogte van het plangebied recent een nieuwe beverburcht is gebouwd. 
Een beverburcht en het omliggende leefgebied heeft een beschermde status.  
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Omdat niet op voorhand is uit te sluiten dat er binnen de invloedsfeer van de geplande 
werkzaamheden recent een nieuwe beverburcht is gebouwd, is het uitvoeren van aanvullend en 
actualiserend onderzoek noodzakelijk.  
 

 
Figuur 2.6 recente knaagsporen van bever (links) en een beverburcht boven de ingang van Heinenoordtunnel 

 

2.2.5 Overige (beschermde) natuurwaarden 
Ten opzichte van het aanvullend onderzoek uit 2018 zijn er geen andere relevante waarnemingen 
gedaan. Bij uitvoering van de maatregelen zoals deze zijn beschreven in het compensatieplan zal 
de biodiversiteit in het gebied zich naar verwachting positief ontwikkelen.   
 

3 Ecologisch werkprotocol bomenkap 

Uitgangspunt bij de geplande kapwerkzaamheden is dat uitvoering gebeurt conform de 
Gedragscode Bosbeheer 2018. Daarnaast stelt Tauw een ecologisch werkprotocol op waarin 
specifieke maatregelen worden beschreven die zijn toegespitst op de kenmerkende 
gebiedseigenschappen en de wensen en voorwaarden van zowel de initiatiefnemer REF als 
Hoekschewaards Landschap. In dit werkprotocol worden alle maatregelen uit de gedragscode 
vertaalt naar een praktische toepasbaarheid. Bovendien komen daarin de volgende onderwerpen 
en maatregelen aan de orde: 
• De uitvoering van een uitgebreide broedvogelcheck is noodzakelijk bij het uitvoeren van 

(kap)werkzaamheden in het broedseizoen. Voor deze locatie geldt een broedseizoen van half 
februari tot eind augustus. De broedvogelcontrole vindt plaats door een ter zake kundige vlak 
voor de start van de werkzaamheden 

• Er worden afspraken vastgelegd in een communicatieplan over ecologisch begeleiding en het 
uitvoeren van start- en voortgangsoverleggen 

• Er worden voorschriften opgenomen voor het verwerken in en afvoeren uit het plangebied van 
vrijgekomen snoeihout 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

Op 16 januari 2020 is een actualiserend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Tijdens dit 
bezoek heeft er gezamenlijk overleg plaatsgevonden met REF en HWL. Daarnaast is bepaald of 
de huidige ecologische onderzoeken nog voldoende actueel zijn. 
 
Op basis van de resultaten van dit locatie bezoek zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk: 
• Het op korte termijn verwijderen van een oud vogelnest aan de westkant van het plangebied 
• Er dient een nadere holtencheck uitgevoerd te worden in het oostelijke deel van het 

plangebied. Naast een visuele inspectie vanaf de grond van alle te kappen bomen, dienen de 
holtes ook geïnspecteerd te worden met een endoscoop. Vanwege de hoogte van de holtes 
dient dit te gebeuren door een boomklimmer 

• Er dient voor bever aanvullend en actualiserend onderzoek te worden uitgevoerd naar het 
gebruik van het plangebied en de directe omgeving en naar de eventuele aanwezigheid van 
een nieuwe burcht 

 
Verder stelt Tauw stelt een ecologisch werkprotocol op voor de aanleg van het windmolenpark. 
Het opstellen van dit werkprotocol zal gebeuren op basis van de gedragscode Bosbeheer 2018.  
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