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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
Om de realisatie van windpark Oude Maas mogelijk te maken, dienen er op een aantal 
(windturbine) locaties in totaal 1.014 bomen gekapt te worden. In het kader van de Wet 
natuurbescherming zijn in 2017 en 2018 meerdere onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de 
realisatie van het windpark (Tauw, 2018). Door de initiatiefnemers POG-REF windparken B.V. en 
Eneco is voor de beoogde kap een concept-kapmelding in het kader van het onderdeel 
houtopstanden van de Wet natuurbescherming opgesteld. Er is vanuit het principe van 
zorgvuldigheid ervoor gekozen om een actualisatie uit te voeren. Ten behoeve van de kapmelding 
is deze actualiserende rapportage opgesteld. Toetsing vindt alleen plaats aan (de activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor) de kap van de bomen.  
 
In de rapportage worden met betrekking tot soortbescherming van de Wet natuurbescherming de 
volgende aspecten besproken en beoordeeld: 
• Zijn er verblijfplaatsen van bever, vleermuizen of vogels met een jaarrond beschermde 

nestlocatie aanwezig die (mogelijk) geschaad worden door de bomenkap? 
• Welke vervolgacties zijn noodzakelijk? 
 
1.2 Werkwijze 
Om een goede beoordeling te maken is op 16 januari 2020 een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens 
het veldbezoek op 16 januari waren de volgende personen aanwezig: 
• Namens Renewable Factory (hierna: REF): Frans de Jong en Ronald Kloet 
• Namens Hoekschewaards Landschap (hierna: HWL): Sjoerd Reinstra en Henk Malta 
• Namens Tauw: Bram Rijksen, ecoloog 
 
Aanvullend is op 5 maart 2020 en 25 mei 2020 een veldbezoek uitgebracht. Op 5 maart is dit 
veldbezoek uitgevoerd door Jos Stofberg en Bram Rijksen. Op 25 mei is dit velbezoek uitgevoerd 
door Bram Rijksen en Karin Boelens. Allen zijn werkzaam als ecoloog bij Tauw.  
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2 Bevindingen en toetsing  

2.1 Huidige situatie 
Het plangebied is ten opzichte van de toetsing en het nader onderzoek in 2018 (Tauw, 2018) niet 
wezenlijk veranderd. Op basis van vegetatiestructuur en locatie is het plangebied grofweg in 
deelgebied west, midden en oost onderverdeeld. Figuur 2.1 geeft de ligging van de deelgebieden 
weer en figuur 2.2 geeft een impressie van de deelgebieden. Hieronder volgt een beschrijving per 
deelgebied: 
• Deelgebied ‘oost’ 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 onder andere vlier en Spaanse aak. De schaduwrijke bodem bevat veel 
afgevallen dood takhout en is grotendeels begroeid met mos 

• Deelgebied ‘midden’ is een open gebied met ruigtekruiden en struiken en met relatief weinig 
bomen. In het oosten heeft zich een beperkt deel ontwikkeld als een natuurlijk elzenbosje 

• Deelgebied ‘west’ is een smalle strook met zeer dicht op elkaar geplante loofbomen 
waaronder gewone essen en schietwilgen Het gaat hoofdzakelijk om dunne exemplaren met 
een matig tot slecht ontwikkelde kroon. De struiklaag is matig ontwikkeld en de bodem is 
bedekt met dood hout en mos 

 

 
Figuur 2.1 De ligging van het plangebied en de drie deelgebieden. 
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Figuur 2.2 Een impressie van de verschillende deelgebieden. Linksboven deelgebied oost, rechtsboven deelgebied 

midden en onder deelgebied west. 
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2.2 Beschermde waarden en effectbeoordeling 
Tijdens het locatiebezoek op 16 januari 2020 is gelet op de aanwezige beschermde 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 of nabij de 
te kappen bomen. 
 
2.2.1 Jaarrond beschermde nesten 
Tijdens de veldbezoeken op 16 januari 2020 en 5 maart 2020 is gelet op aanwezigheid van 
(vogel-)nesten die geschikt kunnen zijn voor vogels met een jaarrond beschermd nest. Er zijn vijf 
geschikte (roof)vogelnesten aangetroffen in en de ruime omgeving van het plangebied. Slechts 
één nest bevindt zich in het plangebied. De andere nesten bevinden zich allen op minimaal 100 
meter afstand van het plangebied. De kapwerkzaamheden worden geheel buiten het 
broedseizoen uitgevoerd, hierdoor is er geen sprake van verstoring van nesten die niet fysiek 
worden aangetast, omdat ze buiten het plangebied liggen. 
 
Het nest binnen het plangebied bevindt zich westelijk van de A29 (zie figuur 2.3). Sjoerd Reinstra 
heeft de inventarisatiegegevens van het nest met Tauw tijdens een telefoongesprek op  
6 februari 2020 gedeeld. De informatie over het nest staat in tabel 2.1. 
 
Op basis van deze gegevens is geconcludeerd dat het nest binnen het plangebied verlaten is en 
dus géén jaarrond beschermde status heeft. Om te voorkomen dat dit nest komend broedseizoen 
alsnog wordt gebruikt door algemene soorten broedvogels (zoals nijlgans) is het nest op 5 maart 
2020 verwijderd.  
 
Tabel 2.1 De inventarisatiegegevens van het verwijderde nest in deelgebied west zoals deze beschikbaar zijn 

gesteld door de Hoekschewaards Landschap. 

Jaar Status 

2015 Nest niet in gebruik 

2016 Enkele waarnemingen, duidend op een territorium, maar geen activiteiten bij dit nest 

2017 Op 6 april kortstondig één exemplaar op nest gezien, bij volgende bezoeken geen waarnemingen op of 

rond net nest  

2018 Nest niet in gebruik 

2019 Nest niet in gebruik 
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Figuur 2.3. Locatie van het verwijderde nest. 

 
2.2.2 Vleermuizen 
Op 16 januari 2020 zijn in het oostelijke deelgebied drie bomen met holtes aangetroffen. Deze 
waren vanaf de grond niet volledig inspecteerbaar. Daarom is op 5 maart 2020 een aanvullende 
holte inspectie uitgevoerd met behulp van een inspectiecamera. De inspectie wijst uit dat één 
boom een geschikte holte voor vleermuizen bevat. De locatie van deze boom is (globaal) 
weergegeven in figuur 2.4.Op basis van de omvang van de boom, de grootte van de 
invliegopening en het volume van de holte is de inschatting dat de holte potentieel geschikt is als 
zomer- en/of paarverblijfplaats voor boombewonende soorten vleermuizen: ruige dwergvleermuis, 
rosse vleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis. De holte en de boom zijn té klein om 
te kunnen functioneren als kraamlocatie of winterverblijf voor grotere groepen vleermuizen. 
 
De holteboom wordt niet gekapt. Er is daarmee geen sprake van beschadiging of vernieling van 
een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen. Voor de overige te kappen bomen in het plangebied 
geldt dat door het ontbreken van (geschikte) holtes de aanwezigheid van verblijfplaatsen is 
uitgesloten. Doordat de boom behouden wordt, evenals de bomen direct ten oosten, westen en 
zuiden van deze boom, is een negatief effect door verstoring ook niet aan de orde. Door de 
werkzaamheden overdag uit te voeren is verstoring op foeragerende en vliegende dieren te 
voorkomen. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen zonsopgang en 
zonsondergang. 
 
Het kappen van bomen in het plangebied leidt ook niet tot aantasting van essentieel 
foerageergebied of een essentiële vliegroute. Er is meer dan voldoende (alternatief) 
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foerageergebied in de omgeving aanwezig dat behouden blijft. Ook leidt het kappen van bomen in 
het plangebied niet dusdanig tot versnippering dat dieren niet meer heen en weer kunnen vliegen. 
Sterker nog, bomenkap kan mogelijk zelfs bijdragen aan het creëren van een nieuwe oost-west 
vliegcorridor.  
 

 
Figuur 2.4 De globale locatie van de boom met een voor vleermuizen geschikte holte. 

 
2.2.3 Bever 
Tijdens het veldbezoek van 16 januari 2020 zijn op enkele locaties in (de directe omgeving van) 
het plangebied verse vraatsporen, wissels en uittreedplaatsen van bever aangetroffen. Tijdens het 
onderzoek in 2018 waren deze nog niet aanwezig. Om meer inzicht te krijgen in de huidige functie 
van het plangebied voor bever, is op 5 maart en 25 mei 2020 nogmaals gezocht naar sporen en 
burchten van bever. Op beide dagen is het plangebied vlakdekkend onderzocht. Daarnaast is in 
de omgeving gezocht naar sporen die duiden op aanwezigheid van bever.  
 
Er zijn beversporen aangetroffen in deelgebied midden en de omgeving ten noorden en westen 
van het plangebied. Elders in het plangebied, of ten zuiden daarvan, zijn geen beversporen 
aangetroffen. De aangetroffen sporen in deelgebied midden en de omgeving ten noorden en 
westen van het plangebied zijn waarschijnlijk afkomstig van bevers die een burcht hebben buiten 
het plangebied. Er zijn immers twee burchten van bever bekend uit de omgeving, maar buiten de 
grenzen van het plangebied. Eén burcht bevindt zich boven de ingang van de Heinenoordtunnel 
en de andere burcht is aangetroffen langs de Oude Maas ter plaatse van de Boonsweg. Beide 
burchten liggen op meer dan 150 meter van het plangebied.  
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Het plangebied heeft een functie als foerageergebied voor bever. Het betreft niet-essentieel 
foerageergebied. Er is namelijk voldoende foerageergebied van dezelfde kwaliteit in de directe 
omgeving van het plangebied en de aangetroffen burchten aanwezig dat intact blijft. Bomenkap in 
het plangebied leidt dus niet tot aantasting van foerageergebied dat essentieel is voor het 
voortbestaan de lokale beverpopulatie. Ook is er geen sprake van verstoring of aantasting van 
een verblijfplaats of voortplantingsplaats voor bever. Er zijn twee burchten in de omgeving 
aangetroffen, maar deze bevinden zich op meer dan 150 meter van het plangebied. 
 
Het onderzoek wijst uit dat het plangebied geen essentiële functie heeft voor bevers. Er kan 
echter niet met zekerheid worden uitgesloten dat bevers het plangebied zo nu en dan passeren of 
gebruiken om te foerageren. Tijdens de werkzaamheden worden maatregelen getroffen om 
effecten op bever te voorkomen, onder andere: 
 

• Werken in de minst kwetsbare periode: Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden 
plaatsvinden buiten het reguliere broedseizoen. De werkzaamheden worden dus 
uitgevoerd in de periode september – maart. Dit is tevens de minst kwetsbare periode 
voor bever om werkzaamheden uit te voeren 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf één kant, zodat aanwezige dieren de kans 
krijgen om de werkzaamheden te ontvluchten 

• Tijdens de werkzaamheden is een ter zake kundige ecoloog aanwezig die er op toe ziet 
dat er zorgvuldig gehandeld wordt 

 
 

 
Figuur 2.5 Recente knaagsporen van bever (links) en de reeds bekende beverburcht boven de ingang van 

Heinenoordtunnel. 

 
2.2.4 Overige (beschermde) natuurwaarden 
Ten opzichte van het aanvullend onderzoek uit 2018 zijn er geen andere relevante waarnemingen 
gedaan die de kap van bomen in de weg staan.  
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3 Conclusie en aanbevelingen 

Om de realisatie van windpark Oude Maas mogelijk te maken, dienen op een aantal (windturbine) 
locaties in totaal 1.014 bomen gekapt te worden. In het kader van de Wet natuurbescherming zijn 
in 2017 en 2018 meerdere onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van het 
windpark (Tauw, 2018). Door de initiatiefnemers POG-REF windparken B.V. en Eneco is voor de 
beoogde kap een concept-kapmelding in het kader van het onderdeel houtopstanden van de Wet 
natuurbescherming opgesteld. Er is vanuit het principe van zorgvuldigheid ervoor gekozen om een 
actualisatie uit te voeren. Ten behoeve van de kapmelding is deze actualiserende rapportage 
opgesteld. Toetsing vindt alleen plaats aan (de activiteiten die noodzakelijk zijn voor) de kap van 
de bomen.  
 
Op 16 januari 2020, 5 maart 2020 en 25 mei 2020 is een veldbezoek in en rond het plangebied 
uitgevoerd ten behoeve van de uit te voeren bomenkap. Tijdens het eerste veldbezoek heeft 
overleg plaatsgevonden met Renewable Factory (opdrachtgever) en Hoekschewaards Landschap 
(beheerder).  
 
Uit de aanvullende veldbezoeken blijkt:  
• Bever: de situatie die tijdens het onderzoek in 2018 is vastgesteld, is niet veranderd. Er is 

geen burcht of andere verblijfplaats ter hoogte van het plangebied aanwezig. Een deel van 
het plangebied e.o. wordt door bevers gebruikt als foerageergebied, maar dit vormt geen 
essentieel onderdeel van het territorium dat nodig is om de lokale beverpopulatie in stand te 
houden.  

• Vleermuizen: een boom met een geschikte holte bevindt zich op de grens van het plangebied 
en staat in de huidige situatie aan de noordzijde deels vrij. Doordat de boom wordt behouden 
evenals de bomen direct ten oosten, westen en zuiden van deze boom is een negatief effect 
door de fysieke aantasting van een eventuele verblijfplaats uitgesloten. Er is ook geen sprake 
van aantasting van essentieel foerageergebied of een essentiële vliegroute. 

 
Samengevat betekent dit dat er voor de bomenkap geen ontheffing van de wet 
natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming, aangevraagd hoeft te worden. Het nemen 
van aanvullende maatregelen is nodig om effecten op bever te voorkomen, zie paragraaf 2.2.3. Er 
moet rekening mee gehouden worden dat als er onverhoopt wezenlijke vertraging optreedt tijdens 
het project er mogelijk actualiserend (veld)onderzoek noodzakelijk is. Geadviseerd wordt een 
ecoloog te raadplegen als het voornemen niet voor maart 2022 gerealiseerd is. 

4 Bronnen 

Tauw, 2018. Aanvullende onderbouwing natuurtoets en nader onderzoek Windpark Oude Maas. 
Rapport met kenmerk R001-1266063NGW-V01-nda d.d.12 oktober 2018. 
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