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2 Beschrijving bouwplan 

 
2.1 Initiatiefnemer 

Windpark Oude Maas (samenwerking van POG-REF windparken B.V. en Eneco) is een windpark 

bestaande uit vijf windturbines langs de Oude Maas, gelegen in de gemeente Binnenmaas. De 

vergunning voor het bouwen van de windturbines is onherroepelijk. Dit is een vergunningaanvraag 

vanuit de twee initiatiefnemers voor de omgevingsvergunning vellen en rooien van houtgewas die 

noodzakelijk is voor de bouw van het windpark. Dit document geeft een toelichting op deze aanvraag. 

 

 

2.2 Vellen en rooien van houtgewas 

Om de realisatie van windpark Oude Maas mogelijk te maken dienen er op een aantal (windturbine)-  
locaties bomen gekapt te worden. In Figuur 2 is in groen aangegeven waar er houtgewas geveld en 
gerooid dient te worden. Het aantal bomen met een stamdiameter van 10 cm of meer op 1,3 meter 
hoogte is: 
 

Traject aantal 
Windturbine 2 tot parallelweg snelweg 123 

Parallelweg tot Mollenwater 80 

Mollenwater tot turbine 4(inclusief turbine 3 en opstelplaats) 72 

Turbine 4 + opstelplaats en uitlegruimte giek 619 

opstelplaats tot inrit Boonsweg 50 

Inrit Boonsweg 70 
Totaal 1014 

Figuur 1 Overzicht windpark Oude Maas 
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Voor het vellen en rooien van houtgewas binnen het bestemmingsvlak ‘bedrijf-windturbine’ is geen 
omgevingsvergunning vereist. In dit gedeelte staan 260 bomen, waardoor de kapvergunning toeziet 
op de aanvraag voor het kappen van 754 bomen, binnen de bestemming natuur van zowel het 
bestemmingsplan Landelijke gebied Binnenmaas en Windpark Oude Maas. 

 

2.3 Compensatie 

“Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 12.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd, 

indien door de uitvoering van het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid, dan wel door de 

daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de natuur- en landschapswaarden van het gebied en hieraan door het stellen van voor- 

waarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;” 

 
Door het realiseren van compensatie nabij Heinenoord komen wij tegemoet aan de afbreuk van de 

natuur en landschapswaarden. Uitgaande van 450 te planten bomen per hectare is er voor het 

herplanten van 1014 bomen 2,26 hectare nodig. Om ook nog paden aan te kunnen leggen en een 

struikenrand voor de opbouw van het bos wordt er 2,5 hectare aan bos gecreëerd. 

 
De locatie is aan oostkant van Heinenoord, zie hiervoor Figuur 3. Deze grond is in eigendom van ASR 

die deze beschikbaar stelt.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 In groen aangegeven waar vellen en rooien van houtgewas van toepassing is. Zwart is begrenzing 

bestemmingsvlak ‘bedrijf-windturbine’ 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0585.BPLGBINNENMAAS-VG01/r_NL.IMRO.0585.BPLGBINNENMAAS-VG01_2.12.html#_12.3.1_Omgevingsvergunningplicht
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Voorstel is om bos te laten bestaan uit de volgende gebiedseigen soorten: 

 
• Boomsoorten: Berk, Gladde iep1, Gewone esdoorn, Zomereik, Beuk, Zoete kers, Haagbeuk, 

Zwarte els, Spaanse aak, Vleugelnoot, Winterlinde, Zwarte populier en Ratelpopulier; 
• Struiksoorten: Lijsterbes, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Grauwe wilg, Hazelaar en 

Inlandse vogelkers. 
 

Omdat de struiksoorten langzamer groeien dan de boomsoorten en er ook tussen de struiksoorten 

onderling verschil is in groeisnelheid, ontstaat er een gekartelde bosrand. 

 
Met name aan de zuidzijde van het perceel is dit gunstig voor bijvoorbeeld vlinders en andere 

insecten.  

 

2.4 Participatie met omgeving en inrichtingsschets 
De inrichting en toegankelijkheid van het bos overleggen we graag met de omgeving en andere 

belanghebbenden, zoals Hoeksche Waard Landschap. Dit met het doel dat het bos een bijdrage levert 

aan de biodiversiteit en gebruikt kan worden voor extensieve dagrecreatie. Hiervoor zal in 

samenwerking met de gemeente een avond worden georganiseerd waarbij ideeën vanuit de 

omgeving voor de inrichting gedeeld kunnen worden. Deze ideeën zullen wij verzamelen en verder 

uitwerken met het Hoeksche Waard Landschap. 

Op de volgen de pagina is een inrichtingsschets weergegeven. Dit is de voorlopig vastgestelde locatie. 

Met gemeenten en waterschap wordt nog overlegd over de exacte locatie in het gebied.  

 

 

 

 
1 Er zal gekozen worden voor iepziekte resistente soorten zoals de Ulmus Plantijn of Ulmus Morton 

Figuur 3 Locatie voor compensatie 
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Figuur 4 Mogelijke inrichting met zwarte bollen zijn nog plekken voor bankjes en/of picknicktafels aangegeven 

Op basis van bovenstaande inrichtingsschets is een beplantingsplan gemaakt als basis voor verdere 

uitwerking met de omgeving en Hoeksche Waard Landschap. Dit beplantingsplan is als bijlage 

bijgesloten. Het beheersplan wordt hierna omschreven. 
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2.5 Beheerplan 
Het beheer zal uitgevoerd worden door een lokale aannemer en/of de aannemer die het bos zal 

aanplanten in opdracht van initiatiefnemer. 

2.5.1 Beheer bosplantsoen  
Het aangeplante bosperceel wordt na aanleg beheerd volgens het beschreven ontwikkelingsbeheer. 

Dit beheer is van toepassing tot er een gesloten begroeiing is ontstaan waarin vooral de lengtegroei 

van ook de langzaam groeiende soorten goed op gang komt. Vanaf dat moment vervalt het 

ontwikkelingsbeheer en wordt overgegaan om instandhoudingsbeheer. Naar verwachting ligt dit 

omslagpunt om en nabij het einde van de beheerperiode waarop dit beheerplan van toepassing is. 

 
Ontwikkelingsbeheer bos 
Inboeten 

Bij jonge aanplant bestaat er vooral de eerste jaren het risico dat delen van de beplanting niet 

aanslaan. In dat geval dient overwogen te worden of vervanging van de afgestorven planten nodig 

is (inboeten). Uitval van een klein percentage bomen vormt geen reden tot ingrijpen. Inboeten is in 

de regel van belang als: 

 
• min of meer regelmatig verspreid over de gehele aanplant meer dan 20% van  de 

 jonge bomen zijn uitgevallen of 

• meer dan 20% van een specifieke boomsoort is uitgevallen of 

• plaatselijk een aaneengesloten groep jonge bomen geheel of gedeeltelijk is 

 uitgevallen waardoor op die locatie geen sprake meer is van bos  

 

Uitgevallen bomen worden vervangen door bomen van gelijke soort. Afhankelijk van de ontwikkeling 

van de nog levende bomen kan worden besloten in te boeten met een andere maat plantsoen.  

De beste periode voor inboeten is in de maand december. 
 

Voordat overgegaan wordt op inboeten wordt eerst getracht te achterhalen wat de reden van uitval 

is geweest en of bij inboeten herhaling van uitval te verwachten is. In dat geval kan worden 

overwogen om met een andere boomsoort in te boeten. 

 
Vrijhouden wandelpaden 

Als gevolg van de ontwikkeling van de jonge aanplant zullen de in het bos gelegen wandelpaden 

overgroeid raken. Om dit te voorkomen worden de wandelpaden jaarlijks vrijgemaakt van hinderlijke 

begroeiing. 

 

De eerste ingreep wordt daarbij uitgevoerd door de hinderlijke bomen geheel uit te trekken. Het 

verwijderen van bomen geeft echter meer licht aan de bomen die daarachter staan, waardoor deze 

zwaardere takken zullen vormen en naar het licht zullen toegroeien waardoor de paden vrij snel 

opnieuw dicht zullen groeien en er bovendien minder goed gevormde bomen ontstaan. Na de eerste 

ingreep worden de paden daarom zo veel mogelijk vrij gehouden door middel van snoei. Wanneer 

snoei redelijkerwijs geen oplossing meer biedt kunnen hinderlijke bomen bij de grond worden 

afgezet. Naar verwachting zal de noodzakelijke inspanning hiervoor na de eerste jaren snel afnemen 

en gereduceerd worden tot een incidentele maatregel. 

 
Maaien wandelpaden 

Doordat het nieuwe bos is aangelegd op voormalige landbouwgrond en de jong bomen onvoldoende 

schaduwdruk leveren om onkruid te onderdrukken, is het de eerste jaren noodzakelijk de 

wandelpaden te maaien om deze begaanbaar te houden.  
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Verwijderen ongewenste soorten 

Het eerste jaar moet de beplanting vrij gemaaid worden van te sterk concurrerende begroeiing zoals 

bijvoorbeeld braam. Dit geldt enkel voor het gedeelte waar bosplantsoen en struiken zijn aangeplant. 

 

Verwijderen boompalen 

De bij de grote bomen geplaatste boompalen worden verwijderd circa 4 jaar na aanplant van de 

desbetreffende boom. Later ingeboete laanbomen worden dan ook later ontdaan van boompalen. Bij 

bomen die langer dan gebruikelijk nodig hebben gehad om aan te slaan en tot ontwikkeling te komen 

kan worden overwogen de boompalen een of twee jaar langer te laten staan. 

Boompalen worden, inclusief boomband, geheel verwijderd en mogen dus niet boven maaiveld 

worden afgezaagd. 

 

Instandhoudingsbeheer bos en grote bomen 
 
Verwijderen ongewenste soorten 

Er wordt gestreefd naar bos met vrijwel uitsluitend inheemse boomsoorten. Hoewel bij de inrichting 

van het bos alleen inheemse soorten zijn gebruikt, is het goed mogelijk dat zich vanuit externe 

zaadbronnen spontaan bomen en struiken zullen vestigen tussen de nieuwe aanplant of in het 

bestaande bos.  

Het totaal aandeel van de uitheemse soorten is direct na de inrichting verwaarloosbaar en vormt geen 

reden tot ingrijpen. Een aantal boom- en struiksoorten zijn door hun grote concurrentiekracht en/of 

agressieve verspreiding ongewenst. Dit betreft de soorten Amerikaanse vogelkers, Robinia 

pseudoacacia en in iets mindere mate Amerikaanse eik. 

 
Elke vijf jaar wordt het gehele bosareaal nagelopen op de aanwezigheid van opslag van deze soorten. 

Indien aanwezig worden ze verwijderd door ze geheel uit te trekken. Afzetten is ongewenst met het 

oog op het opnieuw uitlopen. Verwijderen van ongewenste soorten gebeurt in het jaar voorafgaande 

aan een eventuele dunning, zodat het werk niet wordt bemoeilijkt door tak- en tophout van gevelde 

bomen. 

 
Dunnen bosplantsoen 

Het volwassen bosplantoen wordt in principe elke tien jaar gedund. Indien wordt beoordeeld dat 

dunning (nog) niet noodzakelijk is, wordt de geplande dunningsronde uitgesteld.  

Het jonge bos wordt pas voor het eerst gedund als de stammen een diameter van 10 tot 15 cm 

hebben en de bosontwikkeling ver genoeg op gang gekomen is en dan alleen indien dit vanuit 

ecologisch en recreatief oogpunt wenselijk is. Binnen deze beheerperiode zal dunning in het jonge 

bos niet aan de orde zijn. 

 
Bij het dunnen worden de volgende stappen doorlopen: 

• Aanwijzen van de bomen die op de langere termijn het bosbeeld moeten bepalen; de 

toekomstbomen. Als richtlijn wordt een aantal van 60 tot 80 toekomstbomen per hectare 

aangehouden. 

• Aanwijzen van de bomen die de toekomstbomen om licht en ruimte beconcurreren en derhalve 

verwijderd dienen te worden. 

• Aanwijzen van bomen die laanbomen beconcurreren. 

• Vellen van de aangewezen bomen. 

• Afvoeren van stamhout en verwerken van tak- en tophout in het achterliggende 

bos. 

 
Toekomstbomen zijn die bomen die vanwege hun vorm, soort of andere specifieke eigenschappen 

die van waarde zijn voor de natuur- en recreatiefunctie van het bos, van grote waarde zijn. 

Laanbomen en grote bomen worden daarbij  als toekomstboom gezien.  
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De mate waarin de toekomstbomen worden vrijgezet is afhankelijk van de soort en de functie van 

de betreffende boom. Lanen worden echter altijd volledig vrijgezet van concurrenten.  

 
Verwijderen gevaarlijk dood hout 

Jaarlijks worden de bomen boven wegen en paden en nabij gebouwen gecontroleerd op de 

aanwezigheid van dode of gevaarlijke takken die mogelijk kunnen uitbreken en daarmee een 

veiligheidsrisico vormen passanten of gebouwen. Gevaarlijke takken of bomen worden afgezaagd 

en in het achterliggende bos getrokken. 
 

Bosrandenbeheer 

De bosranden leveren een waardevolle bijdrage aan zowel de recreatieve als de natuurfunctie. 

Elke 5 jaar worden daarom de bosranden nagelopen. 

Spontaan gevestigde bomen worden verwijderd, waarbij een enkeling desgewenst kan worden 

behouden. Indien als gevolg van de onderlinge concurrentieverhouding soorten dreigen te 

verdwijnen, worden exemplaren van de betreffende soort bevoordeeld door nevenstaande soorten 

af te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.5.2 Beheer laanbomen 

Ontwikkelingsbeheer laan 
 
Inboeten 

Uitval van laanbomen doorbreekt het regelmatige planpatroon en doet afbraak aan het karakter van 

een laan. Uitgevallen bomen worden daarom vervangen door winterlindes van gelijke afmeting. Hoe 

groter de geplante boom, hoe groter ook de kans is dat deze onder normale omstandigheden niet 

zal aanslaan. De inboetperiode voor laanbomen is daarom ook langer dan voor bos of singels en is 

gesteld op acht jaar na aanplant. Als gevolg van calamiteiten of lokale groeiplaatsomstandigheden 

is het ook na de inboetperiode mogelijk dat bomen uitvallen. Dit zullen dan naar verwachting 

enkelingen zijn. 

 
Met het oog op de kosten voor het planten en plantmateriaal, wordt in lanen eens in de twee jaar 

ingeboet. 

Begeleidingssnoei 

Drie en zes jaar na aanplant worden de jonge laanbomen gesnoeid. De begeleidingssnoei is erop 

gericht probleemtakken te verwijderen die in een later stadium een ongunstig effect kunnen hebben 

Overzicht beheer bos  

Maatregel jaar van 
uitvoering 

toelichting 

Ontwikkelingsbeheer   

Inboeten 1 - 4 Jaarlijks indien noodzakelijk. 
Inboeten met gelijke soort(en). 

Vrijhouden wandelpaden 1 – 9   Jaarlijks 

Maaien wandelpaden 1 – 9  Jaarlijks indien noodzakelijk 

Verwijderen ongewenste 
soorten 

1 - 4 Jaarlijks maaien tot dat bos voldoende 
gegroeid is 

Verwijderen boompalen 4 Verwijderen palen 4 jaar na aanplant. Bij 

latere aanplant, jaar v. uitvoering 
aanpassen 

Instandhoudingsbeheer   

Verwijderen ongewenste 
soorten 

1 + 5 Elke 5 jaar 

Dunnen 10 Elke 10 jaar indien noodzakelijk 

Verwijderen gevaarlijk hout Vanaf jaar 
10 

Jaarlijks indien noodzakelijk 

Bosrandenbeheer 4 + 9 Elke 5 jaar indien noodzakelijk 
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op de stabiliteit en vitaliteit van de kroon. Hieronder vallen bijvoorbeeld dubbele toppen en 

plakoksels. 

Ook wordt tijdens de snoei de onderste takken verwijderd om toe te werken naar de gewenste 

takvrije ruimte onder de boomkronen. 

 
Verwijderen boompalen 

De bij de laanbomen geplaatste boompalen worden verwijderd circa 4 jaar na aanplant van de 

desbetreffende boom. Later ingeboete laanbomen worden dan ook later ontdaan van boompalen. Bij 

bomen die langer dan gebruikelijk nodig hebben gehad om aan te slaan en tot ontwikkeling te komen 

kan worden overwogen de boompalen een of twee jaar langer te laten staan. 

Boompalen worden, inclusief boomband, geheel verwijderd en mogen dus niet boven maaiveld 

worden afgezaagd. 

 

Instandhoudingsbeheer laan 

 
Snoeien 

De laanbomen worden eens in de vier jaar gesnoeid. Tijdens de snoei worden in principe alleen de 

onderste takken verwijderd zodat langzaam wordt toegewerkt naar een takvrije ruimte onder de 

kroon van 3,5 meter. Nadat de takvrije ruimte is gerealiseerd en zonder ingrijpen in standgehouden 

kan worden, kan snoei achterwege gelaten worden. 

 
Er wordt geen vormsnoei in de bomen uitgevoerd. Indien tijdens de snoei zaken worden aangetroffen 

die de stabiliteit van de boom ernstig in gevaar brengen, of een veiligheidsrisico voor passanten 

oplevert (dood en gevaarlijk hout) kan aanvullend snoeiwerk worden verricht. Eventueel waterlot 

wordt eveneens verwijderd. 

Naar verwachting zal de noodzaak tot snoeien gedurende de tijd flink afnemen. Op termijn kan 

worden bekeken of de frequentie van snoeien teruggebracht kan worden tot eens per 8 jaar of 

minder. 
Overzicht beheer laan  

Maatregel Jaar van 
uitvoering 

toelichting 

Ontwikkelingsbeheer   

Inboeten 1-8 Elke 2 jaar indien noodzakelijk. Inboeten met gelijke soort en 
afmeting. 

Begeleidingssnoei 3 + 6 Laanbomen nalopen en snoeien waar nodig. 

Verwijderen boompalen 4 Verwijderen palen 4 jaar na aanplant. Bij latere aanplant, jaar van 
uitvoering aanpassen 

Instandhoudingsbeheer 

 

  

Snoeien 4 + 8 Eerste termijn elke vier jaar 

 

2.6 Kapmelding bij provincie 

Voor de kap van 1014 bomen wordt tegelijkertijd met de aanvraag van deze vergunning een 

kapmelding gedaan en ontheffing herplantplicht ten behoeve van herplant elders aangevraagd.    
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3 Wet Natuurbescherming 
In de “Natuurinventarisatie en toetsing aan de natuurwetgeving van de realisatie van een 

windturbinepark langs de zuidoever van de Oude Maas t.h.v. de Heinenoordtunnel” uitgevoerd door 

Groenteam in 2017 is het volgende opgemerkt: 

De percelen ‘hoog opgaand loofbos’ (figuur 12), welke grotendeels ‘onbeschermd’ zijn, lijken 

nauwelijks gedund en vormen dus hoog uitgegroeide stakenbossen met dicht op elkaar staande lange 

dunne bomen. Wel zijn er tevens genoeg bomen van grotere dikte en ouderdom om holtes te 

veronderstellen, met daardoor kans op vleermuisverblijven. Ook hier kunnen nesten van roofvogels 

als Buizerd, Ransuil en andere in de toppen van bomen worden verwacht (jaarrond beschermde 

nesten) en mogelijk gebruik door kleine zoogdieren (met provinciale vrijstelling). Deze bossen en 

omgeving zijn ook zeker geschikt voor het foerageren van vleermuizen.  

 

 
 

3.1 Ecologische beoordeling Windpark Oude Maas d.d. 7 februari 2020 
Op 16 januari 2016 is een veldbezoek uitgevoerd en op basis daarvan een recente ecologische 

beoordeling gemaakt. In deze beoordeling staan de volgende adviezen: 

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 
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3.2 Ecologische beoordeling Windpark Oude Maas d.d. 1 april 2020 
Op 5 maart 2020 is aanvullend onderzoek gedaan, zie hiervoor BIJLAGE III. Uit dit aanvullende 

onderzoek blijkt het volgende: 

 
•  Bever: Er is één aanvullend veldbezoek uitgevoerd. Een tweede volgt medio 2020. Op basis 

van het eerste veldbezoek is de situatie die tijdens het onderzoek in 2018 is vastgesteld, is 

niet veranderd. Het tweede veldbezoek moet nog plaatsvinden. 
•  Vleermuizen: De boom bevindt zich op de grens van het plangebied en staat in de huidige 

situatie aan de noordzijde deels vrij. Doordat de boom behouden kan blijven evenals de bomen 

direct ten oosten, westen en zuiden van deze boom is een negatief effect door de fysieke 

aantasting van de (mogelijke) verblijfplaats uitgesloten. 

 

3.3 Ecologische beoordeling Windpark Oude Maas d.d. 17 juni 2020 
Op 25 mei 2020 is een laatste veldonderzoek uitgevoerd om te zoeken naar sporen van de bever,  

zie hiervoor BIJLAGE IV. Uit het veldbezoek op 25 mei 2020 blijkt dat er geen nieuwe bucht of 

verblijfplaats aanwezig is in het plangebied. Ter hoogte van het plangebied wordt door bever enkel 

gefoerageerd. 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. De lagere delen worden 

alleen gebruikt om te foerageren 

• Vleermuizen: De boom 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 de (mogelijke) verblijfplaats uitgesloten 

  

3.4 Ecologisch werkprotocol 
Uitgangspunt bij de geplande kapwerkzaamheden is dat uitvoering gebeurt conform de 

Gedragscode Bosbeheer 2018. Hiervoor zal ons adviesbureau TAUW een ecologisch werkprotocol op 

stellen waarin specifieke maatregelen worden beschreven die zijn toegespitst op de kenmerkende 

gebiedseigenschappen en de wensen en voorwaarden van zowel de initiatiefnemers Eneco en 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 ecologische begeleiding en 

het uitvoeren van start- en voortgangsoverleggen met initiatiefnemer, Hoeksche Waard 

Landschap en de aannemer die het kappen uitvoert.  

• Er worden voorschriften opgenomen voor het verwerken in en afvoeren uit het plangebied 

van vrijgekomen snoeihout 

 

TAUW zal de vervolgstappen uitvoeren en op basis hiervan het ecologisch werkprotocol opstellen. Dit 

ecologisch werkprotocol zal uitgevoerd worden bij de uitvoering van de kapwerkzaamheden. 

 

 

4 Bijlagen 

 
De bijlagen staan in aparte documenten. 

 
BIJLAGE I Bouwtekeningen windpark Oude Maas  

BIJLAGE II Ecologische beoordeling Windpark Oude Maas d.d. 7 februari 2020 

BIJLAGE III Ecologische beoordeling Windpark Oude Maas d.d. 1 april 2020 
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BIJLAGE IV Ecologische beoordeling Windpark Oude Maas d.d. 17 juni 2020 

BIJLAGE V Archeologische beoordeling versie 1.3 

BIJLAGE VI  Beplantingsplan compensatielocatie 

 


