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Recente kap kastanjebomen: 
 
Sinds de motie 'Behouden historische kastanjes Exercitieveld', geregistreerd onder M-87, 
van de raadsvergadering van 16 juli 2020, is in elk geval één van de historische 
kastanjebomen gekapt, nadat deze enkele weken ervoor nog gesnoeid was. Wat was de 
reden waarom deze boom gekapt moest worden. Moesten er nog meer bomen langs het 
veld gekapt worden, en zo ja, wat waren de redenen?  
 
Antwoord: 
Jaarlijks inspecteert de gemeente deze kastanjes in verband met de teruglopende conditie 
van de bomen. Bij deze inspecties controleren we de veiligheid en beoordelen we of 
maatregelen benodigd zijn. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn dat er doodhout uit een 
boom moet worden verwijderd om de situatie veilig te houden. Maar ook kunnen er 
zwammen worden geconstateerd die een indicatie zijn van het afsterven van de boom.  Bij 
de laatste inspectie in 2020 zijn in de kroon van deze specifieke boom 
afstervingsverschijnelen waargenomen en een zwam op de stam. Deze verschijnselen geven 
aan dat de boom een risico was voor zijn omgeving. De boom is daarna eerst veiliggesteld 
(lees, gesnoeid) zodat er geen gevaar meer was voor de omgeving. Later is de boom geheel 
verwijderd. Dit proces zal zich mogelijk jaarlijks herhalen, bij de jaarlijkse inspecties zal naar 
verwachting frequent worden geconstateerd dat er één of enkele bomen moeten worden 
verwijderd. Zoals in de scenario’s van het project duidelijk weergegeven zullen de bomen in 
de komen jaren in aantal sterk afnemen doordat deze een gevaar gaan vormen voor de 
omgeving.  
 
Vleermuizen: 
 
In juli 2020 bleek uit metingen op het veld dat er drie zeldzame soorten vleermuizen huisden 
in de bomen op het veld en de nabijgelegen Hoge Wal. Tijdens de raadsvergadering werd 
genoemd dat de gemeente een vleermuizenonderzoek zal laten doen. Hoe staat het met dit 
onderzoek? Is hiermee inderdaad een begin gemaakt en zo ja, zijn er al voorlopige 
resultaten? Wanneer kunnen we de resultaten van dit onderzoek verwachten? Mochten er 
inderdaad vleermuizen huizen, heeft die bevinding dan invloed op de voorgestelde 
scenario’s en zo ja, hoe? 
 
Antwoord: 
Het onderzoek naar de vleermuizen is een onderzoek dat zich kenmerkt door twee 
onderzoeksperioden, te weten voorzomer en nazomers. Het nazomerse onderzoek is vorig 
jaar september uitgevoerd. Het voorzomers onderzoek staat in juni 2021 gepland. 
 
De bevindingen zijn in een korte tussentijds notitie beschreven. Zie bijlage. 
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Na het voorzomers onderzoek wordt er een volledige rapportage opgesteld. De verwachting 
is die rapportage begin augustus te ontvangen. 
 
De aanwezigheid van vleermuizen heeft geen effect op de scenario’s waarbij er geen bomen 
worden gekapt. Het voornemen tot besluit voor scenario 1b behoort daartoe. 
 
Riool: 
 
In scenario 2 wordt het riool aan de Oostsingel vervangen en dit zou betekenen dat enkele 
van de kastanjebomen gekapt moeten worden om het tracé vrij te maken voor aanleg van 
dit nieuwe rioolstelsel. Om hoeveel en welke bomen gaat het dan? Is er een kaartje waarop 
te zien is waar het riool precies loopt ten opzichte van de bomen? 
 
Antwoord: 
Scenario 2 is het scenario waarbij de nieuwe riolering onder het Exercitieveld gelegd zou 
worden. Vanuit de specialisten is dit scenario sterk afgeraden. Dit vanwege het beheer en 
onderhoud en de kwetsbaarheid van een rioolsysteem onder het evenemententerrein. 
Op basis van dat advies is dit scenario verder buiten beschouwing gelaten en zijn er geen 
verdere uitwerkingen van gemaakt. 
 
Pas bij scenario 3 is het noodzakelijk de bomen langs de Oostsingel te kappen. Het gaat dan 
om 16 kastanjebomen en 1 treurwilg. 
Scenario 4 is een uitbreiding ten opzichte van scenario 3. Naast het kappen van de bomen 
langs de Oostsingel gaan er langs de Oostlaan 25 kastanjebomen om. 
Voor beide scenario’s geldt dat er meer bomen terug gepland worden dan er gekapt 
worden. Zie ook de beschrijving per scenario in het raadsvoorstel onder het kopje 
Samenvatting. 
 
De oplegnotitie Riolering (D/21/016434), als bijlage van het raadsvoorstel voorziet in een 
kaartje waarop de ligging van de riolering zichtbaar is. 
Disclaimer: Het symbool wat gebruikt wordt om de bomen weer te geven is niet op schaal.  
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                  2 oktober 2020 
 

RESULTAAT NAZOMER-ONDERZOEK EXCERCITIEVELD 
 
Hierbij werden in 3 bomen paarverblijven vastgesteld: 
 

 
 
- Een paarverblijf van Ruige dwergvleermuis in een Kastanje langs de Oostlaan  

(rood op kaart) 
- Een paarverblijf van Rosse vleermuis, de 1e avond in een Treurwilg (geel op kaart) 

dat op de 2e avond ‘verplaatst’ bleek naar een Kastanje er tegenover (blauw op 
kaart). 

 
Hierbij kunnen nog andere verblijven komen naar aanleiding van het 
voorzomeronderzoek volgend jaar ! 
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Paarverblijf Ruige dwergvleermuis ‘ergens’ in de kroon van deze Kastanje (rood op 
kaart) 

 
 
 
Paarverblijf Rosse vleermuis in de kroon van deze Treurwilg (geel op kaart) 
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Paarverblijf Rosse vleermuis ‘ergens’ in de kroon van deze Kastanje (2e avond, blauw 
op kaart) 

Vooruit lopende probleemstelling: 
Om ontheffing te kunnen krijgen en vervolgens te kunnen kappen, moeten er vóór het 
kappen (maar vanwege een verplichte overgangstermijn reeds vóór half februari a.s.) 
enkele alternatieve verblijfplaatsen in de nabije omgeving worden gerealiseerd, zowel 
voor de Ruige dwergvleermuis als voor de Rosse vleermuis. 

Een optie is om de ene paarplaats van de Rosse vleermuis in de wilg, te handhaven en 
eveneens de twee kastanjes rechts en links daarvan te handhaven: dan zou dit 
paarverblijf en de effectiviteit daarvan, gehandhaafd blijven waarmee we waarschijnlijk 
voor deze soort kunnen volstaan.  
Dat zou mooi zijn omdat er voor Rosse vleermuis bij aanbod van een kunstmatige 
compensatie, zeer veel eisen aan de kasten, omstandigheden en fasering worden 
gesteld. 

Voor de Ruige dwergvleermuis (waarvoor minder eisen worden gesteld) moeten we 
dan waarschijnlijk compenseren door enkele kasten op te hangen in bomen aan de 
overzijde van het water (begraafplaats Torenlaan).  
Maar dan moeten we ook wel precies weten welke bomen op die begraafplaats 
eveneens gekapt gaan worden !! 

Daarmee moeten we natuurlijk niet verzuimen om alsnog te overwegen of alle drie de 
bomen met paarverblijven, wellicht toch kunnen worden gehandhaafd ? 

Voorlopige conclusie: 
Wellicht kan het bovenstaande vast worden overwogen, opdat we vervolgens vast 
locaties kunnen gaan zoeken waar (indien handhaven geen optie is) kasten kunnen 
worden opgehangen (Ruige dwergvleermuis) en kan worden nagedacht over de 
oplossing voor de Rosse vleermuis . . .. 
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