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Samenvatting 
Vanaf 16 juli 2020 is conform de raadsbehandeling (aangenomen motie LTA M-87 Behouden historische kastanjes 
Exercitieveld) gewerkt aan diverse scenario's voor het Exercitieveld. Dit op voorwaarde dat tenminste één scenario het 
behouden van de historische kastanjebomen moet bevatten. Hierop zijn vier scenario’s uitgewerkt. Ieder scenario is 
beeldend gemaakt en in een toekomstige tijdlijn geplaatst, zie bijlage 3, document D/21/015803. Dit om om een indicatie 
te geven van de verwachte ontwikkelingen van het gebied. 
Met dit raadsvoorstel wordt u raad gevraagd om te besluiten om voornemens te zijn het Exercitieveld, met behoud van 
alle historische bomen, in te richten conform scenario 1b. 

De volgende vier scenario’s worden hieronder kort samengevat weergegeven: 

Scenario 1. Groot onderhoud (1a en 1b)  
Dit is het basisscenario voor de gemeente, waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht en wettelijke taken, 
zonder nieuwe ambities te realiseren. 
Scenario 1a en 1b voorzien in het benodigde groot onderhoud om minimaal 10 jaar weer vooruit te kunnen, met behoud 
van de huidige functies. Er wordt geen integrale reconstructie uitgevoerd. Ten aanzien van het behoud van de 
kastanjebomen zal het project deze niet aantasten, maar zullen deze de komende jaren op natuurlijke wijze 'uitsterven', 
zoals ook de afgelopen jaren af en toe bomen door ziekte of omwille van de veiligheid zijn verwijderd.  

1a:  
Op de Oostsingel en Oostlaan wordt groot onderhoud aan de asfaltverharding uitgevoerd, waarmee deze weer ca. 15 - 
20 jaar mee gaat. Concreet zijn de werkzaamheden het vernieuwen van de asfaltdeklaag en het herstellen en versterken 
van de onderbouw/fundering.  
Ook worden de lichtmasten en armaturen vernieuwd. Langs de Oostsingel komen paaltop armaturen die verderop op de 
Oostsingel al zijn toegepast. Langs de Oostlaan zal, om het licht tussen de bomen vandaan te krijgen, net als in de 
huidige situatie een mast met uithouder worden geplaatst. Er wordt hier zoveel mogelijk ingezet op masten en armaturen 
die bij een eventueel toekomstige herinrichting van het gebied, elders in de gemeente hergebruikt kunnen worden. 
Het vervangen van de riolering blijft achterwege. Het risico op klachten en meldingen als gevolg van het steeds minder 
functioneren en de kans op calamiteiten als gevolg van bezwijkingen is aanwezig. 

1b:  
De aanvulling van scenario 1b op scenario 1a is dat het Exercitiepad wordt aangepakt. Waar dit vanuit de zorgplicht met 
onderhoud nog enkele jaren kan worden opgerekt, voldoet de open bestrating al jaren niet meer aan het gebruik en leidt 
dit tot terugkerende overlast en terugkerende noodzaak voor onderhoud. Om een eind te maken aan deze ongewenste 
situatie wordt hier een nieuwe elementenbestrating aangebracht en behorende bij deze vernieuwing worden de 
armaturen van de verlichting vervangen. 
De aanwezige riolering is geschikt om binnen 5 jaar gerelined te worden (van binnenuit repareren). Dit kan te zijner tijd 
worden uitgevoerd, zonder de vernieuwde verharding te hoeven opbreken. 
Ook in dit scenario blijven alle bomen behouden en worden er geen nieuwe bomen geplant in de aanwezige gaten van de 



laanstructuur. 

Scenario 2. Groot onderhoud incl. vervanging riolering  
In de basis is scenario 2 gelijk aan scenario 1a, waarbij het asfalt en de verlichting worden aangepakt. Echter, het verschil 
zit in het vervangen van de riolering onder Oostsingel. Het idee om de bestaande riolering buiten gebruik te stellen, en in 
de grond te laten zitten, ten behoeve van het behoud van de bomen en te vervangen door een nieuwe riolering onder het 
Exercitieveld door is hierbij onderzocht. 
In dit scenario zouden er een aantal bomen op de noordpunt van het Exercitieveld evenals op de kruising Oostsingel - 
Exercitiepad gekapt moeten worden om het tracé vrij te maken voor aanleg van dit nieuwe rioolstelsel en het maken van 
een goede aansluiting op het bestaande riool. 
Het is binnen dit scenario ook mogelijk deze uit te breiden conform scenario 1b. 

Scenario 3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad  
Dit scenario voorziet in het vervangen van asfalt/straatwerk, riolering, verlichting en bomen op de Oostsingel en het 
Exercitiepad. De omgeving wordt hiermee voor 40 jaar of langer opgeknapt. 
Hierbij ontstaat de mogelijkheid om de Oostsingel anders in te richten: De parkeerstrook komt te vervallen en maakt 
plaats voor een wandelpad langs de Singel. Door een aanpassing te doen aan de Oostsingel is het mogelijk een 
grondwal met zitelement te realiseren langs het Exercitiepad. (zie impressies bijlage 3, scenario 3) Dit met behoud van 
het huidige gebruiksoppervlakte van het Exercitieveld. 16 kastanjebomen en 1 treurwilg moeten hiervoor vervangen door 
ca. 26 nieuwe bomen. De nieuwe bomen op het Exercitieveld krijgen een drukbestendige groeiplaats om goed te kunnen 
wortelen en bestand te zijn tegen een belasting boven het wortelpakket. Dit komt ook het gebruik van het veld door 
evenementen ten goede. 
De inrichting van het Exercitiepad wordt, net als bij scenario 1 en 2, vervangen. En, met de komst van een grondwal, is er 
extra ruimte voor nog eens 4 nieuwe bomen. 
De Oostlaan wordt net als bij de eerdere scenario's voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag en krijgt nieuwe lichtmasten. 
De kastanjebomen langs de Oostlaan blijven behouden. 

Scenario 4. Volledige reconstructie  
De Oostsingel en het Exercitiepad worden conform scenario 3 ingericht. De Oostlaan wordt op gelijke wijze als de 
Oostsingel ingericht. De parkeerruimte komt te vervallen en maakt plaats voor een wandelpad langs de Singel. Het 
gebruiksoppervlakte van het Exercitieveld blijft behouden. 
Ten aanzien van de verlichting op de Oostlaan is het dan mogelijk, in tegenstelling tot scenario 1a en 1b, om dezelfde 
lichtmasten met een paaltop armatuur toe te passen. Rondom het Exercitieveld staat in dit scenario dezelfde verlichting.  
Ca. 25 kastanjebomen langs de Oostlaan worden vervangen door 39 nieuwe bomen. In totaal komen er zo'n 65 nieuwe 
bomen ten opzichte van de huidige 42. De nieuwe bomen op het Exercitieveld krijgen een drukbestendige groeiplaats om 
goed te kunnen wortelen en bestand te zijn tegen een belasting boven het wortelpakket. Dit komt ook het gebruik van het 
veld door evenementen ten goede. 

Algemeen  
De huidige wegverharding is ernstig toe aan vervanging en dat maakt dat er een beslissing genomen moet worden over 
de inrichting van het Exercitieveld. Hoewel de riolering onder de Oostsingel in slechte conditie verkeerd en 
vervanging/relinen gewenst is, kan er overwogen worden dit uit te stellen totdat het stelsel 'bezwijkt', anderszins niet 
afdoende functioneert of er in de toekomst mogelijk andere zuiveringsmogelijkheden zijn. 

Gevraagd besluit 
Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen om: 

1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b.
2. Het verwijderen van de bomen te laten afhangen van de vitaliteit en veiligheid van de bomen als ook het

functioneren van de riolering.
3. Tot aan het moment van vervanging van de bomen geen nieuwe bomen te planten.
4. De vervanging van de bomen gefaseerd te laten plaatsvinden en dan groeiplaatsverbetering aan te brengen.
5. Om het aanbrengen van bovengrondse boombescherming van toepassing te verklaren in de

vergunningsvoorwaarden ten aanzien van evenementen op het Exercitieveld en daar een financiële regeling voor
uit te werken.



Inleiding 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?  
Bij de behandeling van de motie vreemd aan de orde van de dag 'Behouden historische kastanjes Exercitieveld', 
geregistreerd onder M-87, tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2020, is door de gemeenteraad uitgebreid gesproken 
over het project Exercitieveld. Het vervangen van de riolering in combinatie met het kappen van historische 
kastanjebomen is hierbij nadrukkelijk aan de orde geweest. 
De gemeenteraad heeft aangegeven meerdere scenario's te willen zien, waarbij er tenminste één scenario met het 
behoud van de kastanjebomen moet zijn. Daarnaast heeft uw raad hierbij ook meegegeven om de direct omwonenden 
via consultatie te betrekken bij de scenario's.   

De huidige wegverharding is ernstig toe aan vervanging en dat maakt dat er een beslissing genomen moet worden over 
de inrichting van het Exercitieveld. Hoewel de riolering onder de Oostsingel in slechte conditie verkeerd en vervanging 
gewenst is, kan er overwogen worden dit uit te stellen totdat het stelsel bezwijkt, anderszins niet meer functioneert of er 
andere zuiveringsmogelijkheden zijn. 
Conform het verzoek van u raad zijn de eerder benoemde scenario's uitgewerkt. Daarnaast is er op afzonderlijke 
onderwerpen advies ingewonnen, dit wordt hieronder per onderwerp beschreven. 

Kastanjebomen  
In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken en herhaalonderzoeken verricht. Wij hebben Bomenwacht Nederland 
verzocht om ons op basis van alle onderzoeksrapporten te voorzien van een advies. 
De bijgesloten Oplegnotitie Exercitieveld - Bomen (joinnr. D/21/015195) geeft een heldere uiteenzetting.  
Dit rapport geeft inzicht in de levensverwachting van de bomen met een doorkijk naar de toekomst, de knelpunten in 
combinatie met het gebruik, een geschikte boom als er gekozen zou worden voor vervanging, hoe vervanging gefaseerd 
zou moeten worden aangepakt, hoe er mogelijkerwijs in de toekomst een goede groeiplaats geboden kan worden (bij 
nieuwe bomen) en geeft een tweeledig advies. Enerzijds gericht op het zo lang mogelijk behouden van de kastanjebomen 
en anderzijds gericht op het evenementengebruik. 
In de kern komt het advies erop neer om te kiezen voor het behoud van deze bomen of te kiezen voor het 
evenementengebruik van het Exercitieveld. 

Riolering  
De riolering onder de Oostsingel is in slechte conditie, maar de ondergrond is vrij stabiel. Mochten er in de toekomst uit 
inspecties ergere schadebeelden worden geconstateerd, laat deze locatie het toe om het riool in zijn geheel van binnenuit 
te versterken (relinen) en zo de levensduur te verlengen. Deze technieken hebben zich de afgelopen periode 
doorontwikkeld en hebben inmiddels bewezen dat vervangen niet in alle gevallen noodzaak is, waar dat wel het 
uitgangspunt was toen in het verleden het Exercitieveld op de nominatie voor herinrichting kwam. Mocht onverhoopt toch 
een enkele buis de komende jaren “bezwijken”, tekent zich dit eerst af in de wegverharding en is het riool lokaal te 
vernieuwen. Daarmee is het het risico op bezwijken geen desinvestering jegens het vervangen van het asfalt en ook geen 
direct veiligheidsrisico.  

In de bijgesloten Oplegnotitie Riolering (joinnr. D/21/016434) staan verschillende opties beschreven. In stand houden, 
relinen, vervangen in het bestaande tracé en het aanbrengen van een minizuivering zijn de vier realistische opties. Al is 
die laatste optie nog zeer prematuur en kan op dit moment nog niet als volwaardige optie worden gezien. De optie om 
riolering onder het Exercitieveld aan te leggen (scenario 2) wordt sterk afgeraden en is om die reden verder buiten 
beschouwing gelaten. 

Het in stand houden van de riolering en binnen 5 jaar relinen dan wel bij bezwijkingen repareren, conform scenario 1a en 
1b, maakt het mogelijk om de kastanjebomen te behouden. Wanneer de riolering onder de Oostsingel serieuze incidenten 
gaat geven, mogelijk met verzakkingen van de weg, komt het moment dat reparatie/relinen noodzakelijk is. Tot dusver 
zijn er geen incidenten bekend, maar blijkt wel de slechte staat van de riolering uit de onderhoudsinspecties. Het afgeven 
van een prognose hoe lang dit riool het nog volhoudt is niet te geven. 

Wegen  
De wegen rondom het Exercitieveld zijn dringend aan vervanging toe. Lokaal herstel is geen optie meer. Minimaal is het 
vervangen van de deklaag aan de orde, waarbij de slechtste plekken inde onderbouw/fundering extra aandacht krijgen 
door wapening aan te brengen. Met een nieuwe deklaag en versterkte onderbouw kunnen de Oostsingel en Oostlaan er 
weer voor 15-20 jaar tegenaan. 
Wanneer er besloten zou worden het project als volledige reconstructie uit te voeren is het mogelijk om het wegprofiel 
aan te passen, te kiezen voor een elementenverharding, het langsparkeren weg te nemen en hierdoor ruimte te maken 
voor een wandelstrook aan de waterkant. Dit met inbegrip van nieuwe bomen met een goede groeiplaats. 
Als een reconstructie of het vervangen van de riolering onder de Oostsingel binnen de genoemde levensduur van 15-20 
jaar valt betekent dit dat het asfalt voor de eindelevensduur afgeschreven wordt. 

Evenementen  
Het Exercitieveld is sinds jaar en dag ook een evenemententerrein. Binnen het project is een uitgangspunt dat het 



Exercitieveld niet kleiner mag worden en dat alle evenementen in de huidige opzet kunnen moeten blijven plaatsvinden. 
Evenementen zorgen voor vermaak, levendigheid in de stad, inkomsten voor ondernemers etc. en zijn hierdoor belangrijk 
voor Woerden. Zoals de Oplegnotitie Exercitieveld - Bomen beschrijft hebben de kastanjebomen te lijden onder de 
huidige groeiplaatsomstandigheden, mede veroorzaakt door het gebruik van het Exercitieveld tijdens evenementen. 
Indien er conform het advies van Bomenwacht Nederland wordt ingezet op enkele levensjaren extra voor de 
kastanjebomen betekent dit onder andere dat de kroonprojecties (ca. 5 meter uit de stam) vrijgehouden moeten worden. 
Op een totaaloppervlak van ca. 10500 m2 kost dit zo'n 2000 m2. Voor evenementen zoals onder andere Het Nationaal 
Veteranentreffen, Harleydag, Lentefestival, De Woerdense Vakantieweek, Nacht van Woerden, betekent dit dat zij hun 
evenementen niet kunnen voortzetten zoals zij dit gewend zijn te doen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze evenementen 
(en wellicht ook ander die niet specifiek benoemd zijn), bij inachtneming van 5 meter vrije ruimte om de bomen, niet meer 
kunnen plaatsvinden op het Exercitieveld. 

Verlichting  
De evenementenlichtmasten zijn in 2020 vervangen vanwege de afkeuring van de oude masten. 
De lichtmasten en de armaturen langs de Oostsingel en de Oostlaan zijn verouderd en dienen te worden vervangen. Los 
van het besluit welke scenario het gaat worden, zal de vervanging bestaan uit lichtmasten en armaturen die gebruikelijk 
zijn in Woerden. Wanneer er binnen 20 jaar een reconstructie zou plaatsvinden is er geen desinvestering op de 
lichtmasten. De lichtmasten kunnen mogelijk binnen dat reconstructieproject of elders in Woerden worden gebruikt. 
De lichtmasten langs het Exercitiepad zijn nog goed. Enkel de armaturen zijn toe aan vervanging.  

Parkeren  
De omgeving van het Exercitieveld is aangemerkt als vergunninghoudergebied. Dit is voor de bewoners van de Oostdam 
en Oostsingel en voor mensen die in de binnenstad werken. In totaal bieden de Oostsingel (tot aan de noordpunt van het 
Exercitieveld), Oostlaan en het Exercitiepad ongeveer plaats aan 70 personenauto's. Op basis van parkeeronderzoek 
blijkt dat de parkeerdruk doordeweeks 66% is. In de nachtelijke uren slechts 19%, hetgeen te verklaren is doordat enkel 
de bewoners van de Oostdam en omgeving dan gebruik maken van de parkeerruimte. Met name op het Exercitiepad. Met 
een piekmoment van 46 voertuigen bij een capaciteit van 70 is de algehele parkeerdruk als laag te bestempelen. Het 
verwijderen van het langsparkeren op de Oostsingel en de Oostlaan, nu of op termijn, voor mensen die in de binnenstad 
werken behoort tot de mogelijkheden. Er is voldoende capaciteit in de parkeergarages aanwezig. Dit sluit ook aan bij de 
Parkeervisie Binnenstad om minder parkeren op straat te faciliteren. Opgemerkt dient te worden dat de Parkeervisie 
Binnenstad zich richt op het centrumgebied binnen de centrumring en het Exercitieveld ligt hier buiten. De 10 
parkeerplaatsen op het Exercitiepad moeten behouden blijven en kunnen aan de bewoners/gebruikers van de panden 
aan de Oostdam vergund worden. 

Participatieproces 
In 2014 is gestart met het participatieproces. Een zeer breed participatieproces omdat het Exercitieveld van alle 
Woerdenaren is. Diverse bijeenkomsten zijn destijds georganiseerd met als doel te komen toe een inrichtingsvisie. Drie 
thema's zijn uit dit proces gekomen en in 2015 onder alle Woerdenaren in stemming gebracht. Het winnende thema is: 
Sierlijk veld met romantisch accent.  
Dit thema kenmerkte zich in de plaatjes als een parkachtige omgeving waar verblijfskwaliteit centraal staat. Wat ook 
duidelijk naar voren is gekomen tijdens de participatie is dat het veld het veld moet blijven, waarbij werd bedoeld om geen 
grootse veranderingen aan te brengen. 

In de jaren erna is er veel onderzoek verricht, onder andere naar de kastanjebomen. Dit om een goed beeld te krijgen van 
de kwaliteit van de bomen en om te bepalen op welke manieren er invulling gegeven kan worden aan een ontwerp. Ook 
is er onderzoek verricht naar de riolering, de (evenementen)verlichting, flora en fauna, het parkeren en het gebruik van 
het Exercitieveld door evenementen. 

Met de bewoners van de Oostdam heeft er op meerdere momenten in 2019 en 2020 overleg plaatsgevonden. Met hen is 
ingezoomd op verschillende ontwerpscenario's. Voor de bewoners staat het behouden van de kastanjebomen voorop. En 
als er dan toch tot vervanging wordt overgegaan willen zij dat dit gebeurd door er nieuwe bomen van redelijk formaat 
terug te planten. Het vervangen van het Exercitiepad heeft ook prioriteit voor de bewoners. De huidige open bestrating ligt 
er slecht bij en is toe aan vervanging. Op dit onderdeel is er al met de bewoners gewerkt aan een ontwerptekening. Het 
advies om het Exercitiepad in te richten conform scenario 1b sluit aan bij de speerpunten van de bewoners aan de 
Oostdam. Indien hiertoe wordt besloten, zal het ontwerp worden vervolmaakt met hen. Hetzelfde geldt overigens ook 
indien er besloten zou worden het Exercitieveld in te richten conform scenario 3 en 4. 

De Woerdense Vakantieweek is bij uitstek het grootste evenement op het Exercitieveld. De beschikbare ruimte is voor 
hen belangrijk om het evenement te kunnen organiseren zoals zij, en heel Woerden, dit gewend zijn. De bomen horen bij 
het veld al is het ook een beperking in ruimtegebruik. De Woerdense Vakantieweek staat positief tegenover een inrichting 



conform scenario 1a en 1b. Ook staan zij open voor verbeteringen ten aanzien van de bescherming/afscherming van de 
kastanjebomen. 

Actiegroep Hart voor Natuur Woerden maakt zich sterk voor het behouden van de kastanjebomen. Een protestactie op 
het veld en een handtekeningenactie in de zomer van 2020 is door hen georganiseerd om aandacht te vragen voor dit 
onderwerp. Centraal staat het zo lang mogelijk behouden van de kastanjebomen en daar ook de inspanning aan te 
leveren. Waarbij de inspanning zo wel bovengronds, ondergronds als ook in het gebruik van en rondom het Exercitieveld 
is bedacht. Ook stellen zij voor om, daar waar er bomen gekapt zijn/worden, een nieuwe boom te planten zodoende de 
laanstructuur in tact te houden. Op basis van bovenstaande hebben zij een alternatief plan ingediend. (bijlage 5, joinnr. 
D/21/016001) 
Overigens zijn er naast deze actiegroep ook anderen die het behoud van de bomen voorkeur geven ten opzichte van het 
vervangen. 

Dit voorstel is tot stand gekomen uit een consultatie en/of samenwerking van collega's uit het projectteam Exercitieveld, 
Beheer en Beleid team Realisatie en Beheer, Landschapsarchitect Bosch Slabbers, team Financiën, team VTH, team 
Verkeer, Datacount b.v., Bomenwacht Nederland, ViadenBerg, bewoners Oostdam, commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Erfgoed, Woerdense Vakantieweek, actiegroep Hart voor Natuur Woerden. 

Wat willen we bereiken 
Op een zorgvuldig beschouwde en afgewogen wijze invulling geven aan het project Exercitieveld. 

Wat gaan we daarvoor doen 
Het vervangen en versterken van de asfaltverharding op de doorgaande wegen Oostsingel en Oostlaan, de 
elementenverharding op het Exercitiepad vervangen en de verlichting vervangen. Dit conform scenario 1b. 

Argumenten 
1.1 Alle kastanjebomen blijven binnen scenario 1b voorlopig behouden.  
Binnen scenario 1b blijven de kastanjebomen behouden. Het niet kappen en vervangen van de kastanjebomen zal de 
omwonenden, actiegroep(en), andere betrokken inwoners en belangstellenden tevreden stemmen. De huidige bomen zijn 
daarnaast beeldbepalend en waardevol op het gebied van klimaat en ecologie. Vergunningsprocedures ten behoeve van 
het kappen van de bomen hoeven niet doorlopen te worden.  
1.2 Scenario 1b geeft ruimte om op termijn gefaseerd over te gaan tot vervanging van de bomen. 
Dit scenario geeft ruimte om op termijn, wanneer de situatie met betrekking tot de riolering en/of de vitaliteit/veiligheid van 
de bomen sterk verandert, gefaseerd over te gaan tot vervanging van de bomen en dan ook verbetermogelijkheden ten 
aanzien van de groeiplaatsen, de beleving van de Singels, het herstellen van de laanstructuur en het wegnemen van de 
parkeerfunctie langs de Oostsingel en Oostlaan door te voeren. Daarnaast is dit scenario voordeliger dan het in de 
begroting opgenomen bedrag voor een volledige herinrichting. Ook treden er geen functionele wijzigingen op in het 
gebruik van de wegen, de parkeergelegenheid en het gebruik van het Exercitieveld.  
1.3 Een nieuwe asfaltdeklaag zorgt voor een veilige Oostsingel en Oostlaan. 
Door de doorgaande wegen te voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag maken de Oostsingel en Oostlaan weer heel en 
veilig voor de komende 10-20 jaar.  
1.4 De riolering onder de Oostsingel is slecht maar er zijn tot op heden nog geen storingen of klachten.   
De riolering onder de Oostsingel is slecht, maar storingen, klachten en meldingen over het niet functioneren zijn er tot op 
heden niet. De noodzaak van vervanging op dit moment is hierdoor niet gerechtvaardigd. 
Ook bestaat de mogelijkheid om op termijn deze riolering te relinen of misschien te verlaten en een minizuivering aan te 
brengen. 
1.5 Het vervangen van de verharding van het Exercitiepad is nodig.  
Het vervangen van de verharding van het Exercitiepad is nodig, omdat de half open bestrating niet meer te herstellen is. 
Ook is dit straatverband niet geschikt voor regulier gebruik. Het vervangen van de verharding zal de bewoners/gebruikers 
van de panden aan de Oostdam tevreden stellen. De riolering onder het Exercitiepad kan binnen 5 jaar gerelined worden 
en zijn functie voor tientallen jaren blijven voldoen. 
1.6 Het Exercitieveld is verbonden met de bastions Torenwal/Hogewal.  
Het beeld van het Exercitieveld veranderen door middel van een volledige herinrichting in combinatie met een mogelijke 
verandering aan de uitstraling van de bastions Torenwal en Hogewal zou een ingrijpende verandering betekenen voor de 
gehele omgeving ten oosten van het centrum.  



2.1 De bomen worden behouden zolang dit veilig is en nog mogelijk is.  
Er wordt ingezet op het behoud van de bomen tot dat het niet meer kan of niet meer veilig is. Dit is het meest natuurlijke 
moment om in te grijpen, zonder hiervoor al eerder bomen te kappen. Zo hoeft het college en de gemeenteraad geen 
besluit te nemen over het lot van de bomen zonder een urgente situatie. 

3.1 Een tussentijdse aanplant van bomen doet afbreuk aan de laanstructuur met een dubbele rij van een eenzelfde soort 
bomen.  
De uitstraling van de monumentale status kenmerkt zich door een laanstructuur met een dubbele rij bomen, van 1 soort 
en van een nagenoeg gelijke leeftijd. Tussentijdse aanplant betekent dat deze uitstraling 'nooit' meer terug zal komen. 
Bomen van verschillende leeftijden zullen tientallen jaren een ander beeld geven dan tot nu kenmerkend is voor het 
Exercitieveld. Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed adviseert vanuit hun expertise om vervanging in 1 keer 
te doen en hiermee recht te doen aan cultuur historisch aspect van de monumentale status.  
3.2 Het is voor de groeiplaatsverbetering beter om bomen niet te vervangen op dezelfde plaats.  
Door een nieuwe boom te planten op dezelfde plaats als een gekapte boom is het niet mogelijk om groeiplaatsverbetering 
aan te brengen. Enkel in combinatie met het vervangen van meerdere bomen bij een volledige vervanging van de 
verharding is een goede groeiplaats voor een nieuwe boom in te richten. Dit omdat de groeiplaats ook onder de 
verharding aangelegd moet worden. Verder, door nieuwe bomen te planten op dezelfde plaats als een gekapte boom is 
het omvangrijker om op termijn veranderingen ten aanzien van het (weg)profiel te doen. Gewortelde bomen zouden 
moeten worden verplaatst, nieuwe groeiplaatsen dienen te worden aangebracht en net nieuwe groeiplaatsen worden 
opgeheven. Het maken van kwaliteitsruimte voor bijvoorbeeld een wandelpad langs de Singels is hierdoor een grotere en 
duurdere inspanning. 

4.1 Door bomen gefaseerd te vervangen wordt er geen afbreuk gedaan aan de monumentale uitstraling van de dubbele 
rij bomen.  
Bomenwacht Nederland adviseert om gefaseerd, meerdere bomen tegelijk, te vervangen. En daarbij direct een goede 
groeiplaats aan te leggen. Daarnaast, met een gefaseerde aanpak biedt dat de mogelijkheid om veranderingen in de 
omgeving gedoseerd door te voeren. Ook blijft de uitstraling van de monumentale status van een dubbele rij bomen van 1 
soort en van nagenoeg gelijke leeftijd hiermee gelijk. Ter informatie, de huidige bomen zijn in 2 fases geplant, te weten in 
1933 en 1937. 
4.2 Het gefaseerd vervangen van de bomen geeft de mogelijk om groeiplaatsverbeteringen aan te brengen.  
Het is mogelijk om groeiplaatsverbeteringen aan te brengen, die bestand is tegen een bovengrondse belasting, en 
hiermee de bomen een goede toekomst te geven. Ook wordt het gebruik van het Exercitieveld minimaal beperkt vanwege 
het anders moeten vrijhouden van de kroonprojecties onder de bomen om zodoende de bomen te ontzien.  
4.3 Verbetering van de groeiplaats bij de bestaande bomen kunnen niet of zijn zinloos.  
Groeiplaatsverbetering in de vorm van een krattensysteem kan niet meer bij deze bomen in verband met het grootse 
wortelpakket wat al gevormd is. Het langsparkeren op de Oostsingel en Oostlaan wegnemen en die ruimte benutten voor 
de kastanjebomen is geen verbetering. Het wortelpakket zit relatief ondiep en door enkel het asfalt te verwijderen blijven 
de wortels in de verdichtte wegopbouw (fundering) zitten. 
Het ploffen van de bodem (om de verdichting van de grond op te heffen) en het injecteren van voedingsstoffen heeft 
enkel zin wanneer de kwetsbare zone (onder de kroonprojectie, ca. 5 meter uit de stam van de boom) wordt vrijgehouden 
van een belasting. Anders raakt de grond wederom verdicht. Dit betekent een beperking van ongeveer 2000m2 van de 
gebruiksruimte voor evenementen. Evenementen zoals onder andere Het Nationaal Veteranentreffen, Harleydag, 
Lentefestival, De Woerdense Vakantieweek, Nacht van Woerden zijn dan niet meer te organiseren in hun huidige opzet. 
Daarnaast stelt Bomenwacht Nederland dat door het verbeteren van de huidige groeiplaats de kastanjebomen slechts 
maximaal enkele jaren langer meegaan. 

5.1 Bovengrondse boombescherming is functioneel.  
Door de boomstammen in te pakken met een stamommanteling (boombescherming) worden de bomen beschermd 
tegen tegen beschadiging voor, tijdens en na een evenement. Het vestigt de aandacht bij evenementenorganisaties en 
evenementenbezoekers op het belang om deze bomen te beschermen en voorzichtig te zijn met activiteiten nabij de 
bomen. Door deze voorwaarde op te nemen in de evenementenvergunning geeft gemeente Woerden een signaal dat er 
aandacht en zorg is voor deze kastanjebomen en dat zij deze bomen de komende jaren willen behouden. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1 Er komt geen sierlijk veld met romantisch accent.  
In relatie tot het grootse participatietraject in 2014/2015 en de uitkomst van het thema 'sierlijk veld met romantisch accent' 
kan dit besluit na 6-7 jaar als mager, zonde van de tijd en geld, beschouwd worden door inwoners, media en overige 
belangstellenden. Echte verbeteringen/aanpassingen ten aanzien van de verblijfskwaliteit als onderdeel van het project 
blijven (voorlopig) achterwege. Er wordt geen invulling gegeven aan het uit de participatie verkregen thema sierlijk veld 
met romantisch accent. 



Er zal zeer uitgebreid gecommuniceerd moeten worden op basis van welke informatie en afwegingen deze beslissing is 
genomen.  
1.2 De parkeerruimte op straat blijft behouden.  
De huidige parkeerruimte blijft behouden. Hierdoor komt er geen ruimte beschikbaar 'ten gunste' van de bestaande 
bomen. Dit sluit niet goed aan op de recent aangenomen Parkeervisie Binnenstad, die juist minder parkeer op straat 
voorstaat.  
1.3 Wijziging ten aanzien van MOP 2021-2023.  
Dit besluit is een wijziging tot hetgeen er in het MOP 2021-2023 (joinnr. D/21/006561) staat beschreven. Van een 
volledige herinrichting is geen sprake wanneer het Exercitieveld wordt ingericht conform scenario 1b. 

2.1 Het aantal kastanjebomen gaat afnemen.  
De komende jaren zullen er kastanjebomen verdwijnen wanneer deze een veiligheidsrisico vormen. Het aantal 
kastanjebomen, nu nog 41 stuks, rondom het Exercitieveld zal de komende jaren afnemen en het beeld van een door 
bomen omzoomd Exercitieveld zal steeds minder worden. Naar verwachting neemt het aantal bomen met 80%-85% af de 
komende 10-15 jaar. 

3.1 Geen nieuwe aanplant in de ontstane gaten van de laanstructuur blijft tot discussie leiden.  
De uitstraling van een laanstructuur met een dubbele rij bomen, van 1 soort en van een soortgelijke leeftijd neemt 
hiermee af. Voor inwoners, actiegroep(en) en overige belangstellenden kan het niet opvullen van ontstane gaten in de 
laanstructuur, een veranderend/verslechterend beeld, als onwenselijk geacht worden. De verslechtering van het beeld 
kan bij herhaling leiden tot discussie, kritische uitingen in de media en daarmee gepaard gaande negatieve 
toonzetting/beeldvorming richting de gemeente. 

4.1 Het gefaseerd kappen en vervangen van bomen geeft vaker hinder en overlast en is duurder.  
Afhankelijk van het aantal fases waarin de vervanging gedaan wordt betekent dit vaker hinder en overlast voor de 
omgeving en mogelijk ook voor het gebruik van het Exercitieveld. De 'pijn' van het gefaseerd kappen van de 
kastanjebomen zal keer op keer leiden tot reuring, discussie en weerstand bij inwoners en/of in de media. Het gefaseerd 
aanpakken van het Exercitieveld vraagt een grotere investering in verband met het meermaals moeten opstarten van 
diverse onderzoeken en processen. 
4.2 Er wordt niet alles aan gedaan om de kastanjebomen zo lang mogelijk te behouden.  
Het niet verbeteren van de huidige groeiplaatsen, door bijvoorbeeld de grond te ploffen en te injecteren met 
voedingsstoffen, kan uitgelegd worden als niet het maximale doen om de kastanjebomen zo lang mogelijk te behouden. 
Het zou ook uitgelegd kunnen worden als dat de evenementen belangrijker worden gevonden dan het zo lang mogelijk 
behouden van de kastanjebomen. 

5.1 Boombescherming moeten toepassen kost de evenementenorganisaties geld.  
Evenementenorganisaties krijgen met deze voorwaarde extra kosten voor hun rekening. In orde grootte kost dit €40 - €60 
per boom, in totaal zo'n 1.600 - 2.400 euro, per evenement. 
5.2 Boombescherming biedt een geringe bescherming.  
Enkel de stam van de boom wordt beschermt door een ommanteling, echter de kroon van de boom niet. Het aanbrengen 
en/of verwijderen dan wel vervoeren van hoger (>4,5 meter) materiaal dichtbij de bomen kan nog steeds schade aan de 
boom veroorzaken. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
In het definitieve raadsvoorstel met betrekking tot de inrichting van het Exercitieveld zal de bijbehorende financiering 
worden voorgelegd. 
Tot aan de definitieve besluitvorming worden gereserveerde kredieten ten behoeve van het Exercitieveld bevroren. 

Omwille van de financiële positie van de gemeente, als opdrachtgever, ten aanzien van de nog te doorlopen inkoop- en 
aanbestedingsprocedures met marktpartijen, als opdrachtnemers, worden projectbudgetten per scenario niet benoemd. 
Inlichtingen hierover kunnen separaat worden verkregen bij de projectleider. 



Communicatie 
Op basis van het voorgenomen raadsbesluit zullen er aanvullende gesprekken plaatsvinden met de direct aanwonenden 
(bewoners/gebruikers van de panden aan de Oostdam), de buurtbewoners (Oostsingel en Plantsoen), de actiegroep Hart 
voor Natuur Woerden, Ondernemerskring Woerden (OKW), Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW), 
Fietsersbond en de Vestingraad. 

Vervolgproces 
Uw raad wordt geïnformeerd over de gesprekken aangaande het voorgenomen besluit. Aansluitend volgt, nog voor het 
zomerreces, een raadsvoorstel om een definitieve beslissing te nemen met betrekking tot de invulling van het 
Exercitieveld. 
Op basis van de definitieve beslissing zullen de vervolgstappen richting de voorbereiding en uitvoering inzichtelijk 
gemaakt worden. 

Bevoegdheid raad 
Artikel 147 tweede lid jo. artikel 108 gemeentewet. 

Bijlagen 
1. Oplegnotitie groen Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/015195
2. Oplegnotitie riolering Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016434
3. Exercitieveld scenario's, geregistreerd onder joinnr. D/21/015803
4. Raadsbesluit scenario's Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016563
5. Alternatief plan Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016001
6. Budgetindicatie scenario's Exercitieveld, geregistreerd onder joinnr. D/21/016702. (GEHEIM)
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Onderwerp: Scenario's Exercitieveld 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 20 april 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 147 tweede lid jo. artikel 108 
 

b e s l u i t: 
 
Uw raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen om: 

1. Het Exercitieveld met behoud van alle historische bomen in te richten conform scenario 1b. 
2. Het verwijderen van de bomen te laten afhangen van de vitaliteit en veiligheid van de bomen 

als ook het functioneren van de riolering. 
3. Tot aan het moment van vervanging van de bomen geen nieuwe bomen te planten. 
4. De vervanging van de bomen gefaseerd te laten plaatsvinden en dan groeiplaatsverbetering 

aan te brengen. 
5. Om het aanbrengen van bovengrondse boombescherming van toepassing te verklaren in de 

vergunningsvoorwaarden ten aanzien van evenementen op het Exercitieveld en daar een 
financiële regeling voor uit te werken. 

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Oplegnotitie 
 
Historie – van iepen naar kastanjebomen  
Het exercitieterrein is een open grasruimte, 
omgeven door een dubbele rij bomen. Op 
de oude foto’s is te zien dat dit iepen waren. 
In 1933 en 1937 zijn de huidige 
kastanjebomen geplant. De structuur van 
boombeplantingen is niet altijd compleet 
geweest. Op de luchtfoto’s is ook een 
situatie met uitsluitend een dubbele 
bomenrij aan de oostkant te zien.  
 

 
 
 
Problematiek 
De kastanjebomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte, een ziekte veroorzaakt door een 
bacterie die de boom verzwakt. Tegen de ziekte bestaat (nog) geen blijvende remedie, de beste 
maatregel is de bomen zoveel mogelijk met rust te laten. Behandelingen richten zich nu op het vertragen 
of tijdelijk stopzetten van de effecten van de ziekte. Door de kastanjebloedingsziekte zijn de aangetaste 
bomen ook vatbaarder voor andere aantastingen zoals houtschimmels (zwammen) waardoor de 
levensduur verder afneemt. Op het moment dat deze zichtbaar zijn ontstaan veiligheidsrisico’s door 
takbreuk van kroondelen. 
 
Onderzoeken levensduur 
Sinds 2013 zijn in het kader van dit 
project diverse onderzoeken uitgevoerd. 
Gekeken is naar het aantal aanwezige 
bomen en de levens-verwachting per 
boom, Figuur 1. Het huidige aantal is 
weergegeven bij 2020 en de volgende 
jaren is o.b.v. van de laatst gegeven 
levensverwachting in september 2019, 
zie bijlage 7. 

In maart 2017 zijn 13 bomen behandeld 
met een innovatieve warmte-
behandeling. In mei 2018 zijn bij 8 van 
deze bomen weer actieve bloedingen 
geconstateerd en in september van dat 
jaar zelfs bij 11 van de 13 bomen, zie 
bijlage 8.  

 

Figuur 1: Aantal bomen en aantal met een levensverwachting van 

meer dan 10 jaar 

Uit de onderzoeken blijkt dat er geen specifiek groeiplaatsonderzoek heeft plaatsgevonden waardoor 
knelpunten inzichtelijk zijn geworden. Aspecten over bodemverdichting, bodemgashuishouding, 
voedingsstoffen en granulaire verdeling zijn niet in beeld. Hierdoor is geen duidelijkheid over de 
groeiplaatsknelpunten en mogelijk te nemen maatregelen. Dit onderzoek is niet uitgevoerd vanwege het 
huidige gebruik van het veld, groeiplaatsverbetering heeft alleen meerwaarde als de belasting rondom 
de bomen weggenomen kan worden, zie Huidige knelpunten door gebruik.    
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Het exercitieterrein heeft een 
gemeentelijke monumentale status 
waarin de dubbele bomenrij is 
opgenomen als specifiek onderdeel. 
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Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed  
De commissie voor Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed (RKE) heeft zich uitgesproken over de bomen en 
vindt de evenwichtige en karakteristieke laanstructuur van monumentaal belang en adviseert daarom 
de bomen gelijktijdig te vervangen (vergadering woensdag 6 febr. 2019). 
 
Uitgangspunten project 
De uitgangspunten in relatie tot de bomen zijn:  

 
 

Boomsoort 

 
Vanuit de historie en de ecologie is gekeken naar nieuwe boomsoorten die passen bij de laanstructuur, 
het gebruik van het veld en de bodemgesteldheid,  deze zijn hieronder gewaardeerd. Het betreft hier 
bomen van de eerste grootte die een hoogte bereiken van 15 tot 25 meter.   
 

Boomsoort 
 

Eigenschap 

Noorse 
esdoorn 

Gewone 
esdoorn 

Suiker-
esdoorn 

Gewone 
walnoot 

Valse 
acacia 

Winter-
linde 

Fladder-
iep 

Bodem -- - - - - ++ ++ 

Grondwater - - - - - + ++ 

Evenementen -- -- -- -- -- -- -- 

Biodiversiteit ++ ++ ++ ++ - + + 

Ziekten e.d. - - - - + + -/+ 

Afscheiding / 
Vruchten 

   Noten  
Kans op 

plak 
 

Allergie Hoog Hoog Onbekend Hoog Gering Gering Hoog 

Laan + + - - + + + 

Cultuurhistorie - - - + - + ++ 

 
Onderzoeken Flora en Fauna 
Sinds 2012 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna. In 2012 zijn 4 
vleermuissoorten waargenomen waarvan 2 soorten het gebied gebruiken als leefgebied. De quickscan 
uit 2014 geeft ook aan dat naderonderzoek naar de vleermuizen, de steenuil en broedvogels 
noodzakelijk is. In 2015 zijn geen kraam-, zomer-, paarverblijven of beschermde nesten aangetroffen, 
terwijl ook geen vliegroutes zijn vastgesteld. Daarmee kunnen significante effecten op vleermuizen 
worden uitgesloten. In 2020/2021 wordt het onderzoek naar vleermuizen herhaald.  
 
 

Huidige waarde 
 
Opname CO2 
Een belangrijke doelstelling van het nationale klimaatbeleid is het verminderen van de uitstoot van 
broeikasgassen, waar CO2 een groot aandeel in heeft. Bomen leggen CO2 vast in hun hout en deze 
opslagcapaciteit neemt door de groei van de bomen elk jaar toe. De oude kastanjes slaan veel CO2 op 
en er zit veel CO2 in opgeslagen. Dit betekend dat in de eerste 20 jaar na vervanging veel opname 
capaciteit verloren gaat, maar dat deze daarna weer toeneemt tot het niveau van de oude kastanjes. 
Los van het gekozen moment van vervanging, is dit altijd het gevolg bij het vervangen van bomen.  
 
Hoe ontwikkelt de kastanjebloedingsziekte zich en wat zegt dat over de toekomst? 
De ontwikkeling van kastanjebloedingsziekte gaat gepaard met een groeiplaatsprobleem. Enerzijds 
kent de kastanjebloedingsziekte een grillig verloop waardoor komende tijd bomen vanwege 
veiligheidsrisico’s verwijderd moeten worden. Anderzijds kent het verminderen van de 
groeiplaatsproblemen een positief effect geven waardoor de kastanjes langer meegaan, hierbij gaat het 
bij deze kastanjes om maximaal enkele jaren. 
  

- Het behouden c.q. terugplaatsen van twee rijen bomen; 
- De boombeplanting dient nu of op termijn vervangen te worden door een andere soort. 

Voor de toekomstige boomsoort is de huidige paardenkastanje uitgesloten door het risico op 
nieuwe bestemming door de kastanjebloedingsziekte. 
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Beoogd gebruik en ontwerp 
Het Exercitieveld tussen de singels van de Woerdense vesting wordt intensief gebruikt als 
evenemententerrein. Samen met studio Landlab zijn met intensieve participatie drie varianten 
ontwikkeld voor een nieuw exercitieveld. Een robuust veld, voortbouwend op de militaire geschiedenis, 
een eigentijds ingericht op gebruik gerichte inrichting en een meer romantische aanleg, aansluitend op 
de parkachtige singelbeplanting. De varianten verschillen bovendien in algehele kap en vervanging, de 
helft kappen en vervangen en geleidelijke kap en vervanging.  
 

 
 
Huidige knelpunten door gebruik 
In de huidige situatie zijn twee knelpunten te benoemen, 
Figuur 2:  
1. De bomen worden onvoldoende beschermd tijdens 

evenementen waardoor schades frequent ontstaan met 
een negatief effect op de levensduur van de bomen; 

2. Zwaar materiaal en materieel staat/rijdt dichtbij de 
bomen waardoor de grond is verdicht. Het gevolg is 
onvoldoende kwalitatief goede ondergrondse 
groeiruimte voor de bomen met een negatief effect op 
de levensduur van de bomen.  

Zonder een duurzame oplossing van deze knelpunten heeft 
het aanplanten van nieuwe bomen niet het gewenste effect 
omdat de bomen niet tot volwasdom kunnen komen door 
een beperkte groeiruimte en een verkorte levensduur 
hebben.  

 
Figuur 2: Schade aan de boom en de 
groeiruimte  

 
Maatregelen huidige bomen 
Met maatregelen kunnen de huidige knelpunten door het gebruik worden aangepakt: 

- Tegengaan bodemverdichting; Door het zogenoemd “ploffen” van de ondergrond word 
verdichting verminderd en kan de bodem deels weer beworteld worden. Deze maatregel moet 
periodiek herhaalt worden; 

- Bescherming; Met (tijdelijke) fysieke bescherming, duidelijke en heldere afspraken over het 
vrijhouden van kroonprojecties, word schade aan bomen voorkomen tijdens evenementen. Een 
evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes voorkomt verdere schade. Handhaving 
van deze afspraken is essentieel hierin en mogelijk moeten boeteclausules opgenomen 
worden. 

 
Maatregelen nieuwe bomen 
Met een nieuwe inrichting kunnen de huidige knelpunten goed worden aangepakt waardoor nieuw aan 
te planten bomen een lange en gezonde levensduur kunnen hebben. Met een ondergrondse 
voorzieningen kan het gewicht van zwaar materiaal en materiaal opgevangen/verdeelt worden zonder 
negatieve gevolgen voor de ondergrondse groeiruimte van de bomen. Voorbeelden hiervan zijn; 

• Druk verdelende systemen die overrijdbaar zijn. 

• Toepassen van groeiplaatsconstructies. 
Maar ook dan is een (tijdelijke) fysieke bescherming noodzakelijk. Duidelijke en heldere afspraken over 
het vrijhouden van kroonprojecties word schade aan bomen te voorkomen tijdens evenementen. Een 
evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes geeft helderheid hierin. Handhaving van deze 
afspraken is essentieel hierin en mogelijk moeten boeteclausules opgenomen worden. 
 
  

In tegenstellig tot het advies van de RKE heeft een stemming geleid tot een voorkeur voor het 
romantische model. 
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Realisatie streefbeeld 

 
 
Om dit streefbeeld te bereiken moeten 
de eerder benoemde maatregelen voor 
de bescherming van de ondergrondse 
ruimte en het voorkomen van fysieke 
schade worden uitgevoerd. De fysieke 
bescherming moet in afstemming met 
de evenementenorganisaties worden 
doorgevoerd. Het aanbrengen van het 
ondergrondse systeem is alleen 
mogelijk wanneer dit in 2 of 3 fasen per 
kant wordt aangepakt. Hiervoor is het 
noodzakelijk om de laatste kastanjes in 
een rij te rooien zodat er een 
aaneengesloten groeiplaats 
gerealiseerd kan worden.  

 
Figuur 3: Voldoende groeiruimte en schades voorkomen voor de 
bomen 

 
Incidentele knelpunten door rioleringswerkzaamheden 
Bij vervanging van de riolering op de huidige locatie in de Oostsingel moet een cunet worden gegraven. 
Binnen dit cunet liggen zeer waarschijnlijk de boomwortels van bomen. Beschadiging van de 
boomwortels heeft een negatief effect op de levensduur van de bomen en moet zien te worden 
voorkomen. Kleine beschadiging zijn niet uit te sluiten/te voorkomen waardoor het aannemelijk is dat 
de levensduur altijd negatief zal worden beïnvloed waardoor vervanging noodzakelijk word geacht. 
 
 
 
  

Voor de toekomst dient er gestreefd te worden naar dubbele bomenrij waarbij extra aandacht moet 
worden gegeven aan een mooi eindbeeld en lange levensduur, passend bij de monumentale 
status. Aandachtspunten hierbij zijn voldoende en kwalitatief goede boven- en ondergrondse 
groeiruimte en schades aan de bomen/groeiruimte dient te worden voorkomen om nieuwe bomen 
een maximale levensduur te geven, zie Figuur 3. 
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Scenario’s werkzaamheden en advies bomen 
 
1. Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden 

• Behouden huidige bomen Oostsingel 
o Nieuwe aanplant kan niet plaatsvinden omdat de noodzakelijke maatregelen voor de 

kwalitatief goede ondergrond ten behoeve van een lange levensduur van de nieuwe 
bomen niet per boom kan worden uitgevoerd. 

• Los vervangingsmoment voor bomen Oostlaan 
o Voor de bomen aan de Oostlaan moet een los vervangingsmoment moeten worden 

bepaald. 
o Als deze significant afwijkt van de Oostsingel zal nooit een evenwichtig boombeeld 

ontstaan voor het gehele veld.  

• Aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats. 
o Als de kwaliteit, de problematiek en de verdichting van de groeiplaats in kaart wordt 

gebracht kan er gekeken worden naar knelpunten en oplossingen.  
▪ Het zogenoemd “ploffen” van de verdichte ondergrond voor creëren van een 

beter doorwortelbare grond. 
▪ Een mulchlaag aanbrengen onder de bomen. 
▪ Een pneumatische injectie voor een verrijking van de ondergrond.  

o Dit is alleen zinvol wanneer maatregelen worden genomen ten aanzien van de 
evenementen.  

▪ Duidelijke en heldere afspraken over het vrijhouden van kroonprojecties. 
▪ Bij voorkeur een evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes. 
▪ Handhaving van deze afspraken is essentieel hierin en mogelijk moeten boete-

clausules opgenomen worden. 
o De verwachte levensduurverlenging gaat om maximaal enkele jaren. 

 
2. Riolering door het veld 

• Verwijderen enkele bomen op de kop van het veld 
o Voor het aanbrengen van de nieuwe riolering zullen enkele bomen moeten worden 

verwijderd. 

• Behouden huidige bomen Oostsingel 
o Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden. 

• Los vervangingsmoment voor bomen Oostlaan 
o  Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden. 

• Aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats. 
o Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden. 

 
3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad 

• Vervangen bomen Oostsingel. 
o Bij de rioleringswerkzaamheden moeten de bomen aan de Oostsingel worden 

vervangen waarbij direct de noodzakelijke maatregelen worden doorgevoerd voor de 
kwalitatief goede ondergrond ten behoeve van een lange levensduur van de nieuwe 
bomen. 

• Los vervangingsmoment voor bomen Oostlaan. 
o Voor de bomen aan de Oostlaan moet een los vervangingsmoment moeten worden 

bepaald. 
o Als deze afwijkt van de Oostsingel zal nooit een evenwichtig boombeeld ontstaan 

voor het gehele veld. 

• Aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de groeiplaats Oostsingel.  
o Zie Asfalteren zonder rioleringswerkzaamheden 

 
4. Volledige reconstructie 

• Alle bomen vervangen 
o De uitvoering van de noodzakelijke maatregelen vinden plaats. 
o Een evenwichtig boombeeld ontstaat. 

 

 

Wanneer een veiligheidsrisico ontstaat zal ten alle tijde een boom verwijderd worden, dit staat los 
van de keuzes binnen het project. 
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Advies 
 
De huidige situatie en ontstane knelpunten voor de kastanjebomen vragen om een duidelijk standpunt 
ten aanzien van de bomen en het gebruik van het exercitieveld. In de kern komt het neer op wat 
prevaleert? 

A. Behoud van de monumentale kastanjebomen? 
B. Het gebruik van het evenemententerrein? 

Op basis hiervan is duidelijkheid over welke maatregelen genomen moeten worden om aan het 
standpunt te voldoen.  
 

A. Behoud van de monumentale kastanje bomen 
De huidige bomen, zolang mogelijk, blijven gehandhaafd. Pas bij veiligheidsrisico’s word ingegrepen en 
bomen verwijderd. Om deze bomen te behouden dienen de volgende maatregelen genomen te worden; 

• Afschermen van kwetsbare zone door middel van haag of hekwerk om verdere schade aan 
bomen te voorkomen tijdens evenementen.  

• Het verdichtingsprobleem moet opgelost worden. 
o Het zogenoemd “ploffen” van de verdichte ondergrond verbeterd de bewortelbaarheid 

van de bodem.; 
o Injecteren van voedingsstoffen en bodemverbeterende producten. 

• Een mulchlaag (laag organisch materiaal) aanbrengen onder de bomen. 
o Om het bodemleven de stimuleren en de boom jaarrond van voeding te voorzien. 

Hiermee verandert het beeld van het veld, de mulchlaag vervangt het gras rondom de 
bomen.  

• Opstellen draaiboek en inrichtingsplan evenementen terrein. 
o Duidelijke en heldere afspraken over het vrijhouden van kroonprojecties 
o Een evenementen inrichtingsplan met aan- en afvoer routes, kaders en richtlijnen 

inclusief boete-clausules. 
o Handhaving op het evenementen inrichtingsplan tijden opbouw, gebruik en afbouw van 

evenementen. 

• De verwachte levensduurverlenging gaat om maximaal enkele jaren. 
 
 

B. Het gebruik van het evenementen terrein 
Bij het prevaleren van het evenemententerrein als gebruiksfunctie, op de inmiddels gebruikelijke manier 
en opzet van evenementen, zijn investeringen in verbeteringsmaatregelen bij de bestaande bomen 
nutteloos. De bestaande bomen zullen (gefaseerd en in ongeveer 15 jaar, zie figuur 1) vervangen 
moeten worden waarbij de nieuwe groeiplaatsinrichting evenementen proof moet zijn. Dit betekend het 
volgende; 

• Realiseren van groeiplaatsen met een minimale doorwortelbare ruimte van 25 m3 per boom. 

• Aanbrengen van drukverdelende constructies op maaiveld niveau. 

• Fysiek afschermen van de groeiplaatsen in gebruik evenemententerrein. 

• Opstellen draaiboek en inrichtingsplan evenementen terrein. 
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Algemeen 
Indien er geen duidelijke keuzes gemaakt worden omtrent het Exercitieveld, dan zal de 
toekomstverwachting van de paardenkastanjes op korte termijn afnemen en zal verwijdering van de 
huidige bomen snel dichterbij komen. 
 
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het advies van de RKE, een evenwichtige en karakteristieke 
laanstructuur, dienen de bomen zoveel mogelijk gelijktijdig vervangen te worden. Omdat volledige 
vervanging mogelijk niet wenselijk is kan dit ook groepsgewijs in maximaal 2 of 3 fasen per kant in een 
tijdsbestek van maximaal 4 jaar, om zo ook de kwalitatief goede groeiplaatsen te realiseren. Hierdoor 
kan het noodzakelijk zijn enkele kastanjes eerder te vervangen. dan vanuit veiligheidsrisico’s 
noodzakelijk. Het moment van vervangen is afhankelijk van de afnamen van het aantal bomen en welk 
beeld nog acceptabel is. De gaten, nu al in de structuur aanwezig, zullen toenemen tot een moment dat 
een laanstructuur onherkenbaar is.  
 
Bij vervanging dient gekozen te worden voor een forse aanplantmaat (minimaal 30-35) om met de 
nieuwe bomen direct een degelijk beeld te creëren.  
 
 
In tegenstelling tot het advies van de RKE, het cultuurhistorisch beeld en de monumentale laanstructuur 
is vanuit het boombeheer het meest wenselijk om hier een mix van boomsoorten aan te planten, dit om 
risicospreiding in het geval van ziektes en plagen op te vangen en om de (bio)diversiteit te vergroten. 
Voorbeelden van toepasbare boomsoorten zijn: 

• Ulmus laevis ‘Helena’ 

• Pterocarya x rhederiana (langs gracht en binnengracht) 

• Tilia platyphyllos 

• Toona sinensis 

• Tilia tomentosa 

• Quercus hispanica ‘Wageningen’ 

• Celtis austral 

• Betula nigra 

• Aesculus indica 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Woerden is voornemens de oude begraafplaats Hogewal op te knappen. Een 

belangrijk element hierbij is het snoeien van de bomen die rondom de begraafplaats staan. Naast 

het snoeien wordt bij een aantal bomen oud / dood hout verwijderd. Ook worden plannen 

gemaakt voor de realisatie van een wandelpad over de oude begraafplaats. De exacte invulling 

hiervan is echter nog onbekend. 

 

Gezien de beoogde plannen en de aanwezigheid van vele holten in de te snoeien bomen is 

aanvullend onderzoek naar vleermuizen (in het kader van de Flora- en faunawet beschermd) 

noodzakelijk. In een eerder stadium is een natuurtoets uitgevoerd waarin de soorten en 

soortgroepen, waarnaar nader onderzoek noodzakelijk is, inzichtelijk zijn gemaakt [Tauw, 2011]. 

Daaruit is gebleken dat de kans bestaat dat (onderdelen van het leefgebied van) vleermuizen 

worden verstoord en/of aangetast. Negatieve effecten op overige (strikt) beschermde soorten 

worden uitgesloten. 

 

1.2 Doel 

Het belangrijkste doel van het vleermuizenonderzoek is het vaststellen of er in het plangebied 

verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Het onderzoek heeft zich gericht op het 

vaststellen (dan wel uitsluiten) van vaste verblijfplaatsen van boombewonende vleermuissoorten 

in de bomen die rondom de begraafplaats staan. De meeste bomen zijn op voorhand geschikt 

bevonden, doordat er vele holten in aanwezig zijn. Aanvullend daarop is tijdens het onderzoek 

geïnventariseerd of het plangebied onderdeel is van één of meerdere belangrijke vliegroutes 

en/of foerageergebieden van vleermuizen. 

 

Indien verblijfplaatsen, vliegroutes en/of foerageergebieden aanwezig zijn in het plangebied wordt 

een beargumenteerde afweging gemaakt of de beoogde werkzaamheden individuen, functionele 

leefomgeving en/of de staat van instandhouding van één of meerdere soorten beïnvloedt. Uit 

deze afweging blijkt vervolgens of mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden en/of een 

ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. 

 

1.3 Bescherming van vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn op nationaal niveau beschermd door de Flora- en faunawet. Deze wet, 

waarin vleermuizen zijn opgenomen in tabel 3, is sinds 2002 van kracht. De Flora- en faunawet 

verbiedt het doden en verontrusten van vleermuizen en van hun vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Bovendien verplicht de wet om zorgvuldig om te gaan met inheemse flora en fauna en om niets te 

doen wat mogelijkerwijs schade kan toebrengen aan vleermuizen of hun leefgebied. 
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De Flora- en faunawet gaat uit van het voorzorgsbeginsel en stelt dat een overtreding van 

verbodsbepalingen met zekerheid moet kunnen worden uitgesloten. Uitsluitsel is alleen mogelijk 

op basis van voldoende en actuele gegevens. Wanneer negatieve effecten op soorten mogelijk 

zijn, en wanneer op basis van het oriënterend veldbezoek of actuele verspreidingsgegevens niet 

met zekerheid vast te stellen is of een soort aanwezig is, is nader onderzoek naar de 

aanwezigheid van deze soorten noodzakelijk. Ook bij het aanvragen van een eventuele 

ontheffing dient de aanwezigheid van de betreffende soort aangetoond te worden. Hierbij geldt 

een ‘omgekeerde bewijslast’ waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt.  

 

1.4 Leeswijzer 

In dit hoofdstuk worden aanleiding en doel van het vleermuizenonderzoek beschreven. In 

hoofdstuk 2 worden de planlocatie en beoogde ontwikkeling kort beschreven. In hoofdstuk 3 

wordt de gebruikte onderzoeksmethode voor de vleermuizeninventarisatie toegelicht. Daarbij 

wordt ook kort de ecologie van vleermuizen uiteengezet. De resultaten van de inventarisatie en 

de eventuele effecten en consequenties worden beschreven in hoofdstuk 4. De conclusies zijn 

beschreven in hoofdstuk 5. Hier wordt antwoord gegeven op de vraag of (en eventueel welke) 

mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn en/of dat een ontheffing van de Flora- en faunawet 

moet worden aangevraagd voor het verstoren en/of verdwijnen van (onderdelen van leefgebieden 

van) vleermuizen. 
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2 Plangebied en beoogde ontwikkeling 

2.1 Plan- en onderzoeksgebied 

Het plangebied is een begraafplaats uit 1829 en is gelegen op de voormalige stadswal van 

Woerden. De begraafplaats wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde begrensd door de 

stadsgracht. Aan de westzijde wordt het perceel begrensd door de Hoge Wal. In het plangebied 

zijn enkele grote (oude) bomen en groenstructuren aanwezig. Veel van deze bomen bevatten één 

of meerdere holten. Deze holten zijn door spechten gemaakt. Daarnaast zijn, vanzelfsprekend op 

een begraafplaats, meerdere graven aanwezig in het plangebied. In figuur 2.1 is het plangebied 

waarbinnen de beoogde werkzaamheden worden uitgevoerd weergegeven (rode contour). Ook 

de begrenzing van het onderzoeksgebied, waarbinnen de vleermuisactiviteiten zijn 

geïnventariseerd, is weergegeven (blauwe arcering). 

 

 

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (rode contour) in Woerden. Het onderzoeksgebied van de 

vleermuizeninventarisatie is blauw gearceerd weergegeven. 
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2.2 Beoogde plannen 

De gemeente Woerden is voornemens de oude begraafplaats Hogewal op te knappen. Een 

belangrijk element hierbij is het snoeien van de bomen die rondom de begraafplaats staan. Naast 

het snoeien wordt bij een aantal bomen oud / dood hout verwijderd. Daarnaast worden plannen 

gemaakt voor de realisatie van een wandelpad over de oude begraafplaats. De exacte invulling 

hiervan is echter nog onbekend. Aangenomen wordt dat er geen bomen worden gekapt en dat de 

verlichtingsintensiteit in het plangebied niet toeneemt. 
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3 Ecologie van vleermuizen en onderzoeksmethoden 

3.1 Ecologie van vleermuizen 

Vleermuizen gebruiken, gedurende de actieve periode in het jaar, verschillende onderdelen van 

het landschap voor verschillende doeleinden. Er worden drie belangrijke gebruiksfuncties 

onderscheiden: 

 

 Vliegroutes: de meeste soorten vleermuizen maken gebruik van lijnvormige elementen in het 

landschap om zich langs te verplaatsen. Denk hierbij aan elementen als heggen, lanen, 

bosranden en waterlopen. Daarnaast bieden dergelijke vliegroutes beschutting tegen wind en 

mogelijke vijanden. Er wordt door vleermuizen vaak op de vliegroute zelf gefoerageerd 

 

 Foerageergebieden: vleermuizen jagen in principe overal waar geschikt voedsel voorkomt. 

Dit is, afhankelijk van de soort, ondermeer boven water, in parkachtige landschappen, in het 

bos, langs bosranden of in tuinen. Sommige soorten leggen ’s avonds meerdere kilometers af 

om hun foerageergebieden te bereiken. Andere soorten zoeken hun voedsel binnen een 

straal van enkele honderden meters rondom de verblijfplaats 

 

 Verblijfplaatsen: vleermuizen gebruiken holten en spleten in bomen of gebouwen als 

verblijfplaats. Door het jaar heen maken vleermuizen gebruik van verschillende soorten 

verblijfplaatsen: 

 Zomerverblijfplaatsen: de Nederlandse vleermuizen hebben voorkeur voor een 

zomerverblijfplaats in bomen en/of gebouwen. De belangrijkste voorwaarde van een 

verblijfplaats is de nabijheid van een goed voedselgebied. Daarnaast speelt het 

microklimaat in het verblijf een erg belangrijke rol. De zomerverblijven worden 

gekenmerkt door warme en droge omstandigheden 

 Kraamplaatsen: in de zomer verzamelen de vrouwtjes zich in kraamkolonies 

(bijvoorbeeld in boomholten, op zolders, achter daklijsten) om gezamenlijk jongen te 

krijgen. Een dergelijke kraamkolonie bewoont tegelijkertijd of afwisselend een aantal 

verschillende verblijfplaatsen. Mannetjes zijn er niet aanwezig, zij leven in de zomer 

solitair of in kleine(re) groepen. De jongen worden geboren in de vroege zomer (eind mei 

- half juni) en vliegen mee tot in juli of augustus. Daarna verlaten de vrouwtjes langzaam 

de kraamkolonies en gaan ze op zoek naar de mannetjes om te paren 
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 Paarplaatsen: paarplaatsen zijn tijdelijke verblijfplaatsen die aan het einde van de zomer 

door zowel mannetjes als vrouwtjes worden bezocht. De paarplaatsen liggen vaak in 

groepen bij elkaar op strategische plaatsen, bijvoorbeeld langs de trekroutes naar 

overwinteringgebieden. De mannetjes verdedigen hun individuele paarverblijf of 

paarterritorium tegenover andere mannetjes, terwijl ze de vrouwtjes luid roepend 

proberen te lokken 

 Winterverblijfplaatsen: om de winter te overleven houden vleermuizen een winterslaap 

van oktober tot maart. Vleermuizen houden hun winterslaap doorgaans in donkere, 

vochtige, vaak onderaardse verblijven. Ook overwinteren ze in bomen of op zolderingen. 

In de winterverblijven is het veelal vochtig en er heerst een constante temperatuur tussen 

circa 0°C en 10°C. Als het microklimaat verandert, gaan de vleermuizen op zoek naar 

een nieuwe ruimte met een gunstiger temperatuur 

 

Vleermuizen maken zodoende gebruik van het landschap als een groot netwerk, waarin de 

verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden verspreid door het landschap liggen. Als 

gevolg van de seizoenswisselingen, maar ook door factoren zoals veranderingen in het 

voedselaanbod nabij de verblijfplaatsen, is het gebruik van het netwerk dynamisch en veranderlijk 

in de loop van het seizoen en in de loop van de jaren [Kapteyn, 1995; Limpens et al., 2004; 

Limpens et al., 2009]. 

 

3.2 Verwachte functies 

De vleermuizeninventarisatie heeft zich voornamelijk gericht op de volgende, in het plangebied 

verwachte, soorten: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Gewone 

grootoorvleermuis, Rosse vleermuis en de Watervleermuis [Tauw, 2011]. Deze soorten kunnen 

het plangebied gebruiken als verblijfplaats (in de bomen), foerageergebied en/of vliegroute.  

 

De volgende, in paragraaf 3.1 besproken, functies worden in het plangebied verwacht en dus 

onderzocht: 

 Vliegroutes: alle bovenstaande vleermuissoorten die gebruik maken van lijnvormige 

elementen (zoals bomenrijen en watergangen) in het landschap. De Rosse vleermuis, 

Laatvlieger en Gewone grootoorvleermuis zijn hier bijvoorbeeld minder van afhankelijk 

 Foerageergebied: voornamelijk de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 

Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis en Rosse vleermuis. De Watervleermuis foerageert 

vooral boven watergangen 

 Verblijfplaatsen: zomerverblijfplaatsen, kraamplaatsen, paarplaatsen en winterverblijfplaatsen 

voor de boombewonende soorten Watervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis 

en Gewone grootoorvleermuis. Verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten worden op 

voorhand uitgesloten, vanwege het ontbreken van geschikte bebouwing in het plangebied 
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3.3 Onderzoeksmethode 

De volgende onderzoeksmethode is toegepast: 

 Onderzoeksperiode: juni tot en met september 2012. Deze periode is gebaseerd op het 

goedgekeurde vleermuisprotocol [NGB, 2012] opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus 

en de Zoogdiervereniging 

 Tijdstip onderzoek: avond en nacht, in de perioden voor zonsopkomst en na zonsondergang. 

Op deze tijdstippen keren veel vleermuizen weer terug naar de verblijfplaatsen of vertrekken 

via vliegroutes richting foerageergebieden 

 Weersomstandigheden: geen regen en harde wind, temperatuur hoger dan 10°C 

 Methode: bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een batdetector (type: Petterson D240x), 

inclusief recorder. Dit is een apparaat dat de ultrasone geluiden die vleermuizen produceren, 

omzet in voor de mens hoorbare tonen. Uit ritme en frequentie kan veelal de betreffende 

soort worden afgeleid. Aanvullend daarop zijn opnames gemaakt van vleermuizen, die direct 

na afloop van het veldbezoek met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld 

computerprogramma (Batsound) geanalyseerd zijn 

 Periodisering: om een goed beeld te krijgen van het gebruik van de planlocatie door 

vleermuizen zijn meerdere veldbezoeken noodzakelijk: 

 Juni – juli 2012: in deze periode verblijven vleermuizen in de kraam- en/of 

zomerverblijfplaatsen. Doordat vleermuizen gebruik maken van een netwerk van 

verblijfplaatsen zijn zij afwisselend aan- of afwezig in een verblijfplaats. Om een goed 

beeld te krijgen van mogelijke kraam- en zomerverblijfplaatsen zijn daarom meerdere 

bezoeken nodig. In deze periode zijn drie veldbezoeken gebracht 

 Augustus – september 2012: in deze periode gaan vleermuizen op zoek naar een 

geschikte verblijfplaats om te paren en de winter in door te brengen. Vleermuizen 

vertonen zogenaamd ‘zwermgedrag’ rondom potentiële paar- en winterverblijfplaatsen. 

Daarnaast worden veel paarroepende mannetjes gedetecteerd nabij een 

paarverblijfplaats. In deze periode zijn twee veldbezoeken gebracht 

 

De veldbezoeken zijn telkens uitgevoerd door twee ecologen van Tauw die gespecialiseerd zijn in 

vleermuizenonderzoek. Dit is noodzakelijk geweest omwille van de veiligheid en kwaliteit. In 

totaal zijn vijf veldbezoeken gebracht volgens tabel 3.1. De exacte tijdstippen zijn afhankelijk 

geweest van de weersomstandigheden.  
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Tabel 3.1 Periode van de uitgevoerde veldbezoeken voor de vleermuisinventarisatie. Tevens is de focus 

van elke verschillende inventarisatieronde beschreven 

 

 

Datum veldbezoek Tijdstip Focus 

16 juni 2012 

 

Avond Zomer- en kraamverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden 

5 juli 2012 Ochtend Zomer- en kraamverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden 

23 juli 2012 Avond Zomer- en kraamverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden 

23 augustus 2012 Avond Paar- en winterverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden 

12 september 2012 Avond Paar- en winterverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden 
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4 Resultaten en interpretatie 

4.1 Vleermuizen 

In onderstaande paragrafen worden, per functie van het leefgebied van vleermuizen, de 

resultaten van het vleermuizenonderzoek in het onderzoeksgebied beschreven. Gezien de aard 

van de beoogde ontwikkeling (kleinschalige kap- en snoeiwerkzaamheden), worden 

verblijfplaatsen en de eventuele effecten daarop als eerste en belangrijkste functie behandeld. 

Vervolgens wordt nog beschreven in hoeverre vliegroutes en foerageergebieden aanwezig zijn en 

mogelijk geschaad (kunnen) worden. Alle relevante resultaten van het vleermuizenonderzoek zijn 

vervolgens samengevat in figuur 4.1.  

 

Tijdens het onderzoek zijn binnen het onderzoeksgebied vijf vleermuissoorten waargenomen: 

Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en 

Watervleermuis. Elk van deze soorten gebruikt het onderzoeksgebied op een andere manier. In 

onderstaande tekst wordt uitgebreid beschreven hoe deze soorten het onderzoeksgebied 

gebruiken en of er sprake is van een belangrijke binding met het plangebied.  

 

Verblijfplaatsen 

 

Kraam- en zomerverblijfplaatsen 

Tijdens de drie (voorjaar- en zomer)veldbezoeken zijn geen waarnemingen gedaan, zoals in- of 

uitvliegende individuen, die duiden op de aanwezigheid van een verblijfplaats in één van de 

bomen in het plangebied. Aanwezigheid van een kraam- of zomerverblijf in het plangebied is 

uitgesloten. 

 

Tijdens één van de (voorjaar- en zomer)veldbezoeken zijn mogelijk wel uitvliegende gewone 

dwergvleermuizen uit één van de woningen aan de Warmoeshof waargenomen. Deze individuen 

verplaatsten zich vervolgens via de groenstructuur tussen Warmoeshof en de Hoge Wal in de 

richting van de stadsgracht. In de (omgeving van de) Warmoeshof wordt op basis hiervan een 

kraam- en zomerverblijfplaats verwacht. Vanwege het ontbreken van een belangrijke binding met 

het plangebied en de aard van de beoogde plannen is in het vervolg van het onderzoek geen 

aandacht besteed aan deze mogelijke verblijfplaats. 

 

Paar- en winterverblijfplaatsen 

Tijdens de twee (najaar)veldbezoeken zijn geen waarnemingen gedaan, zoals in- of uitvliegende 

individuen, die duiden op de aanwezigheid van een verblijfplaats in één van de bomen in het 

plangebied. Wel zijn in het plangebied enkele (2 à 3) paarroepende gewone dwergvleermuizen 

waargenomen en eenmaal een paarroepende Ruige dwergvleermuis. Deze activiteit duidt op de 
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aanwezigheid van een (paar- en/of winter)verblijfplaats in de directe omgeving van het 

plangebied. In het onderzoeksgebied, buiten het plangebied, zijn grotere aantallen paarroepende 

gewone en ruige dwergvleermuizen waargenomen. Voor de Gewone dwergvleermuis zijn de 

meeste paarroepende dieren waargenomen in de (in figuur 4.1 aangegeven) foerageergebieden 

en nabij de Oostsingel. Voor de Ruige dwergvleermuis zijn de meeste paarroepende dieren 

waargenomen nabij de bomen ten noordwesten van het plangebied, boven de stadsgracht en 

nabij de Oostsingel. 

 

Gezien de relatief beperkte activiteit van paarroepende vleermuizen in het plangebied ten 

opzichte van het overige deel van het onderzoeksgebied, wordt de aanwezigheid van een paar- 

of winterverblijf in het plangebied uitgesloten. Het is zeer aannemelijk dat er in het 

onderzoeksgebied wel paarverblijven (en mogelijk ook winterverblijven) aanwezig zijn. 

 

Vliegroutes 

Er zijn tijdens het vleermuizenonderzoek geen belangrijke vliegroutes van vleermuizen 

waargenomen in het plangebied. De Gewone dwergvleermuis gebruikt wel enkele elementen in 

het onderzoeksgebied (in kleine aantallen, maximaal 10 individuen per bezoek) als vliegroute. 

Het betreft de bomenrij die is gelegen tussen de Plantsoen en de stadsgracht, de bomenrij langs 

de Oostsingel en de groenstructuur tussen Warmoeshof en de Hoge Wal (zie figuur 4.1).  

 

De Watervleermuis gebruikt de gehele stadsgracht vanaf de Ravelynsingel tot aan de Oostdam 

als vliegroute (en tevens als foerageergebied; zie ‘foerageergebieden’). In het plangebied is de 

soort niet waargenomen.  

 

De Rosse vleermuis is gedurende het onderzoek enkele malen vliegend hoog over het 

plangebied waargenomen. Telkens kwam de soort vanuit het noordoosten en vloog in de richting 

van het zuidwesten. Daarbij werd geen gebruik gemaakt van lijnvormige elementen zoals bomen, 

bebouwing en watergangen. De soort was telkens op doortocht, waarbij er geen enkele binding 

met het plangebied was. In figuur 4.1 is deze beweging weergegeven middels de groene 

stippellijn. 

 

De Laatvlieger is gedurende het onderzoek slechts enkele malen (telkens 1 individu) 

overvliegend waargenomen in het onderzoeksgebied. Gezien het feit dat de soort geen vaste 

routes gebruikte, is geen vliegroute vastgesteld en dus ook niet in figuur 4.1 aangegeven.  

 

Overige groenstructuren in het onderzoeksgebied worden ook door gewone dwergvleermuizen 

gebruikt, maar met name als foerageergebied (zie ‘foerageergebieden’). Bij deze groenstructuren 

is geen duidelijke functie als geleidend element voor vliegroutes vastgesteld. Vliegroutes van de 

Ruige dwergvleermuis zijn niet vastgesteld gedurende het onderzoek. 
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Foerageergebieden 

Vrijwel alle groenstructuren en watergangen in het onderzoeksgebied worden door de Gewone 

dwergvleermuis gebruikt als foerageergebied. Er is echter wel een rangorde aan te brengen 

welke gebieden door hoge aantallen worden gebruikt en welke door lage aantallen. In figuur 4.1 

zijn de belangrijkste foerageergebieden geel gearceerd weergegeven. Deze gebieden worden 

door de grootste aantallen gewone dwergvleermuizen gebruikt. De overige groen- en 

waterstructuren in het onderzoeksgebied worden ook als foerageergebied gebruikt door de 

Gewone dwergvleermuis, maar de aantallen vleermuizen zijn hier minder groot.  

 

De Ruige dwergvleermuis is vooral gedurende de najaarsronden meerdere malen foeragerend 

waargenomen in het onderzoeksgebied. Vooral de waterpartij nabij de Ravelynsingel, het 

oostelijk deel van het plangebied en een deel van de stadsgracht parallel aan het plangebied 

worden door de soort gebruikt om te foerageren. Het betrof echter slechts enkele individuen.  

 

De Watervleermuis gebruikt de gehele stadsgracht vanaf de Ravelynsingel tot aan de Oostdam 

als foerageergebied. In het plangebied is de soort niet foeragerend waargenomen.  

 

De Laatvlieger en Rosse vleermuis zijn gedurende het onderzoek niet foeragerend waargenomen 

in het onderzoeksgebied. Foerageergebied van overige vleermuissoorten is niet in het plan- en 

onderzoeksgebied vastgesteld. 
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Figuur 4.1 Schematisch overzicht van de belangrijkste waarnemingen van (en functies voor) de Gewone 

dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Watervleermuis in en om het plangebied (rode 

contour).  

 

4.2 Overige relevante waarnemingen 

Tijdens één van de veldbezoeken voor vleermuizen (23-07-2012) is een roepende Ransuil nabij 

het plangebied waargenomen. Na enkele roepen was dit individu weer verdwenen en is 

vervolgens niet meer waargenomen. Deze waarneming is gedaan net buiten de geldige 

datumgrenzen van de BMP-methode [Van Dijk & Boele, 2011], waardoor de omgeving van het 

plangebied niet als territorium van de Ransuil kan worden bestempeld. Gezien de eenmalige 

korte waarneming buiten het plangebied, de afwezigheid van de soort gedurende de rest van het 

onderzoek en de waarneming buiten de geldige datumgrenzen, wordt het plangebied als niet-

essentieel voor de Ransuil gezien. Aanvullende maatregelen zijn zodoende niet noodzakelijk. 

 

Daarnaast is in één van de graven in het plangebied (de bovenzijde van het graf is gebroken, 

waardoor naar binnen gekeken kan worden) een groeiplaats van de, door de Flora- en faunawet 

beschermde, Tongvaren vastgesteld.  
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Deze soort, die groeit op beschaduwde, vochtige en kalkrijke locaties) is beschermd volgens 

tabel 2, waardoor mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden indien er werkzaamheden 

aan het betreffende graf worden uitgevoerd. Als er niets gebeurt met de graven is er ook met 

zekerheid geen sprake van aantasting van de tongvarens. 

 

 

Figuur 4.2 Groeiplaats van tongvarens in een (open) graf op begraafplaats Hogewal 

 

4.3 Effecten en consequenties 

Van de soortgroep vleermuizen is vastgesteld dat het plangebied onderdeel is van de functionele 

leefomgeving in de vorm van een foerageergebied (alléén voor de Gewone en Ruige 

dwergvleermuis). Vaste verblijfplaatsen en essentiële vliegroutes zijn niet aanwezig in het 

plangebied en worden niet aangetast door de beoogde plannen van de gemeente Woerden. In 

onderstaande tekst is aangegeven welke consequenties de uitkomsten van het onderzoek naar 

vleermuizen heeft op de beoogde plannen en welke maatregelen eventueel genomen moeten 

worden. 

 

 De beoogde kap- en snoeiwerkzaamheden in het plangebied hebben geen negatieve 

consequenties voor de Gewone en Ruige dwergvleermuis. Er blijft, ook na deze 

werkzaamheden, voldoende foerageergebied beschikbaar in het plangebied en de directe 

omgeving daarvan. Er is zodoende geen sprake van een overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Hierbij is wel uitgegaan van het feit dat de 

verlichtingsintensiteit in het plangebied niet toeneemt 
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 Wanneer de verlichtingsintensiteit in het plangebied, door de realisatie van een voetpad met 

verlichting, toch toeneemt, dienen maatregelen getroffen te worden om de functie van 

foerageergebied in het plangebied te behouden en uitstraling in de richting van de 

stadsgracht te voorkomen. De omvang en inhoud van de maatregelen dient te allen tijde 

afgestemd te worden met een ecoloog met kennis op het gebied van vleermuizen. De 

maatregelen beperken zich hoogstwaarschijnlijk tot de toepassing van aangepaste 

verlichtingsintensiteit of vleermuisvriendelijke armaturen 

 

 In deze rapportage is er vanuit gegaan dat er geen werkzaamheden aan de graven 

plaatsvinden. Indien er toch werkzaamheden aan de graven plaatsvinden, dienen 

maatregelen getroffen te worden om de aanwezige tongvarens te beschermen. Hiervoor kan 

gedacht worden aan het verplaatsen van de tongvarens of ‘om de varens heen werken’ 

 

 De maatregel ten aanzien van broedende vogels, zoals beschreven in de natuurtoets uit 

2011, dient eveneens opgevolgd te worden. Dit houdt in dat de kap- en snoeiwerkzaamheden 

uitgevoerd moeten worden buiten de broedperiode van vogels. Deze periode loopt globaal 

van half maart tot half juli 
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5 Conclusies 

Ten behoeve van de beoogde plannen op begraafplaats Hogewal in Woerden is door Tauw 

aanvullend onderzoek naar, door de Flora- en faunawet strikt beschermde, vleermuizen 

uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het vleermuizenonderzoek en eerdere conclusies uit 

de natuurtoets [Tauw, 2011] worden de volgende conclusies getrokken: 

 

 In het plangebied zijn in totaal vier vleermuissoorten waargenomen: de Gewone 

dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis. Direct daarbuiten is 

de Watervleermuis, boven de stadsgracht, waargenomen. Het plangebied is (onderdeel van) 

leefgebied van uitsluitend de Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis. Deze twee 

soorten maken gebruik van het plangebied om er te foerageren. De overige soorten hebben 

geen belangrijke binding met het plangebied. Verblijfplaatsen en vliegroutes zijn er niet 

aanwezig. Voor de overige soorten hoeven geen aanvullende maatregelen getroffen te 

worden 

 

Voor de Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis geldt dat het foerageergebied in 

het plangebied niet verloren gaat door uitvoering van de beoogde plannen. Negatieve 

effecten op de functionele leefomgeving van deze twee soorten treden niet op. Aanvullende 

maatregelen zijn niet nodig.  

Indien de verlichtingsintensiteit in het plangebied, door de realisatie van een voetpad met 

verlichting, toeneemt, dienen wel mitigerende maatregelen getroffen te worden (vastgelegd in 

een mitigatieplan) om de functie van foerageergebied in het plangebied te behouden en 

uitstraling in de richting van de stadsgracht te voorkomen 

 

 In één van de graven in het plangebied is, bij toeval, een groeilocatie van de beschermde 

Tongvaren aangetroffen 

 

Indien werkzaamheden aan de graven uitgevoerd worden, dienen maatregelen getroffen te 

worden om effecten op de tongvarens te voorkomen. Mogelijkerwijs bevinden zich, in de 

meer afgesloten graven, eveneens tongvarens. De geheel afgesloten graven bevatten geen 

tongvarens, aangezien enig licht benodigd is voor de groei van planten 

 

 Uit de natuurtoets uit 2011 bleek al dat rekening gehouden dient te worden met algemene 

broedvogels 

 

De kap- en snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden buiten de broedperiode van 

vogels. Deze periode loopt globaal van half maart tot half juli 
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     Natuurinventarisatie t.b.v.  
     het verwijderen van bomen langs de  
     Oostsingel, de Oostlaan, het Plantsoen en 
     een klein hoekje van het Brediuspark 
 
       
 
 
        
      
     foto voorpagina: karakteristiek beeld van de Oostlaan met paardenkastanjes 
 
 
 
     Voor gewaarmerkte rapportage, 
     contact opnemen met GroenTeam 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     onderzoek en rapportage,  (ecologisch adviseur)  
     veldinventarisatie  (veldbioloog) 
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1  INLEIDING 
 

1.1  Situering en ingreep 

 

Situering plangebied 
De onderzoeklocatie  vormt onderdeel van de oude kern binnen de veste (zie figuur 1). 
Het omvat een parkgebied met een groot bestand aan oude bomen, voornamelijk 
Paardenkastanje (zie foto’s blz.14 e.v.).  
 
Figuur 1, situering plangebied 
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Voorgenomen ingreep en het wettelijk belang 
In de kastanjes heerst de zogenaamde ‘kastanjeziekte’, waardoor alle aanwezige 
kastanjes zodanig zijn aangetast dat deze gerooid moeten worden.  
In het kader van de Flora- en faunawet (Ffw) kan hierbij worden gesproken van een 
‘dwingende reden van groot maatschappelijk belang’ zowel als van ‘openbare veiligheid’. 
Immers, handhaven van de kastanjes leidt toch tot afsterven en veiligheidsrisico’s met 
betrekking tot takbreuk, maar bovendien tot besmetting van de wijde omgeving. 
 

Aanpak 
Alle bomen zijn in eerste instantie in het veld onderzocht op potenties voor vleermuis-
gebruik en op eventuele aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. 
Slechts de bomen waartoe voor de kap nader onderzoek vereist is met betrekking tot 
gebruik van vleermuizen of met betrekking tot gebruik van potentieel jaarrond bescherm-
de nesten, zijn vervolgens op kaart gemarkeerd. 
Voor alle overige bomen is faunagebruik uitgesloten zodat ze zonder nader onderzoek 
kunnen worden gekapt. 
 
 

1.2  Natuurtoets als instrument   
 

Doel en strekking natuuronderzoek 
Doel van het natuuronderzoek is om de voorgenomen ingreep te toetsen aan de Ffw en, 
voor zover van toepassing, aan de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de provinciale 
natuurregelgeving (Natuurnetwerk Nederland, voorheen EHS). 
 
Dit onderzoek bestaat uit een Quick Scan gecombineerd met veldinventarisaties ten 
aanzien van te verwachten zwaarder beschermde soorten. 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de volgende vragen: 
- Is er kans op de noodzaak tot een ontheffing van verbodsbepalingen van de Ffw ? 
-  Is er naar verwachting een vergunning op grond van de Nbw nodig ? 
- Is er naar verwachting een vergunning op grond van de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) nodig ? 
- Is er naar verwachting een vergunning met betrekking tot het Natuurnetwerk 

Nederland (NN, voorheen EHS) of andere provinciale regelgeving vereist ? 
-  Is er nader veldonderzoek nodig en voor welke soorten planten en/of dieren ? 
- Welke zijn de mogelijke consequenties vanuit Ffw, Nbw, PAS en NN ? 
 
Dit onderzoek vormt de aantoonbare bewijslast op naleving van die wetgeving (zie blz.7 
'wettelijke onderzoekverplichting'). Hiermee wordt onderbouwd met welke beschermde 
soorten rekening moet worden ge-houden en welke kunnen worden uitgesloten omdat 
ze er niet worden verwacht, er niet zijn aangetroffen dan wel omdat de planingreep geen 
natuurschade aan die soorten met zich meebrengt.  
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Wettelijke kaders 
De regelgeving met betrekking tot natuur kent twee typen bescherming: 'soortbescher-
ming' (Flora- en faunawet) en 'gebiedsbescherming' (Natuurbeschermingswet/ Natura 
2000, Ecologische Hoofdstructuur).  
Soortbescherming is gericht op individuele soorten flora en fauna, waartoe in de Ffw 
toetsingscategoriën zijn onderscheiden. 
Gebiedsbescherming is gericht op specifieke habitats waartoe speciale begrensde 
gebieden zijn aangewezen. Dit omvat Nbw-gebieden en gebieden die vallen onder regel-
geving vanuit provinciaal natuurbeleid, waaronder het NN. 
De regels van soort- en gebiedsbescherming sluiten elkaar niet uit, doch vullen elkaar 
aan. Toetsing aan gebiedsbescherming vindt uitsluitend plaats indien beschermde 
gebieden in het geding zijn, terwijl toetsing aan de soortbescherming altijd vereist is, óók 
in de beschermde gebieden (uitgebreidere regelgeving, zie Bijlage 1).  
 

Soortbescherming – Flora- en faunawet  
De Ffw is geheel gericht op soortbescherming, dat wil zeggen bescherming van afzon-
derlijke soorten planten en dieren ‘in welke situatie dan ook’. Omdat deze wet alle soor-
ten planten en dieren omvat, óók in Nbw-gebieden, wordt bij natuuronderzoek primair 
aangehaakt op de wetgeving in de Ffw. 
De Ffw biedt bescherming aan planten en dieren tegen zogeheten 'natuurschade': daar-
mee wordt gedoeld op negatieve effecten door de ingreep met betrekking tot bepaalde 
categorieën dieren en planten (zie ook lijst gebruikte termen en afkortingen). In deze wet 
zijn ook de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn geïmplementeerd.  
 
Binnen het beschermingskader van de Ffw wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- het type  ingreep (‘bestendig beheer’ of ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’) 
- een aantal 'wettelijke belangen' (Bijlage 1/ blz.27) 
- verschillende categorieën planten en dieren (zie LNV 2005/ Staatsblad 2004/501). 
 
Juridisch zwaarder beschermde soorten  
De beschermde soorten planten en dieren zijn onderverdeeld in 3 tabellen: Tabel 1, 2 
en 3 AmvB. Voor soorten van tabel 1 AmvB geldt een algemene landelijke vrijstelling, 
met inachtneming van de wettelijke zorgplicht (art.12 Ffw). 
De soorten van ‘Tabel 2 en Tabel 3 AMvB’ betreffen de juridisch zwaarder beschermde 
soorten, met weer een nadere onderverdeling: 
- m.b.t. Tabel 3 wordt weer onderscheid gemaakt tussen ‘Bijlage 1-soorten’ en soor-

ten uit ‘Bijlage IV van de Habitatrichtlijn’ (DLG 2006); 
- m.b.t. broedvogels wordt onderscheid gemaakt in categorieën 1 t/m 4 (vogels met 

vaste broedplaatsen en jaarrond beschermde nesten), categorie 5 (vergelijkbaar 
met 1 t/m 4 doch minder stringente bescherming) en algemene broedvogels (DR 
2009/ aangepaste lijst; Bijlage1/ blz.29). 

 
Daarnaast gelden voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en broedvogels 
categorie 1 t/m 4, ook verschillende wettelijke belangen waaronder ál of géén ontheffing 
kan worden verkregen. 
Indien het effect van de ingreep soorten betreft die tevens zijn opgenomen in Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn (zoals bijvoorbeeld vleermuizen) of in de Vogelrichtlijn (jaarrond 
beschermde nesten), kan dat verregaand beperkingen voor de ingreep met zich 
meebrengen (zie verder Bijlage 1/ blz.29-30). 
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Gebiedsbescherming  
Natuurbeschermingswet 
De regelgeving met betrekking tot speciale beschermingszones in het kader van de 
Vogel- of Habitatrichtlijn (resp. REG 1979 en REG 1992/1997), Natura 2000 gebieden 
(‘Wetlands’) en (Rijks-)natuurmonumenten is opgenomen in de Natuurbeschermings-
wet (Nbw 1998, zie verder Bijlage 1/ blz.34).  
Werkzaamheden binnen een Nbw gebied vergen een Nbw-vergunning, echter ook 
functies 'buiten' een Nbw-gebied die wél een ecologische functie voor de 'aangewezen 
soorten' van het Nbw-gebied hebben, kunnen onder sommige condities ook een Nbw-
vergunning eisen ('externe werking', art.16 lid 4 Nbw). 
Bovendien is sinds 1 juli 2015 met betrekking tot effecten op Natura 2000-gebieden in 
de omgeving, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.  
Indien vanwege een ingreep de grenswaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar in 
het Natura 2000-gebied zal worden overschreden, is daartoe een vergunning nodig.  
Onder deze grenswaarde geldt een vrijstelling van de vergunningplicht (zie ook Bijlage 
1/ blz.34-35). 
 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)  
Dit betreft eveneens bescherming van natuurwaarden binnen begrensde gebieden. 
Hiervoor hebben Rijk en Provincie samen spelregels ontwikkeld welke zijn vervat in de 
provinciale regelgeving, waarbij een 'nee-tenzij' beleid van toepassing is (zie ook Bijlage 
1/blz.34-35). 
Werkzaamheden binnen het NN vergen een provinciale vergunning, waarbij compen-
satie van eventueel verstoorde natuurwaarden wordt vereist. 
De actuele en potentiële waarden van het NN zijn vastgesteld in de natuur-doelen voor 
dat gebied. De basis daarvoor ligt in de provinciale structuurvisie en de verordening 
Ruimte. 
 

Wettelijke onderzoekverplichting   

De Nbw, Ffw en het provinciaal natuurbeleid verplichten om bij ruimtelijke ingrepen de 
aanwezige plant- en diersoorten te onderzoeken. Dit om eventueel te verwachten natuur-
schade aan soorten te beoordelen en om dit te toetsen aan de wets- en beschermings-
regels.  
Met betrekking tot soortbescherming wordt dit onderzoek gerapporteerd in een 'Quick 
Scan' of een 'Natuurtoets' Ffw.  
Indien negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten verwacht kunnen worden 
vergt dit ook veldinventarisaties, hetgeen wordt beoordeeld door het daartoe bevoegde 
gezag, te weten het Ministerie van RvON (voorheen EZ). Mogelijk vergt dit aanvraag van 
een ontheffing. 
 
 

1.3  Onderzoeksplan    
 
Met het onderzoek wordt stapsgewijs ingezoomd op de situatie en vastgesteld welke 
juridisch zwaarder beschermde soorten of verstoring daarvan, kunnen worden uitge-
sloten dan wel nadere veldinventarisatie vergen. 
 
Werkstap 1, analyse bestaande gegevens 
Als eerste wordt de situatie getoetst aan indicaties van de NDFF, aan de verspreiding 
van soorten op basis van reeds bekende biogeografische informatie uit verspreidings-
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atlassen, aan overige literatuur en andere beschikbare onderzoekingen. Die informatie 
is veelal niet compleet.  
Op basis hiervan wordt onafhankelijk van de aanwezige habitat, vastgesteld welke juri-
disch zwaarder beschermde soorten mogelijk in dit gebied zouden kunnen worden 
verwacht en door de ingreep kunnen worden verstoord of bedreigd, en welke juridisch 
zwaarder beschermde soorten op voorhand al van aanwezigheid of effecten kunnen 
worden uitgesloten.  
 
Werkstap 2, toetsing aan gebiedsbescherming 
Dit omvat regelgeving in het kader van de Natuurbeschermingswet en van provinciaal 
gebiedenbeleid (NN), waarbij wordt beoordeeld of er wellicht ook andere natuur-
regelgeving dan de Ffw in het geding kan zijn. 
 
Werkstap 3, habitatbeoordeling 
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt een beoordeling gemaakt van de terrein-
kenmerken, de biotoop, de lokale habitat en van de ecologische betekenis van het 
effectieve werkgebied en welke effecten door de ingreep mogelijk kunnen optreden. 
In de conclusie wordt op basis van de nader beschreven habitat, vastgesteld welke 
zwaarder beschermde soorten (Ffw) en eventuele ‘aangewezen soorten’ (Nbw) thans 
eveneens zonder nadere veldinventarisatie kunnen worden uitgesloten.  
Tot zover betreft dit onderzoek de ‘Quick Scan’.  
 
Werkstap 4, veldinventarisaties 
De zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) welke volgens de vorige stappen door 
de ingreep verstoord of bedreigd kunnen worden, worden in het veld nader geïnventari-
seerd. Dit vindt plaats op basis van de criteria zoals voorgeschreven door het bevoegde 
gezag (o.m. soortstandaarden, RvON 2011/2014). 
 
Werkstap 5, eindconclusie en advies 
De rapportage wordt afgerond met een puntsgewijze samenvatting van conclusies en 
consequenties, met een eventuele toetsing van consequenties, het advies welke soorten 
nadere veldinventarisatie vergen dan wel in hoeverre natuurschade op voorhand kan 
worden voorkomen. 
 
Nota bene 
Met betrekking tot ‘uitsluitingen’ wordt in de rapportage aandacht geschonken aan alle 
mogelijke soortgroepen van (beschermde) organismen. Voor sommige soortgroepen is 
dat niet méér dan slechts het aangeven waarom daarvan géén beschermde soorten op 
de locatie worden verwacht, dan wel waarom sommige soorten niet worden bedreigd of 
verstoord. 
 

Leeswijzer 
In de rapportage wordt in principe de volgorde van de hierboven aangegeven onder-
zoeks- en onderbouwingsstappen aangehouden. Waar het voor de betreffende onder-
bouwingsstap nodig is om informatieve kaders te schetsen is, dat in dit hoofdstuk be-
knopt aangegeven (zie blz. 4 t/m 8). 
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Daarmee ontstaat de volgende opzet van de rapportage:  
In hoofdstuk 1 zijn de uitgangssituatie, het voornemen, de hoofdlijnen van de regel-
geving, de aanpak van het onderzoek en de opzet van de rapportage aangegeven.  
In Hoofdstuk 2 wordt op basis van beschikbare verspreidingsgegevens en recente 
gegevens uit de databank van de NDFF, de literatuurstudie met daaruit voortkomende 
conclusies uitgevoerd.  
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op vigerende gebiedsregelgeving (Nbw, PAS en NN) en  
worden de bevindingen van de ecologische verkenning en van nadere inventarisaties, 
beschreven.  
In hoofdstuk 4 worden de voor uitvoering relevante conclusies kort samengevat en wordt 
advies gegeven met betrekking tot mitigerende maatregelen.   
 
Naast de Bijlagen met achterliggende informatie wordt de rapportage beëindigd met 
lijsten van geraadpleegde literatuur en van gebruikte termen en afkortingen. 
 

---------- 
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2  BRONNENONDERZOEK SOORTEN 
 
Het onderzoek dat in dit hoofdstuk per soortgroep wordt weergegeven omvat de toet-
sing van de locatie aan bronnen met reeds bestaande inventarisatie- en verspreidings-
gegevens. Het is voornamelijk gericht op eventueel terreingebruik door juridisch zwaar-
der beschermde soorten (Tabel 2 en Tabel 3 AMvB). De gegevens waarop deze toetsing 
is gebaseerd, omvatten een aanzienlijk groter gebied dan de onderzoeklocaties: naar 
aanleiding hiervan wordt in hoofdstuk 3 ingezoemd op de nader begrensde werklocatie. 
De gegevens uit de beschikbare bronnen bieden weliswaar een goede indicatie doch 
zijn niet geheel compleet en vergen derhalve nog een zekere aanvulling door een 
habitatbeoordeling op de locatie.    
 
Op basis van het bronnenonderzoek en de habitatbeoordeling wordt vervolgens bepaald 
welke (zwaarder) beschermde soorten in het werkgebied wellicht kunnen worden ver-
wacht en welke soorten aanvullende veldinventarisatie vergen om vast te stellen of ze 
alsnog van aanwezigheid kunnen worden uitgesloten, dan wel zullen leiden tot conse-
quenties.  
De eventuele noodzaak tot nadere inventarisatie wordt afgeleid uit de samenhang tussen 
beschikbare gegevens (dit hoofdstuk 2), de habitatbeoordeling van het te onderzoeken 
gebied (zie hoofdstuk 3) en de ‘soort’ ingreep (§ 1.1). 
 
 

2.1  Vaatplanten, mossen en overige begroeiing 

 

Beschikbare gegevens vaatplanten  
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie zwaarder beschermde planten zijn geregistreerd. 
Dat betreft 12 soorten: Daslook, Gele helmbloem, Grote keverorchis, Herfststijlloos, 
Klein glaskruid, Prachtklokje, Rietorchis, Ruig klokje, Steenbreekvaren, Tongvaren, 
Wilde marjolein en Zomerklokje.  
 

Beschikbare gegevens mossen  
Van mossen zijn in Nederland slechts 5 soorten wettelijk beschermd. Deze komen echter 
niet (meer) in Nederland voor of zijn erg zeldzaam en komen slechts onder zeer speci-
fieke natuurlijke habitatcondities voor. 
Deze soorten worden in deze regio geheel niet verwacht (zie ook Dort 2002). 
 

Conclusie met betrekking tot begroeiing 
* De planlocaties met te verwijderen bomen zullen geen verstoring van groeiplaats-

condities voor vaatplanten met zich meebrengen, zodat effecten op vaatplanten 
kunnen worden uitgesloten. 

* Zwaarder beschermde mossen kunnen, gezien de verspreidingsgegevens in relatie 
tot de habitatcondities, op voorhand worden uitgesloten. 
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2.2  Zoogdieren 
 

Beschikbare gegevens grondgebonden zoogdieren 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie geen zwaarder beschermde, grondgebonden soorten zijn geregistreerd (zie ook 
Broekhuizen 1992). 
Voorts blijkt dat in het uurhok waarin het plangebied valt slechts algemeen voorkomende 
soorten van Tabel 1 Ffw zijn geregistreerd, zoals Mol, Egel, muizen- en martersoorten 
(zie ook Dijkstra 1997). 
 

Beschikbare gegevens vleermuizen 
Uit de databank van de NDFF blijkt voorts dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Baardvleermuis 
zijn geregistreerd en op iets grotere afstand ook Gewone grootoorvleermuis en Water-
vleermuis. Deze vleermuisdata zijn echter zeer algemeen zodat deze gegevens nadere 
veldcontrole vergen om zo mogelijk tot uitsluiting te komen.   
 
Vleermuisgebruik kan bestaan uit zowel paarverblijven als kraam-, zomer- en/of winter-
verblijven. Door sommige soorten worden tevens lineaire structuren (zoals bosranden, 
houtsingels, watergangen en dijken) gebruikt als geleiding voor vaste vliegroutes.  
De bovengenoemde soorten vinden hun verblijfplaatsen zowel in constructieruimten van 
gebouwen (spouwruimten, kruipruimtes, zolders, pannendaken, betimmeringen). Met 
uitzondering van Laatvlieger en Meervleermuis maken de meeste soorten ook (wel) 
gebruik van boomholten (zie ook Limpens 1997). 
Van belang daarbij is dat de meeste vleermuissoorten steeds een ‘netwerk’ van vaste 
verblijfplaatsen gebruiken waartussen wordt gewisseld, waarbij het gehele netwerk strikt 
beschermd is (zie ook Soortstandaard, RvON 2014). 
Vleermuizen betreffen de zwaarst beschermde categorie fauna van Tabel 3, welke 
tevens zijn opgenomen in Bijlage IV uit de Habitatrichtlijn. 
 

Conclusie zoogdieren 
* Grondgebonden zoogdieren: verstoring van zwaarder beschermde grondgebon-

den soorten kan op voorhand worden uitgesloten. 
* Vleermuizen: bij kap van bomen en boomrijen kunnen diverse gebruiksvormen van 

vleermuizen worden verstoord of vernietigd. Dit vergt nadere veldinventarisatie met 
betrekking tot vleermuisgebruik. 

 
 

2.3   Broedvogels 
 

Beschikbare gegevens jaarrond beschermde nesten 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van het 
werkgebied 14 vogels zijn geregistreerd met een jaarrond beschermd nest (categorie 1 
t/m 4 Ffw). Een groot deel van de geregistreerde soorten uit categorie 1 t/m 4 waarvan 
het nest het jaarrond beschermd is, nestelt in (hoge/ grote) bomen zoals Buizerd, Roek, 
Sperwer en Ransuil terwijl soorten als Steenuil (categorie 1), Bosuil en spechten 
(categorie 5) veelal holle bomen als nestelplaats gebruiken.  
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Overige broedvogels 
Voorts zijn in en rond het werkgebied ongetwijfeld ook algemene broedvogels te ver-
wachten (zie ook Hustings 2002).  
Broedende vogels mogen onder géén énkele conditie, dus op geen enkel moment in het 
seizoen, worden verstoord (zie DR 2009). Onder die voorwaarden is echter voor 
algemene broedvogelsoorten verder géén aanvullende veldinventarisatie vereist indien 
de verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.  
 

Conclusie broedvogels 
* Jaarrond beschermde nesten: deze vergen nadere veldcontrole op aanwezigheid. 
* Overige broedvogels: werkzaamheden die verstorend kunnen zijn voor overige 

broedende vogels dienen in beginsel buiten het broedseizoen plaats te vinden.  
 
 

2.4   Reptielen en amfibieën 
  

Beschikbare gegevens reptielen 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat in deze regio géén reptielen worden 
verwacht (zie ook Creemers 2009; RAVON 51/ 2013). 
 

Beschikbare gegevens amfibieën 
Binnen een straal van 1 kilometer is Rugstreeppad als zwaarder beschermde amfibie 
van Tabel 3 en van de Habitatrichtlijn, geregistreerd (zie ook Creemers 2009; RAVON 
51/ 2013). Echter met het kappen of rooien van bomen wordt deze soort niet bedreigd. 
 

Conclusie reptielen en amfibieën 
Verstoring of bedreiging van reptielen en van zwaarder beschermde amfibieën kunnen 
op voorhand worden uitgesloten. 
 
 

2.5  Vissen  
 
Bij de werkzaamheden is géén open water betrokken zodat deze soortgroep geen 
nadere aandacht behoeft. 
 
 

2.6  Insecten en overige ongewervelde soorten 
 
Bij ongewervelden moet men denken aan vlinders, libellen, sprinkhanen en 'overige 
ongewervelden' zoals kevers (land en water), weekdieren e.d. Deze groepen kennen 
eveneens beschermde soorten terwijl voor sommige soorten ook een ontheffingsplicht 
geldt. Juridisch zwaarder beschermde soorten betreffen soorten uit de groepen libellen, 
dagvlinders en ‘overige ongewervelde soorten’ (waaronder ook waterorganismen). 
 

Bestaande gegevens 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie de libel Groene glazenmaker is geregistreerd: bij de werkzaamheden is echter 
geen open water betrokken zodat deze soort geen nadere aandacht behoeft. 
Er zijn verder geen effecten op andere ongewervelde soorten uit deze groep te ver-
wachten zodat deze soortgroep geen nadere aandacht behoeft. 
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Conclusie ongewervelden 

Er zijn op de planlocatie géén zwaarder beschermde, ongewervelde soorten te verwach-
ten: deze kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
 

2.7  Conclusies uit beschikbare gegevens 

 
Volgens bestaande gegevensbronnen in samenhang met de soort ingreep kan slechts 
schade aan zwaarder beschermde soorten worden toegebracht met betrekking tot 
vleermuizen, jaarrond beschermde nesten en algemene broedvogels.  
Overige zwaarder beschermde soorten kunnen op voorhand van effecten worden uit-
gesloten. 
 

---------- 
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3  LOCATIEONDERZOEK  
 

3.1  Context vigerende regelgeving gebiedsbescherming 

 
De werklocatie ligt in het hart van het stadsgebied van Woerden en maakt géén deel uit 
van een beschermd natuurgebied. De dichtstbijzijnde Nbw-gebieden liggen op enige 
afstand buiten het stadsgebied. Bovendien zijn daarin géén soorten aangewezen welke 
wellicht ook in het stadsgebied een verblijf zouden kunnen vinden, zodat de ‘externe 
werking Nbw’ niet van toepassing kan zijn. 
Voorts betreft de ingreep slechts kap van bomen. Daarbij is met betrekking tot de PAS, 
géén toename van de stikstofuitstoot te verwachten zodat de grenswaarde voor omlig-
gende Natura 2000-gebieden niet wordt bereikt. 
De werklocatie maakt ook géén deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NN, voorheen 
de Ecologische Hoofdstructuur): ook de aspecten van provinciale gebiedsbescherming 
zijn dus niet van toepassing. 
 
 

3.2  Locatieverkenning  
 
De verkenning heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2014.  
Het betreft een groot oud bomenbestand, waarvan de meeste bomen paardenkastanjes 
zijn (foto’s 1 en 2). De bomen zijn zeer oud, met dikke stammen en grote kronen. Veel 
van de bomen hebben kleinere en grotere holten (foto 4), geschikt voor gebruik door 
vleermuizen en deels ook door vogels, zoals Bosuil of Steenuil, waarvan de laatste ook 
in deze omgeving is geregistreerd. 
Alle bomen zijn aangetast door de ‘kastanjeziekte’. Een bekend verschijnsel daarbij is 
onder meer het ontstaan van vele schorsscheuren (foto’s 3 en 4) waarvan dwergvleer-
muizen dikwijls gebruik maken voor hun vaste paarverblijven.  
 
Foto 1, kastanjes langs de Oostsingel 
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Foto 2, kastanjes langs de Oostlaan 

 
 
Foto 3, schorsscheuren vanwege de kastanjeziekte 
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Foto 4, holtes en schorsscheuren 
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Foto 5, te kappen grote bomen langs het Plantsoen 

 
 
 

3.3  Bevindingen habitatbeoordeling 
 
Vaatplanten 
Het kappen van bomen zal geen effecten op vaatplanten met zich meebrengen, zodat 
deze soortgroep op voorhand kan worden uitgesloten. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Volgens de data van NDFF (Quickscanhulp 2014) zijn in de wijdere regio géén zwaarder 
beschermde grondgebonden zoogdieren geregistreerd, en volgens verspreidingsgege-
vens ook niet te verwachten (zie § 2.2). 
 
Vleermuizen 
Binnen een straal van 1 km zijn uitsluitend dwergvleermuizen geregistreerd.  
Het grootste deel van de te kappen bomen kan potentieel een belangrijke functie vervul-
len voor dwergvleermuizen, zowel als geleiding voor vaste vliegroutes als voor vaste 
verblijfplaatsen (paarverblijven, kraam- en mogelijk zelfs winterverblijven). Dit vergt 
nadere veldinventarisatie. 
 
Jaarrond beschermde nesten 
Er zijn géén jaarrond beschermde nesten in de kronen van te kappen bomen aange-
troffen. Echter zijn er in de paardenkastanjes veel holten aanwezig, ook grotere, welke 
zich zouden kunnen lenen als nestelplaats voor Steenuil (zie bijvoorbeeld foto 4) waar-
van het nest eveneens jaarrond beschermd is. Dit vergt onderzoek in het voorjaar. 
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Overige broedvogels 
Er zijn in het werkgebied ook nog condities aanwezig voor het broeden van algemeen 
voorkomende vogels in bomen. Broedgevallen van algemeen voorkomende vogels 
mogen tijdens het nestgebruik niet worden verstoord. 
 
Amfibieën en reptielen 
Het kappen van bomen zal geen effecten hebben op deze soorten, zodat deze soort-
groepen op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
 
Vissen en andere waterorganismen 
Er is in het werkgebied geen open water betrokken, zodat deze soortgroepen op voor-
hand kunnen worden uitgesloten. 
 
Overige bomen 
Enkele kleinere bomen waaronder ook een bosje, spelen in de noodzaak tot nader 
onderzoek geen rol: deze kunnen op voorhand worden gekapt (zie figuur 2 volgende 
bladzijde). 
 

Conclusie habitatbeoordeling 
De te kappen bomen vergen uitsluitend veldonderzoek naar vleermuisgebruik en con-
trole van holtes op gebruik door uilen of andere holtebewoners. 
 
 

3.4  Aanpak vereiste veldinventarisaties 

 

Uitgangspunten veldinventarisaties 
Deze vinden plaats volgens de richtlijnen die daartoe door het bevoegde gezag worden 
aangegeven, te weten voor vleermuisonderzoek in het ‘Vleermuisprotocol’ van het GAN  
(Gegevens Autoriteit Nederland) en voor andere soorten in de, voor zover beschikbaar,  
‘Soortenstandaards’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON, voorheen 
Dienst Regelingen), of bij het ontbreken daarvan, inventarisatiehandleidingen van PGO’s 
(zie ‘gebruikte termen en afkortingen’). 
 

Onderzoek naar jaarrond beschermde nesten 
In bomen: 
Daartoe zijn eerst visueel, met behulp van een verrekijker, alle boomtoppen zorgvuldig 
gecontroleerd op aanwezigheid van nesten welke duiden op dergelijk gebruik.  
Vervolgens is tijdens en aansluitend op het vleermuisonderzoek gespeurd naar aan-
wezigheid van dergelijke vogelsoorten zoals Buizerd, Sperwer, Ransuil e.d., en even-
tueel territoriaal gedrag, territoriale roepen van ouderdieren of roepende jonge vogels, 
naar aanleiding waarvan wordt gespeurd naar het eventuele aanwezige nest. Bovendien 
is een aanwezige boomholte in april visueel gecontroleerd op gebruik. 
 

Onderzoek naar vleermuisgebruik 
De inventarisatiecriteria hiertoe zijn aangegeven in het vleermuisprotocol van het GAN 
(Gegevens Autoriteit Nederland: GAN 2013). Daartoe is het onderzoekgebied tijdens 
onderzoekperioden steeds snel doorkruist en is gebruik gemaakt van detectie appara-
tuur voor vleermuizen.  
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Mogelijk aanwezig gebruik door dwergvleermuizen kan bestaan uit kraam-, zomer- en 
paarverblijven in grote bomen en gebouwen, en uit vaste vliegroutes langs lineaire 
(begroeiings-)structuren. 

 
Figuur 2, op voorhand te kappen bomen (rood omcirkeld/ geel gemarkeerd) 

 
 
Het onderzoek omvat derhalve de volgende onderdelen: 
a) In de periode vanaf half mei tot eind juni 2x een nachtonderzoek met tenminste 3 

weken ertussen, om mogelijk gebruik als kraam- of zomerverblijf uit te kunnen sluiten 
terwijl tevens gebruik op vliegroutes wordt gedetecteerd. 

b) Vervolgens in de periode tussen half augustus en eind september wederom 2x een 
nachtonderzoek met tenminste 3 weken ertussen, om mogelijk gebruik als paar-
verblijf voor alle betreffende vleermuissoorten, uit te kunnen sluiten. 
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c) Indien gebruik als kraamverblijf wordt vastgesteld, vergt dat nog een extra onder-
zoeksnacht in juli om a.d.h.v. het vleermuisgedrag vast te stellen of er ook gebruik 
als winterverblijff in het geding is. 

 
 

3.5  Veldinventarisaties  
 

3.5.1 Onderzoek naar kraam- en zomerverblijven van dwergvleermuizen 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd in de nachten van 17 mei en 8 juni. 
 
Veldbezoek avond van 17 mei 2015  
* zonsondergang 21:30 uur;  
* veldinventarisatie vanaf 21:30 uur;  
* weercondities, 13ºC, windkracht 2, 6/8 bewolking, droog. 
 
 Om 21.59 uur, de eerste Gewone dwergvleermuis, 29 minuten na verondersteld 
uitvliegen. Gewone dwergvleermuizen werden vervolgens in het gebied foeragerend 
geregistreerd om 22:05, 22:10, 22.12, 22:28, 22:34, 32:47 en 22:50 uur (soms 2 tot 3  
dieren tegelijk). Ook werd enkele malen Ruige dwergvleermuis gedetecteerd, om 22:34 
en 22:47 uur. Het foerageren vond veelal plaats boven het water. Het betrof tenminste 
totaal 8 dwergvleermuizen. 
Om 23:05 werden enkele pulsen opgevangen van Watervleermuis. 
 
Veldbezoek late nacht/ vroege ochtend 8 juni 2015 
* zonsopkomst 05:30 uur;  
* veldinventarisatie vanaf 03:15 uur;  
* weercondities, 8ºC, windkracht 3, 0/8 bewolking, droog. 
 
Vanaf 03:15 uur boven het water ca. 10 dwergvleermuizen foeragerend geregistreerd. 
Om 04:32 neemt de activiteit plotseling af, nog slechts enkele dieren aanwezig. Om 
04:35 uur werd een invliegend mannetje gezien, onder de pannen van een pand aan 
de Oostsingel. Tussen 04:46 en 04:55 uur tientallen zwermende en invliegende 
gewone dwergvleermuizen gezien vlak onder de dakrand van Burg. H.G.van 
Kempensingel 19-21 (zie foto 6). 
Deze avond ook een enkele boven het water foeragerende Watervleermuis 
geregistreerd, boven het water bij Honk. Bovendien 2x een hoog overvliegende Rosse 
vleermuis geregistreerd (om 04:30 en 04:42 uur). 
Voor dit veldbezoek, zie figuur 3 en foto 6, volgende bladzijde. 
 

Conclusie voorzomeronderzoek 
De te kappen bomen hebben geen bijzondere functie voor vleermuizen, anders dan 
deels een foerageerfunctie. Echter het meeste foerageergebruik was boven het water. 
Bovendien zijn er voldoende alternatieven in de omgeving voor het foerageren zodat 
met het kappen van bomen geen significant negatief effect ontstaat. 
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3.5.2 Onderzoek naar paarverblijven van dwergvleermuizen 

 
Dit onderzoek heeft plaats gevonden in de nachten van 27/28 augustus en 26 
september. 
 
Veldbezoek 27/ 28 augustus 2015 
* zonsondergang 20:39 uur;  
* veldinventarisatie vanaf 22:36 uur;  
* weercondities, 16-15ºC, windkracht 3>2, 6/8 bewolking, droog. 
 
Deze avond werden slechts enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen boven het 
water vastgesteld. Daarbij werden enkele verspreid geuite social calls vastgesteld, doch 
zonder duidelijke territoriale activiteit. 
Bij de eerder gevonden kolonieplaats juist buiten het plangebied (zie vorige bladzijde), 
thans geen enkele activiteit. 
 
Veldbezoek 26 september 2015 
* zonsondergang 19:29 uur;  
* veldinventarisatie vanaf 20:52 uur;  
* weercondities, 13ºC, windkracht 2, 3/8 bewolking, droog. 
 
Deze nacht weinig vleermuisactiviteiten. Slechts hier en daar een foeragerende gewone 
dwergvleermuis en wederom een incidenteel geuite social call, maar zonder binding aan 
het plangebied. 
 

Conclusie nazomeronderzoek 
Ook voor paarverblijven hebben de te kappen bomen geen bijzondere functie voor 
vleermuizen, waarbij het meeste foerageergebruik boven water plaatsvond. Door het 
kappen van bomen zal op vleermuizen geen significant negatief effect ontstaan. 
 
 

3.5.3 Onderzoek naar jaarrond beschermde nesten 
 
Op 8 april zijn de bomen gecontroleerd op nesten in de boomtoppen. Deze zijn niet 
aangetroffen.  
Voorts is de aanwezige holte in een kastanje visueel gecontroleerd op gebruik, waarvan 
geen sporen zijn aangetroffen. 
Ook in de onderzoeknachten van 17 mei en 8 juni zijn geheel geen roepende uilen of 
roofvogels gehoord: jaarrond beschermde nesten in de te kappen bomen kunnen dus 
worden uitgesloten. 
 

---------- 
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4  SAMENVATTENDE EINDCONCLUSIES 
 
Zowel op basis van literatuuronderzoek met betrekking tot bestaande gegevens als, in 
samenhang daarmee, een terrein- en habitatverkenning op 30 oktober 2014, zijn de 
volgende conclusies getrokken: 
 

1) Vigerende regelgeving gebiedsbescherming 
Op de planlocatie is géén regelgeving met betrekking tot de Nbw  (Natura 2000) of 
provinciale regelgeving (NN) van toepassing. Bovendien is met betrekking tot de 
PAS ten aanzien van N 2000-gebieden in de regio, met het kappen van bomen geen 
toename van de stikstofuitstoot te verwachten (zie § 3.1). 
 

2) Vleermuisgebruik  
Er zijn in de te kappen bomen geen kraam-, zomer- of paarverblijven aangetroffen 
(zie §§ 3.5.1 en 3.5.2), terwijl ook geen vliegroutes zijn vastgesteld. Voor het 
vastgestelde foerageergebruik zijn voldoende alternatieven aanwezig. 
Daarmee kunnen significante effecten op vleermuizen worden uitgesloten. 

 

3) Broedvogels 
In het plangebied zijn géén jaarrond beschermde nesten in de kronen of holten van 
te kappen bomen aangetroffen. 
Wel kunnen er algemene broedvogels worden verwacht: deze mogen tijdens het 
broeden niet worden verstoord. 

 

4) Overige zwaarder beschermde soorten 

Deze kunnen op basis van het bronnenonderzoek en/of de habitatbeoordeling, op 
voorhand worden uitgesloten. 
 

---------- 
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BIJLAGE 1 - RELEVANTE ASPECTEN VAN DE REGELGEVING 
 

I  Inleiding  

 

Wetgeving 
De regelgeving met betrekking tot natuur kent twee typen bescherming: 'soortbescher-
ming' en 'gebiedsbescherming'. 
 
De Flora- en faunawet (Ffw) is geheel gericht op soortbescherming, dat wil zeggen 
bescherming van afzonderlijke soorten planten en dieren.  
Bovendien is deze wet gericht op de intrinsieke waarde van het dier, dat onder meer wil 
zeggen dat de bescherming eveneens is gericht op elk individueel dier. 
 
Gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet (Nbw 1998), en in 
relatie daarmee de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).  
Dit is gericht op specifieke aspecten van specifiek aangewezen gebieden, zoals speciale 
beschermingszones in het kader van de Vogel- of Habitatrichtlijn (resp. REG 1979 en 
REG 1992/1997). De gebiedsbescherming staat náást de Ffw: de regels van wetten 
sluiten elkaar dus niet uit doch vullen elkaar aan (zie ook Wetgeving blz.34). 
 

Provinciaal natuurbeleid 
Daarnaast hebben ook provinciale besturen een 'eigen' natuurbeleid, in aanvulling op de 
wetgeving. Daarin wordt in sommige provincies ook een onderscheid gemaakt in 
gebieds- en soortbescherming: de gebiedsbescherming wordt geregeld via het Streek-
plan terwijl de soortbescherming via andere wegen in de ruimtelijke ordening kan worden 
geregeld (zie ook provinciale regelgeving blz.34).  
 
 

II  Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 
Met betrekking tot aanwezige en te verwachten, door de Flora- en faunawet bescherm-
de soorten in het projectgebied gelden de volgende algemene verbodsbepalingen: 
 
Artikel 8 Ffw 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, . . . . te 
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen. 
 
Artikel 9 Ffw 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, 
te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

N.B.1 hieronder valt ook het 'per ongeluk' doden zonder afdoende voorzorgen te 
hebben genomen;  
N.B.2 het uit beschermingsoverwegingen preventief wegvangen en verplaatsen van 
dieren en ontwikkelingsstadia daarvan dient te geschieden door een 'ter zake 
kundige' (zie lijst gebruikte termen).Onder bepaalde condities is daarvoor géén extra 
projectontheffing (meer) nodig.  
Dit geldt niet voor het wegvangen en verplaatsen van vleermuizen, muizen en vogels: 
dat is uitdrukkelijk verboden, hiervoor wordt ook géén ontheffing verstrekt. 
Voor het vangen van dieren vanwege onderzoek geldt een aparte regeling. 
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Artikel 10 Ffw 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk 
te verontrusten.  

N.B. hiermee wordt bedoeld het verontrusten met de intentie de soort te verstoren 
zonder maatregelen om het verontrusten te voorkomen, dan wel het bouwrijp maken 
van een terrein juist op het moment dat vogels zich er aan het vestigen zijn om te 
gaan broeden: dergelijk opzettelijk verontrusten valt niet onder de Gedragscode 
terwijl hiervoor in het kader van art. 75C ook géén ontheffing wordt verleend. 

 
Artikel 11 Ffw 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  

N.B. 'Vaste verblijfplaatsen':  
Met betrekking tot vleermuizen dienen naast jaarlijks in gebruik zijnde vaste zomer-
verblijven (kolonies), paarplaatsen en winterverblijven, ook structureel gebruikte, 
vaste vlieg- en trekroutes te worden geïnterpreteerd als ‘vaste verblijfplaatsen’ zoals 
bedoeld in art. 11 (DLG 2006). 
Dit geldt ook voor jaarrond beschermde nesten en 'vaste verblijfplaatsen' van andere 
dieren zoals een vaste voortplantingslocatie van rugstreeppadden, broei-hopen van 
ringslangen e.d.  
 

Artikel 12 Ffw 
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

N.B. Dit betreft, behalve vogels, ook eieren van beschermde amfibieën, reptielen, 
vissen en insecten. Indien bijvoorbeeld dergelijke eieren van een ontheffings-
plichtige soort worden bedreigd vereist dit ook aanvraag van ontheffing (DLG 2006). 
Met betrekking tot eieren van beschermde diersoorten die niét ontheffingsplichtig zijn, 
geldt de wettelijke zorgplicht (zie hierna bij artikel 2).  

 
Artikel 13 Ffw 
Het is verboden:  
a. planten . . enz., of dieren dan wel eieren, nesten of . . enz., behorende tot een 
beschermde . . enz. . . diersoort . . enz. te vervoeren . . enz.  of onder zich te hebben. 

N.B. bij dit artikel gaat het om het verplaatsen van (eieren, nesten, individuen van) 
bedreigde dieren, eieren, planten enz. onder afwijkende condities, dus niet vanwege 
beschermingsmotieven bij uitvoering van werkzaamheden (vgl. artikel 9): hiertoe 
geldt een aparte regeling. 

Artikel 2 Ffw - algemene zorgplicht  
Naast de hiervoor aangegeven verbodsartikelen geldt in alle situaties een wettelijke 
zorgplicht. Deze houdt in dat: 
'eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen ('de ingreep') 
of zijn nalaten (mitigerende maatregelen) nadelige gevolgen voor planten of dieren 
kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle (mitigerende en/of preven-
tieve) maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd ten 
einde die gevolgen te voorkómen of, voor zover deze (met maatregelen) niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken'. 
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N.B. dit betekent dat élke ruimtelijke ingreep natuuronderzoek vergt dat als bewijs-
last wordt vastgelegd in een rapportage ('Natuurtoets' dan wel 'Quick Scan'). Daarin 
dienen de zeker te verwachten en de met veldonderzoek aangetroffen soorten 
planten en dieren te worden getoetst aan de wettelijke regelgeving ('lichte' en 
'uitgebreide' toets).  
Tevens worden hierin de mitigerende en/of preventieve maatregelen aangegeven 
welke er zorg voor dragen dat er aan de zorgplicht wordt voldaan. 

 
 

III  Vrijstelling en ontheffing verbodsartikelen 
 

III.1 Strekking vrijstelling en ontheffing 
 
Een 'vrijstelling' is een algemeen geldende uitzondering op een wettelijk verbod (LNV 
2005): dit kan een landelijke vrijstelling betreffen of één op basis van een Gedragscode. 
Een vrijstelling vergt géén aanvraagprocedure. 
  
Een 'ontheffing' is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering 
op een wettelijk verbod wordt gemaakt. Deze ontheffing dient per individueel project te 
worden aangevraagd en betreft zowel individuele soorten als vaste verblijfplaatsen 
(waaronder ook vaste vliegroutes van vleermuizen).   
 
De regelgeving met betrekking tot vrijstelling en ontheffing is nader geregeld in de 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot art. 75 C van de Ffw 
(Staatsblad 2004/501; LNV 2005). 
 
In de afweging tussen 'vrijstelling of ontheffing' staan in de van toepassing zijnde criteria 
enkele cruciale begrippen centraal: 'bestendig', 'zorgvuldig handelen', 'wezenlijke in-
vloed' en 'significant effect', naast soortlijsten met betrekking tot specifieke regelgeving 
(tabellen 1, 2 en 3 AMvB). Dit is inhoudelijk toegelicht in de brochure 'Buiten aan het 
werk' (LNV 2005, zie ook DLG 2006). 
De toepassing van een vrijstelling of ontheffing is nader genuanceerd met wettelijke 
'belangen', soortlijsten (zie hieronder) en vogelcategorieën (zie blz.29). 
 

III.2  Soorttabellen (AMvB art. 75), vrijstelling en ontheffing 
 
De algemene landelijke vrijstelling met betrekking tot beschermde planten en dieren, 
geldt uitsluitend voor de soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 AMvB. Voorts is er nog 
een aanvullende vrijstelling voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 2 en Tabel 3 AMvB 
indien werkzaamheden kunnen plaatsvinden onder een specifiek opgestelde  Gedrags-
code (zie verder blz.32).  
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III.3 Wettelijke belangen   
 
Daarnaast is voor ruimtelijke ingrepen, onder nadere condities,  een ontheffingsregeling 
van toepassing op een aantal andere wettelijke belangen te weten: 
1 Bescherming van flora en fauna (belang b/ Bijlage 1 AMvB, Habitat- en Vogel-

richtlijn); 
2. Veiligheid van het luchtverkeer (belang c/ Vogelrichtlijn);  
3. Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d/ Bijlage 1 AMvB, Habitat- en 

Vogelrichtlijn);  
4. Dwingende reden van groot openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e/ 
Bijlage 1 AMvB, Habitatrichtlijn);  

5. Bestendig beheer en onderhoud enz. (belang h); 
6. Bestendig gebruik (belang i);  
7. Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j). 
 
Hierin bestaat tevens een nader onderscheid tussen de eerstgenoemde 4 belangen en 
het laatstgenoemde belang dat méér strikte beperkingen kent (zie ook ‘wettelijke 
belangen en Tabel 3 AMvB’ blz.30).  
 

Dwingende reden van groot openbaar belang 
Waar bij het meer algemeen van toepassing zijnde belang ‘ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling’ bij juridisch zwaarder beschermde soorten striktere beperkingen bestaan 
(deels het niet kunnen verkrijgen van een ontheffing) kan een ‘groot openbaar belang’ 
uitkomst bieden. 
Een ‘groot openbaar belang’ heeft betrekking op activiteiten die van algemeen, breed 
maatschappelijk belang zijn. Het moet gaan om openbare belangen, dus niet om 
activiteiten die enkel ten goede komen aan een particulier, aan enkelen of aan een 
beperkte regio. 
 
Daarnaast moet het openbaar belang ‘van groter gewicht’ zijn; dat zal in de meeste 
gevallen alleen zo zijn als het een lange termijn betreft. Oplossingen voor de korte termijn 
worden niet aangemerkt als ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Een 
financieel goedkopere oplossing, terwijl ook andere oplossingen reëel zijn, is niet 
voldoende om een dwingende reden van groot openbaar belang aan te nemen.  
Voor de onderbouwing van een groot openbaar belang kan men denken aan de van 
toepassing zijnde onderdelen/bladzijden van door de overheid vastgestelde ruimtelijke 
plannen die het project betreffen. Een voorbeeld is een structuurvisie. 
Hierna wordt naar aanleiding van de verschillende belangen en op basis van de drie 
onderscheiden soortlijsten (tabellen AMvB art. 75 Ffw), de nadere nuancering beschre-
ven waarbij die drie tabellen kort zijn gekenschetst: 
 

III.4 Tabel 1 AMvB  
 
Deze omvat een categorie soorten waarvoor een algemene landelijke vrijstelling geldt 
voor art. 8 t/m 12 van de Ffw: dit betreft beschermde soorten die in Nederland algemeen 
voorkomen. Aan die vrijstelling zijn géén voorwaarden verbonden anders dan de 
wettelijke zorgplicht (zie blz.25-26). Deze soorten vergen een zogenaamde ‘lichte toets’ 
welke aantoont dat de werkzaamheden het voortbestaan van de betreffende soorten niet 
in gevaar brengen.  
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III.5 Tabel 2 AMvB  
 

Toetsingscriteria 
Deze Tabel 2 omvat een lijst met ‘overige soorten’ (waaronder bijvoorbeeld alle broed-
vogels en veel beschermde planten). Indien uit die tabel één of meerdere soorten worden 
aangetroffen welke door de werkzaamheden worden verstoord en/of bedreigd, vergt dat 
aanvraag van ontheffing met in de meeste gevallen eveneens een ‘lichte toets’ (zie 
echter uitzondering hieronder bij broedende vogels).  

 

Soorten van Tabel 2 die door een projectvoornemen schade ondervinden dienen te 
worden getoetst aan de landelijke gunstige staat van instandhouding, wat wil zeggen in 
hoeverre het voortbestaan van de landelijke populatie wellicht afhankelijk is van het 
voortbestaan van de onderhavig aangetroffen, lokale populatie.  
In de ontheffingsaanvraag dient daarbij te worden aangegeven op welke wijze wordt 
bereikt dat bedreiging van individuen en verstoring zoveel mogelijk wordt voorkomen en 
in welke mate de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 
door de activiteiten wordt aangetast, dan wel, op welke wijze die functionaliteit kan 
worden gegarandeerd.  
Indien wordt uitgegaan van een door de Minister goedgekeurde gedragscode geldt voor 
deze categorie van Tabel 2 AMvB, onafhankelijk van het wettelijk 'belang' waaronder de 
ingreep valt, echter een vrijstelling voor art. 8 t/m 12 van de Ffw zodat formeel geen 
aanvraagprocedure voor ontheffing nodig is (zie verder onder 'Gedragscode' blz.32). 
 

Uitzonderingsgevallen 
Indien zowel de lokale als de landelijke populatie in het geding is, waarvoor vermelding 
op de Rode Lijst een indicatie vormt, vergt de soort echter een ‘uitgebreide toets’ (zie 
ook Soortendatabase website Ministerie): dan dient te worden aangegeven op welke 
wijze wordt bereikt dat bedreiging van individuen en verstoring strikt worden voorkomen.  
 

Uitzonderingspositie broedende vogels  
Vogels zijn, alhoewel opgenomen in Tabel 2, volgens de Vogelrichtlijn gelijkgesteld met 
Tabel 3 AMvB (zie DR 2009).  
Er worden 2 groepen onderscheiden:  
- algemene broedvogels 
- vogels met jaarrond beschermde nesten (zie ‘aangepaste lijst’, DR 2009). 
Deze groepen vergen bij dreigende verstoring van broedgevallen, een ‘uitgebreide toets’ 
(zie volgende bladzijde). Echter voor alle broedende vogels wordt in beginsel tijdens het 
broeden géén ontheffing verleend. Met betrekking tot het broedseizoen is in dat kader in 
de Flora- en faunawet ook géén standaardbroedperiode aangegeven. Van belang is of 
een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor broedende vogels geldt de 
algemene Gedragscode (zorgvuldig bosbeheer, zie Vogelbescherming 2004) dat deze, 
zolang ze broeden, onder géén enkele conditie mogen worden verstoord (zie ook REG 
1979). In principe dient dus het broedseizoen met mogelijk verstorende werkzaamheden 
te worden ontzien, zoals sloop-, bouw-, grond-, bagger-, onderhouds-  en/of andere 
mogelijk verstorende werkzaamheden op korte afstand van nesten.  
Broedgevallen van de meeste broedvogels kunnen slechts tijdens het broeden worden 
geïnventariseerd omdat ze steeds een nest op een nieuwe locatie (kunnen) maken. 
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Vogelcategorieën met jaarrond beschermde nesten (‘aangepaste lijst’) 
Vogels worden in de regelgeving onderscheiden in groepen (DR 2009): 
a) Algemene broedvogels: een groep waarvan de bescherming zich grotendeels 

beperkt tot strikt het broeden; 
b) Categorie 5 (DR 2009): een groep vogels waarvan de nesten het jaar rond (of jaarlijks 

opnieuw) worden gebruikt en er slechts in bijzondere gevallen beperkingen bestaan, 
met name 'als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaar-
digen’, bijvoorbeeld wanneer er voor deze soorten in de omgeving geen geschikte 
alternatieven zijn om te nestelen. 

c) Categorie 1 t/m 4: een nader omschreven groep waarvan de nesten het jaar rond 
strikt beschermd zijn en ook de nesten zelf dus niet mogen worden beschadigd of 
verwijderd, óók niet buiten het broedseizoen (waaronder bijvoorbeeld Huismus,  
Gierzwaluw maar ook uilen, roofvogels en kolonievogels).  

 

Wettelijke belangen bij broedvogels m.b.t. ontheffing 

Er is in de broedperiode voor broedvogels slechts ontheffing mogelijk indien er zwaar-
wegende maatschappelijke termen aanwezig zijn die ontheffing voor verstoring van 
broedende vogels nodig maken, wat slechts in uitzonderlijke situaties van 'Openbare 
veiligheid' e.d. aan de orde kan zijn. 
De nesten van soorten van categorieën 1 t/m 4 zijn het jaar rond beschermd en vergen 
te allen tijde, dus jaarrond, bij potentiële verstoring van de nesten en voor sommige 
soorten ook het bijbehorende voedselterritorium, aanvraag van een ontheffing. 
Een ontheffing kan dan slechts worden verkregen bij het van toepassing zijn van 
uitsluitend de wettelijke belangen die daartoe in de Vogelrichtlijn zijn opgenomen: 
- Bescherming van flora en fauna (b): de letter verwijst naar de corresponderende 

letter bij art. 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten); 
- Veiligheid van het luchtverkeer (c); 
- Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
 

Uitgebreide toets 
Een eventuele ontheffing daarvoor vergt vervolgens de 'uitgebreide toets' bij de beoor-
deling waarvan het bevoegde gezag in onderstaande volgorde de volgende vragen stelt: 
- In welke mate wordt de (ecologische)  functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden ? 
- Is er een wettelijk belang ? (voor Vogels en Tabel 3-soorten) 
- Is er een andere bevredigende oplossing ? (voor Vogels en Tabel-3 soorten) 
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar ? 
Naar aanleiding hiervan beoordeelt de RvON vervolgens of het  wettelijk belang zwaar-
der weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). 
 
Indien werkzaamheden niét onder de hierboven aangegeven belangen vallen kan géén 
ontheffing worden verkregen: er dient een zodanige werkwijze dan wel zodanige plan-
aanpassing te worden toegepast dat de 'ecologische functionaliteit' (zie III.7) van het 
gebied voor de soort op géén enkel moment minder wordt dan de beginsituatie: 
dergelijke wezenlijke natuurschade dient in deze situatie geheel te worden voorkomen. 
Voor de vogelsoorten uit categorie 5 is ontheffing slechts mogelijk onder bepaalde 
voorwaarden (DR 2009). 
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III.6  Tabel 3 AMvB 
 

Toetsingscriteria 
Tabel 3 omvat een lijst soorten waarvoor strikte bescherming geldt. Indien uit Tabel 3 
één of meerdere soorten worden aangetroffen welke door de werkzaamheden worden 
verstoord en/of bedreigd, vergt dat aanvraag van ontheffing. 
In alle gevallen vereisen deze soorten een 'uitgebreide toets' (zie vorige bladzijde). 
Daarbij dienen deze soorten niet alléén te worden getoetst aan de landelijke gunstige 
staat van instand-houding van de aangetroffen polualtie (zoals bij Tabel 2) maar óók aan 
de lokale gunstige staat: het gaat er dan om in hoeverre het voortbestaan van de 
landelijke populatie wellicht afhankelijk is van de lokale populatie.  
Afgezien van vermelding op de Rode Lijst vergt dit tevens inzicht in het regionale 
voorkomen van de betreffende soort (zie ook Soortstandaards, DR 2011/ 2012).  
In de ontheffingsaanvraag dient daarbij te worden aangegeven in welke mate de 
functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats door de activiteiten 
wordt aangetast, dan wel, op welke wijze die functionaliteit kan worden gegarandeerd. 
Ook hierbij gelden dus de voorwaarden dat er moet worden onderbouwd dat er voor de 
betreffende activiteit geheel géén alternatieven zijn: of bijvoorbeeld de ingreep niet op 
een andere, minder schadelijke wijze of op een andere locatie kan plaatsvinden terwijl 
er tevens maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat schade aan  
individuen van de soort wordt voorkómen (het garanderen van de ecologische functio-
naliteit/ ‘zorgvuldig handelen’, LNV 2005). 
Eventuele ontheffing van verbodsbepalingen is vervolgens eveneens afhankelijk van het 
van toepassing zijnde 'wettelijke belang' (zie hieronder). 
 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 
Bij soorten van Tabel 3 wordt onderscheid gemaakt in ‘Bijlage 1 AMvB’ en ‘Bijlage IV 
Habitatrichtlijn’. Voor de laatste groep gelden de strengste beschermingsvoorwaarden: 
ontheffing kan slechts worden verkregen onder het regiem van enkele specifieke 
wettelijke belangen zoals die in de Habitatrichtlijn zijn vermeld. 
Indien géén van die belangen van toepassing kan worden geacht is ontheffing niet moge-
lijk, doch kan uitsluitend toestemming voor de ingreep worden verkregen op basis van 
een door de Minister van EL&I goedgekeurd 'Projectplan' (voorheen ‘Activiteitenplan’). 
 

Wettelijke belangen bij Tabel 3 AMvB m.b.t. ontheffing   

1. Uitsluitend onder het wettelijke belang ‘bestendig beheer en onderhoud’ en dan nog 
uitsluitend bij toepassing van een gedragscode (zie blz.32), kan voor soorten van 
Tabel 3 AMvB die niét zijn vermeld in de Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn, 
gebruik worden gemaakt van de vrijstelling op basis van een gedragscode.  
Voor soorten van Tabel 3 AMvB die wél zijn vermeld in Bijlage IV van de Europese  
Habitatrichtlijn (zoals vleermuizen), zie punten 3 en 4 hieronder.  

 
Zónder toepassing van een gedragscode vergen deze soorten in alle gevallen een 
toetsing bij het bevoegde gezag volgens de procedure van een ontheffingsaanvraag.  
Daarbij gelden de volgende criteria: 
 
2. in het kader van het belang ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ kan uitsluitend voor 

soorten die niét zijn vermeld in Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn of in de 
Vogelrichtlijn, zonder meer doch weliswaar op basis van ontheffingsvoorwaarden, 
een ontheffing worden verkregen. 
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3. Onder de belangen 'dringende redenen van groot openbaar belang' (met inbegrip 
van redenen van sociale, economische aard of met voor het milieu wezenlijk gunstige 
effecten, zie blz.27), van ‘volksgezondheid en openbare veiligheid’ dan wel ‘bescher-
ming van flora en fauna’ kan in alle gevallen een ontheffing worden verkregen, mits 
er nadrukkelijk géén alternatieven voor de ingreep beschikbaar zijn en zodanige 
mitigerende en compenserende maatregelen worden getroffen dat de 'ecologische 
functionaliteit' (zie III.7) van het gebied voor de soort op géén enkel moment minder 
wordt dan de beginsituatie..  

 
4. Indien de ingreep niét onder de bij punt 3 aangegeven belangen vallen kan voor 

soorten uit Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn géén ontheffing worden 
verkregen. Er dient een zodanige werkwijze dan wel zodanige planaanpassing te 
worden toegepast dat de 'ecologische functionaliteit' (zie III.7) van het gebied voor 
de soort op géén enkel moment minder wordt dan de beginsituatie: dergelijke wezen-
lijke natuurschade dient in deze situatie geheel te worden voorkomen.  

 

III.7 Beoordeling functionaliteit vaste rust- en verblijfplaatsen   

 
Indien een voortplantings- en/of vaste rust- of verblijfplaats in het kader van de Habitat-
of Vogelrichtlijn in het geding is, moet worden onderbouwd dat door voor te stellen 
mitigerende maatregelen de ecologische functionaliteit daarvan behouden blijft.  
Van belang is dat onder andere inzicht wordt gegeven in het netwerk van voortplantings- 
en/of vaste rust- of verblijfplaatsen. De functionaliteitstoets omvat de volgende tien 
punten (DR 2009): 
1. Het moet gaan om een vaste rust- of verblijfplaats: een plek of een gebied dat met 

een zekere mate van bestendigheid wordt gebruikt, waar dus geen sprake is van 
incidenteel gebruik.  

2.  De plek of het gebied blijft voorzien in alles wat nodig is voor een specifiek individueel 
dier in dat gebied en voor alle exemplaren van de populatie ter plekke, om succesvol 
te rusten (of voort te planten). 

3. Er is op geen enkel moment, zelfs niet tijdelijk, een achteruitgang van de ecologische 
functionaliteit van de (voortplantings- en/of) vaste rust- en verblijfplaats.  
De diverse functies die een gebied of een plek heeft, moeten dus behouden blijven.  

4. Door (het toepassen van) mitigerende maatregelen worden negatieve effecten uitge-
sloten. Dit kunnen negatieve effecten zijn op de kwaliteit, maar ook op de kwantiteit 
van de functies die het gebied of de plek vervult voor een soort. 

5. Mitigerende maatregelen zijn preventieve maatregelen. Dat houdt dus in dat in 
voorkomende gevallen de mitigatie niet alleen al aanwezig is, maar ook functioneert. 

6. Mitigerende maatregelen moeten leiden tot verbetering of behoud van de ecolo-
gische functionaliteit van de plek of het gebied (kwantitatief en/of kwalitatief) voor de 
betreffende soort. 

7. Het positieve effect van mitigatie geeft in evenredige mate ruimte voor de negatieve 
effecten van de ruimtelijke ingreep. De totale duurzame ecologische functionaliteit 
mag op geen enkel moment slechter worden dan de beginstand. Zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit moeten behouden blijven of worden verbeterd. 

8. Het succes van mitigerende maatregelen moet met een hoge mate van zekerheid 
vooraf vaststaan. Dit wordt beoordeeld aan de hand van objectieve criteria en de 
eigenschappen en de specifieke ecologische waarden van de plek of het gebied. 

9. De staat van instandhouding en de zeldzaamheid van een diersoort zijn van belang 
bij het treffen van mitigerende maatregelen. Hoe zeldzamer de soort, hoe hoger de 
graad van zekerheid van succes moet zijn. 
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10. De controle op het effect van de maatregelen is onderdeel van het ecologisch werk-
protocol. Een ecologisch werkprotocol moet voorzien in toezicht op het uitvoeren van 
de mitigerende maatregelen. Zonder dit onderdeel garandeert het plan niet dat de 
functionaliteit van de beschermde plaatsen behouden blijft. 

 

III.8  Gedragscode  
 

Algemeen 
Naast de algemene gedragscode voor broedende vogels zijn er ook verschillende ge-
dragscodes voor specifieke werkzaamheden beschikbaar.  
 
Indien het géén gedragscode van de 'eigen' organisatie betreft doch incidenteel gebruik 
van een bestaande gedragscode, vereist dat in alle gevallen het in acht nemen van de 
nadere voorwaarden zoals in die betreffende gedragscode zijn vastgelegd.  
Een gedragscode is voor een organisatie/ initiatiefnemer van toepassing indien deze 
zich daaraan formeel aantoonbaar heeft verbonden ('borging') en de daaraan gekop-
pelde voorwaarden in acht neemt. 
 
Bij incidenteel aanhaken op een bestaande gedragscode dienen voor dat project de 
uitgangspunten te allen tijde uitputtend gedocumenteerd op papier op het werk aan-
wezig te zijn (in een Ecologisch Werkprotocol) en direct aantoonbaar te worden nage-
volgd (het bijhouden ecologisch journaal tijdens de werkzaamheden). 
De initiatiefnemer blijft daarbij eindverantwoordelijk voor de wijze van uitvoeren. 
Bij het werken onder een gedragscode blijven overigens, net zoals zónder gedragscode, 
natuuronderzoek en rapportage daarvan eveneens wettelijk verplicht en worden de 
nadere voorwaarden voor het werken onder de gedragscode, in die gedragscode en een 
daarop gebaseerd ecologisch werkprotocol, nader uitgewerkt. 
 

Wettelijke belangen en vrijstelling bij soorten van Tabel 3 

Toepassing van een vrijstelling van de eventuele ontheffingsplicht voor de artikelen 8 t/m 
12 Ffw op basis van een gedragscode bij mogelijke bedreiging, is bij soorten van Tabel 
3 AmvB bij 'ruimtelijke inrichting en ontwikkeling' (i.t.t. 'bestendig beheer') afhankelijk van 
het wettelijk belang waaronder de ingreep moet worden gerekend.  
Bij soorten van Tabel 2 AMvB maakt het 'belang' geen verschil en geldt de 'vrijstelling' 
op basis van de gedragscode in alle gevallen. 
 
Met betrekking tot soorten van Tabel 3 AMvB is de vrijstelling bij verstoring slechts van 
toepassing op twee categorieën van activiteiten ('belangen'), te weten: 

- 'bestendig beheer en onderhoud' (in landbouw, bosbouw, watergangen,  bermen 
en andere groenvoorzieningen); 

- 'bestendig gebruik'. 
Daarbij is het element ‘bestendigheid’ cruciaal: dit slaat zowel op de intervaltermijn als 
op de ‘soort’ beheeringreep. Er is sprake van ‘bestendigheid’ indien de tussenliggende 
termijn in de beheercyclus dezelfde is als voorafgaande termijnen.  
 
Zodra voorts grote veranderingen in de uitvoering worden doorgevoerd zoals nieuwe 
technieken, grootschalige maatregelen (bijv. kap/ verwijderen van bomen, struiken en 
andere begroeiïng, omvorming naar ander gebruik, een grootschalige inhaalslag van 
achterstallig beheer) is er géén sprake meer van 'bestendig beheer en onderhoud' en 
valt de ingreep onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ (zie LNV 2005). 
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Indien echter het belang 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' van toepassing is ver-
eisen soorten van Tabel 3 AmvB, in overeenstemming met de situatie zonder gedrags-
code, het complete pakket van onderzoeks- en ontheffingsplicht (zie blz.25 bij III.6/ Tabel 
3 AMvB).  
 
Risico: indien bij controle op het werk door de A.I.D. bij vragen aan een uitvoerende 
werknemer wordt vastgesteld dat aan de betreffende borging niét is/ wordt voldaan, kan 
het werk onmiddellijk worden stilgelegd totdat aan de vereisten van de betreffende 
Gedragscode wordt voldaan of alsnog ontheffing is aangevraagd. Dit kan worden voor-
komen door een adequaat werktoezicht, óók op het afdoende in acht nemen van de 
werkvoorwaarden t.a.v. de Flora- en faunawet, door de opdracht gevende partij. 
 

IV  Overige aspecten Ff-wet 
 

IV.1 Ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding  
 
Een ecologisch werkprotocol wordt als voorwaarde verbonden aan een ontheffing, en 
vormt óók een voorwaarde bij toepassing van een vrijstelling op basis van een gedrags-
code. Het vormt een uitwerking van de mitigerende en preventieve maatregelen om strikt 
te voorkomen dat natuurschade ten aanzien van soorten uit Tabel 2 en Tabel 3 AMvB 
ontstaat. 
Dit 'ecologisch werkprotocol' omvat een bestekachtig document waarin werkvoorwaar-
den en -richtlijnen worden aangegeven om te garanderen dat de werkzaamheden 
worden verricht conform de Flora- en faunawet (en eventueel de gedragscode) en de in 
het verlengde daarvan opgestelde Natuurtoets.  

Deze richtlijnen vormen een concrete en afrekenbare uitwerking van de uitganspunten, 
werkwijzen, mitigerende en preventieve maatregelen om natuurschade door de werk-
zaamheden zoveel als mogelijk te voorkomen. Het uitvoeren van de maatregelen dient 
daarbij aantoonbaar plaats te vinden door of onder begeleiding van een (ecologisch) 'ter 
zake kundige' en verslaglegging daarvan. Bij werkzaamheden onder een gedragscode 
vormt eveneens begeleiding  van de potentieel verstorende werkzaamheden door een 
ecologisch deskundige, een voorwaarde. 
 

IV.2 Verplicht ter inzage aanwezig op het werk  
 
Op het werk dienen voor een controlerend ambtenaar te allen tijde, onafhankelijk van 
gedragscode of ontheffing, de stukken met betrekking tot Flora- en faunawet ter inzage 
aanwezig te zijn op straffe van het onmiddellijk stilleggen van het werk, tot aan deze 
verplichting voldaan is. 
Werkend zonder het regiem van vrijstelling op basis van de Gedragscode betreffen dit:  

 de Natuurtoets c.q. Quick Scan, 

 de schriftelijke beoordeling m.b.t. een eventueel aangevraagde ontheffing/ 
goedkeuring, 

 het eventueel vereiste ecologisch werkprotocol, 

 de eventueel vereiste ecologische verslaglegging van de begeleidende ecoloog 
over te nemen preventieve maatregelen. 

Voorts dient het uitvoerend personeel er aantoonbaar van op de hoogte te zijn dat er 
wordt gewerkt onder het regiem van een gedragscode en welke consequenties dat heeft. 
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V  Natuurbeschermingswet en provinciale regelgeving 
 

V.1  Wetgeving 
 
Naast het soortenbeleid van de Ffw is er tevens een natuurbeleid met betrekking tot 
gebieden vastgelegd in de Nbw, waaronder Beschermde natuurmonumenten, Natura 
2000/ Vogelrichtlijngebieden (‘Wetlands’) en Habitatrichtlijngebieden vallen.  
 
Behalve dat ingrepen in dergelijke gebieden eveneens toetsing vergen  aan de Nbw, kan 
de Nbw tevens van kracht zijn buiten die gebieden, de zogenaamde ‘externe werking’. 
Dit is van toepassing indien faunasoorten waarvoor gebieden beschermd zijn (‘aange-
wezen soorten’), ook significant gebruik maken van gebieden buiten het aangewezen 
beschermde gebied, zoals voor foerage (ganzen, watervogels e.d.) of overwintering 
(vleermuizen).  
Bovendien is thans, sinds 1 juli 2015, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van 
kracht. Daarbij moet met betrekking tot nabijgelegen Natura 2000-gebieden worden 
aangegeven in hoeverre de grenswaarde van 1 mol stikstof per hectare per jaar al dan 
niet wordt overschreden. 
 
Significante verstoring van aangewezen soorten, ook indien deze voor bepaalde 
leeffuncties tijdelijk buiten het beschermde gebied vertoeven, is in conflict met de 
instandhoudingsdoelen van het beschermde gebied. Daarop is de ‘externe werking’ van 
de Nbw van kracht (art.16 lid 4).  
Op grond daarvan vormt dan náást toetsing van de voorgenomen ingreep aan de Ffw, 
ook toetsing daarvan aan de Nbw een wettelijke verplichting. 
 

V.2  Provinciale regelgeving   
 
Ook provincies kunnen een eigen gebiedenbeleid hebben, onafhankelijk van de Ffw en 
vastgelegd in de Verordening Ruimte (voorheen Streekplan). In ieder geval valt daar-
onder het NN en, afhankelijk van de betreffende provincie, (soms) ook beleid met 
betrekking tot landschapselementen, weidevogelgebieden en strategische reserverin-
gen voor natuur. 
Provincies vormen tevens het ‘bevoegde gezag’ met betrekking tot de handhaving van 
de regelgeving met betrekking tot beschermde Nbw-gebieden, wat eveneens is vast-
gelegd in de Verordening Ruimte.  
 
Met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NN) hebben rijk en provincie samen 
de spelregels bepaald, welke eveneens worden gehandhaafd door de Provincie, 
bestaande uit een ‘nee tenzij’-beleid indien de ingreep binnen het begrensde gebied van 
het NN ruimtelijke consequenties heeft (zie ook toelichting van de website van de RvON, 
volgende bladzijde): ook het NN is opgenomen in de Verordening Ruimte. 
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V.3  Mogelijke consequenties gebiedsbescherming 
 
Een ruimtelijke- of beheeringreep vergt in ieder geval, naast een toetsing aan de Ffw, 
eveneens een toetsing aan de provinciale regelgeving, de Verordening Ruimte.  
* Indien de ingreep (deels) binnen de grenzen van een beschermd gebied vallen vergt 

dat een vergunningprocedure, welke los staat van de ontheffingsprocedure Ffw. 
Daarin is voor de besluitvorming het beheersplan ‘leidend’.  

* Indien in de nabije omgeving van de planlocatie een beschermd natuurgebied 
aanwezig is vergen de uitkomsten van het flora- en fauna onderzoek eveneens 
toetsing aan de soorten welke voor het beschermde gebied zijn aangewezen: 
indien de ‘externe werking’ van de Nbw van kracht is, in welk geval aangewezen 
soorten uit het beschermde gebied, mede significant gebruik maken van de plan-
locatie vergt dat eveneens een vergunningprocedure Nbw. 

* Indien in de nabije omgeving van de planlocatie een beschermd natuurgebied 
aanwezig is vergt dat tevens toetsing aan eventuele toename van de 
stikstofuitstoot, dan wel van de stikstofbelasting van genoemd natuurgebied. . 
Indien dit de grenswaarde overschrijdt vergt dat een milieueffectrapportage inclusief 
passende beoordeling. 

 
 
Ecologische Hoofdstructuur (toelichting website RvON) 
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. 
Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene 
naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen 
vormt de Ecologische Hoofdstructuur, thans het Natuurnetwerk Nederland (NN).  

 
Bij de realisatie van het NN werken verschillende overheden samen. Het Rijk heeft in 1995 in 
grote lijnen de grenzen van de EHS vastgesteld in het Structuurschema Groene Ruimte en 
deze grotendeels netto begrensd weergegeven in de Nota Ruimte in 2004. Het Rijk financiert 
verder grotendeels de aankoop, de inrichting en het beheer van gebieden in het NN. De 
provincies bepalen om welke gebieden het precies gaat. Deze gebieden worden meestal in 
het streekplan of het provinciaal omgevingsplan opgenomen. De provincies bepalen ook 
welke subsidies grondeigenaren kunnen krijgen voor natuurbeheer en - ontwikkeling. 
Gemeenten leggen in bestemmingsplannen nauwkeurig vast wat wel en niet mag in een 
gebied dat onderdeel vormt van het NN. Bestemmingsplannen beschermen echter niet tegen 
vervuiling uit nabijgelegen gebieden. Daarvoor is milieubeleid nodig. Dit milieubeleid is een 
gezamenlijke inspanning van alle overheden, inclusief de waterschappen. 

 

 
---------- 
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GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 
 

AMvB art. 75 Ffw     
een Algemene Maatregel van Bestuur, in dit geval met betrekking tot art. 75 van 
de Flora- en faunawet, waarin de wetgeving nader wordt uitgewerkt (zie ook LNV 
2005);   

biotoop 
de leefomgeving van één bepaalde planten- of diersoort (RIN 1984); de gehele 
samenhangende leefomgeving van een planten- of diersoort; het landschaps- of 
vegetatietype waarin een soort thuishoort; woonplaats van een levensgemeen-
schap (Emmerik 2006);  

ecologische functionaliteit:        
het totaal van alle relevante gebruiksaspecten van een diersoort als onderdeel 
van hun levenswijze (verblijfplaatsen, vaste verplaatsingsroutes, foerageren, 
voortplantingsfuncties e.d.); 

EHS  Ecologische Hoofd Structuur;  
E.I.S. Stichting European Invertebrate Survey - Nederland; 
EL&I, Minister/ Ministerie van:     

het voormalige Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (thans 
'Ministerie van EZ);  

EZ, Minister/ Ministerie van:     
Economische Zaken, waaronder de regelgeving Ffw valt; voorheen EL&I;  

fauna    
dierlijke organismen waaronder zoogdieren, vissen, vogels, amfibieën, reptielen, 
insecten en andere ongewervelden;  

Ffw  Flora- en faunawet welke onder meer de beschermingskaders met juridische  
verboden, verplichtingen, voorwaarden en toestemmingen biedt voor (het omgaan 
met) flora en fauna;   

flora plantaardige organismen zoals houtgewassen, kruidachtige gewassen, grassen  
en waterplanten; 

habitat  
typische woonomgeving van een bepaalde soort; 

Habitatrichtlijn, HR-soorten 
soorten planten of dieren welke zijn opgenomen in de verschillende Bijlagen van 
de Europese habitatrichtlijn: 
Bijlage II: dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instand-
houding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is; 
Bijlage IV: dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten 
worden beschermd; 
Bijlage V: soorten waarvoor bij de exploitatie (bijv. kikkerbilletjes) een 
beheersplan vereist is (wat hier echter niet het geval is); 
P: prioritaire soort;  

mitigeren/ mitigerende maatregelen 
het zodanig aanpassen van een (plan voor een) ingreep of uitvoeringswijze (met 
eventuele specifieke maatregelen of voorwaarden) dat de negatieve effecten op 
de natuur (‘natuurschade’) tot een minimum worden beperkt of worden 
voorkomen; 
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natuurschade  
de schade welke door werkzaamheden aan ter plaatse voorkomende (individuen 
van) beschermde soorten planten en dieren en vaste verblijf- en 
voortplantingsplaatsen daarvan, wordt toegebracht door bedreiging, verwonding, 
beschadiging of aantasting van de leefomgeving of specifieke 
biotoopomstandigheden;     

Nbw Natuurbeschermingswet: de geldende wetgeving ten aanzien van rijksbeleid met  
betrekking tot natuurgebieden zoals (Staats-)Natuurmonumenten, Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden en Natura 2000-gebieden;  

NDFF  
Nationale Databank Flora en Fauna; 

NVWn  
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-natuur; de voormalige A.I.D., de 
controle- en opsporingsdienst van het Ministerie van EZ welke zich bezighoudt 
met de handhaving van de wet- en regelgeving ten aanzien van o.m. de Ffw. 

ongewervelde soorten 
diersoorten zónder dan wel met een uitwendig skelet, zoals weekdieren, kevers, 
mieren en insecten;  

ontheffing (Ffw) 
een in het kader van de Flora- en faunawet aangegeven toestemming tot onder 
meer het verstoren of (per ongeluk, onvermijdelijk,) doden van beschermde 
dieren en/of vernietigen van beschermde planten en hun groeiplaats welke 
bescherming in genoemde wet wordt geregeld; 

PGO Particuliere Gegevensverzamelende Organisatie;   
RAVON 

Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland;  
Rode Lijst, RL-soorten 

soorten planten of dieren die zijn vermeld op een gepubliceerde lijst van in 
Nederland bedreigde dier- of plantensoorten (zie literatuur);  

ruderaal, ruderale terreinen 
terreinen welke sterk door menselijk gebruik zijn beïnvloed zoals stedelijke 
(groen-) gebieden, bouwrijpe terreinen, ophogingen, braakliggende terreinen, 
agrarische gronden enz. 

soortgroep  
groep organismen van dezelfde klasse of ondersoort: vaatplanten, mossen, 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten (ondersoorten: vlinders, 
libellen enz.); 

SOVON 
Vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland; 

 ‘ter zake kundige’  
een persoon die: 
*  op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als  
   zwaartepunt ecologie, en/of 
*  als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, en/of 
*  zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortbescherming en is 
   aangesloten bij de daarvoor bestaande organisaties/ PGO’s zoals RAVON, 
   VZZ, SOVON, FLORON enz. (bron: Ministerie van LNV/ EL&I);  
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vergunning (Nbw)  
een in het kader van de Natuurbeschermingswet aangegeven toestemming van 
Gedeputeerde Staten om in of buiten het beschermde natuurmonument hande-
lingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de 
natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in het beschermde 
natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren;  

verspreidingsgegevens/ -onderzoek 
met steekproefonderzoek vastgestelde gebieden waar een bepaalde soort 
verwacht kan worden; 

Vogelrichtlijn, VR-soorten 
vogelsoorten die zijn opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn;  
volgens het Europese recht wijzen de lidstaten beschermingszones aan om voor 
alle aangewezen soorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een 
voldoende omvang ervan te beschermden om populaties van deze soorten in 
stand te kunnen houden;  

vrijstelling 
een in het kader van de Flora- en faunawet geregelde toestemming tot onder 
meer het verstoren of (per ongeluk, onvermijdelijk,) doden van beschermde 
dieren en/of vernietigen van beschermde planten en hun groeiplaats welke 
bescherming in genoemde wet wordt geregeld, voor bepaalde categorieën 
werkzaamheden en onder voorwaarden (AMvB art. 75 Ffw; zie ook LNV 2005);  

VZZ  Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming;  
wettelijk belang 

in de Flora- en faunawet zijn een aantal verschillende wettelijke belangen 
onderscheiden op basis waarvan het beschermingsregime mede wordt 
genuanceerd. 

zorgplicht 
de in de Ffw vastgelegde plicht (art. 2) dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende dieren (en dus niet alleen de 
beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor 
iedereen geldt. Overigens geldt de zorgplicht ook voor planten (LNV 2005). 

 
---------- 

 



GROENTEAM         -         Adviescentrum voor Natuurontwikkeling, Landschapsplanning en Groenontwerp 
Burg. Brandtstraat 1  -  2841 XA Moordrecht  -  telefoon 0653-77.61.70 -  email Groenteam@groenteam.nl   

 
 
 
 
 
 
 
 

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET 
t.b.v. renovatie boombestand 

 
gebied Oostsingel-Oostlaan te Woerden  

 

 
 

Moordrecht, 4 november 2014 
 

in opdracht van de 
Gemeente Woerden 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



2 
 

Quick Scan Flora- en faunawet t.b.v. renovatie boombestand gebied Oostsingel-Oostlaan te Woerden 
 

      
 
 
 
 
 
 
     Natuurinventarisatie t.b.v.  
     het verwijderen van bomen langs de  
     Oostsingel, de Oostlaan, het Plantsoen en 
     een klein hoekje van het Brediuspark 
 
       
 
 
        
      
     foto voorpagina: karakteristiek beeld van de Oostlaan met paardenkastanjes 
 
 
 
     Voor gewaarmerkte rapportage, 
     contact opnemen met GroenTeam 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     onderzoek en rapportage, Jan Oosterbaan (ecologisch adviseur)  
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1  INLEIDING 
 

1.1  Situering en ingreep 

 

Situering plangebied 
De onderzoekslocatie  vormt onderdeel van de oude kern binnen de veste (zie figuur 1). 
Het omvat een parkgebied met een groot bestand aan oude bomen, voornamelijk 
Paardenkastanje (zie foto’s ).  
 
Figuur 1, situering plangebied 
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Voorgenomen ingreep en het maatschappelijk belang 
In de kastanjes heerst de zogenaamde ‘kastanjeziekte’, waardoor alle aanwezige 
kastanjes zodanig zijn aangetast dat deze gerooid moeten worden. 
In het kader van de Flora- en faunawet (Ffw) kan hierbij worden gesproken van een 
‘dwingende reden van groot maatschappelijk belang’. Immers, handhaven van de 
kastanjes leidt toch tot afsterven maar bovendien tot besmetting van de wijde omgeving. 
 
 

1.2  Natuurtoets als instrument   
 

Doel en strekking natuuronderzoek 
Doel van het natuuronderzoek is om de voorgenomen ingreep te toetsen aan de Ffw en, 
voor zover van toepassing, aan de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de provinciale 
natuurregelgeving (Ecologische Hoofdstructuur/ EHS en weidevogelgebieden). 
Dit onderzoek bestaat uit een Quick Scan (zie ook blz.7 'wettelijke onderzoeksverplich-
ting'), waarbij vooralsnog géén nadere inventarisatie is uitgevoerd om zwaarder 
beschermde soorten te kunnen uitsluiten: er wordt in deze Quick Scan slechts beoor-
deeld op 'mogelijk' gebruik door zwaarder beschermde fauna. 
Naar aanleiding van de Quick Scan wordt vervolgens bepaald in hoeverre voor bepaalde 
soorten planten en/of dieren nadere veldinventarisatie vereist is. 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de volgende vragen: 
- Is er kans op de noodzaak tot een ontheffing van verbodsbepalingen van de Ffw ? 
-  Is er nader veldonderzoek nodig en voor welke soorten planten en/of dieren ? 
- Welke zijn de mogelijke consequenties vanuit Ffw ? 
Dit onderzoek vormt de aantoonbare bewijslast op naleving van die wetgeving. 
Hiermee wordt onderbouwd met welke beschermde soorten rekening moet worden ge-
houden en welke kunnen worden uitgesloten omdat ze er niet worden verwacht, er niet 
zijn aangetroffen dan wel omdat de planingreep geen natuurschade aan die soorten met 
zich meebrengt.  
 

Wettelijke kaders 
De regelgeving met betrekking tot natuur kent twee typen bescherming: 'soortbescher-
ming' (Flora- en faunawet) en 'gebiedsbescherming' (Natuurbeschermingswet/ Natura 
2000, Ecologische Hoofdstructuur).  
Soortbescherming is gericht op individuele soorten flora en fauna, waartoe in de Ffw 
toetsingscategoriën zijn onderscheiden. 
Gebiedsbescherming is gericht op specifieke habitats waartoe speciale begrensde 
gebieden zijn aangewezen. Dit omvat Nbw-gebieden en gebieden die vallen onder regel-
geving vanuit provinciaal natuurbeleid, waaronder de EHS. 
De regels van soort- en gebiedsbescherming sluiten elkaar niet uit, doch vullen elkaar 
aan. Toetsing aan gebiedsbescherming vindt uitsluitend plaats indien beschermde 
gebieden in het geding zijn, terwijl toetsing aan de soortbescherming altijd vereist is, óók 
in de beschermde gebieden (uitgebreidere regelgeving, zie Bijlage 1).  
 

Soortbescherming – Flora- en faunawet  
De Ffw is geheel gericht op soortbescherming, dat wil zeggen bescherming van afzon-
derlijke soorten planten en dieren ‘in welke situatie dan ook’. Omdat deze wet alle soor-
ten planten en dieren omvat, óók in Nbw-gebieden, wordt bij natuuronderzoek primair 
aangehaakt op de wetgeving in de Ffw. 
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De Ffw biedt bescherming aan planten en dieren tegen zogeheten 'natuurschade': 
daarmee wordt gedoeld op negatieve effecten door de ingreep met betrekking tot 
bepaalde categorieën dieren en planten (zie ook lijst gebruikte termen en afkortingen). 
In deze wet zijn ook de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn geïmplementeerd.  
 
Binnen het beschermingskader van de Ffw wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- het type  ingreep (‘bestendig beheer’ of ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’) 
- een aantal 'maatschappelijke belangen' (Bijlage 1/ blz.21) 
- verschillende categorieën planten en dieren (zie LNV 2005/ Staatsblad 2004/501). 
 
Juridisch zwaarder beschermde soorten  
De beschermde soorten planten en dieren zijn onderverdeeld in 3 tabellen: Tabel 1, 2 
en 3 AmvB. Voor soorten van tabel 1 AmvB geldt een algemene landelijke vrijstelling, 
met inachtneming van de wettelijke zorgplicht (art.12 Ffw). 
De soorten van ‘Tabel 2 en Tabel 3 AMvB’ betreffen de juridisch zwaarder beschermde 
soorten, met weer een nadere onderverdeling: 
- m.b.t. Tabel 3 wordt weer onderscheid gemaakt tussen ‘Bijlage 1-soorten’ en soor-

ten uit ‘Bijlage IV van de Habitatrichtlijn’ (DLG 2006); 
- m.b.t. broedvogels wordt onderscheid gemaakt in categorieën 1 t/m 4 (vogels met 

vaste broedplaatsen en jaarrond beschermde nesten), categorie 5 (vergelijkbaar 
met 1 t/m 4 doch minder stringente bescherming) en algemene broedvogels (DR 
2009/ aangepaste lijst; Bijlage1/ blz.23). 

Daarnaast gelden voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en broedvogels 
categorie 1 t/m 4, ook verschillende wettelijke belangen waaronder ál of géén ontheffing 
kan worden verkregen. 
Indien het effect van de ingreep soorten betreft die tevens zijn opgenomen in Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn (zoals bijvoorbeeld vleermuizen) of in de Vogelrichtlijn (jaarrond 
beschermde nesten), kan dat verregaand beperkingen voor de ingreep met zich 
meebrengen (zie verder Bijlage 1/ blz.25). 
 

Gebiedsbescherming  
Natuurbeschermingswet 
De regelgeving met betrekking tot speciale beschermingszones in het kader van de 
Vogel- of Habitatrichtlijn (resp. REG 1979 en REG 1992/1997), Natura 2000 gebieden 
(‘Wetlands’) en (Rijks-)natuurmonumenten is opgenomen in de Natuurbeschermings-
wet (Nbw 1998, zie verder Bijlage 1/ blz.28).  
Werkzaamheden binnen een Nbw gebied vergen een Nbw-vergunning, echter ook 
functies 'buiten' een Nbw-gebied die wél een ecologische functie voor de 'aangewezen 
soorten' van het Nbw-gebied hebben, kunnen onder sommige condities ook een Nbw-
vergunning eisen ('externe werking', art.16 lid 4 Nbw). 
 
Ecologische hoofdstructuur  
Dit betreft eveneens bescherming van natuurwaarden binnen begrensde gebieden. 
Hiervoor hebben Rijk en Provincie samen spelregels ontwikkeld welke zijn vervat in de 
provinciale regelgeving, waarbij een 'nee-tenzij' beleid van toepassing is (zie ook Bijlage 
1/blz.28 en 29). 
Werkzaamheden binnen de EHS of in (aangewezen) weidevogelgebieden vergen een 
provinciale vergunning, waarbij compensatie van eventueel verstoorde natuurwaarden 
wordt vereist. 
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De actuele en potentiële waarden van het EHS-gebied zijn vastgesteld in de natuur-
doelen voor dat gebied. De basis daarvoor ligt in de provinciale structuurvisie en de 
verordening Ruimte. 
 

Wettelijke onderzoeksverplichting   

De Nbw, Ffw en het provinciaal natuurbeleid verplichten om bij ruimtelijke ingrepen de 
aanwezige plant- en diersoorten te onderzoeken. Dit om eventueel te verwachten natuur-
schade aan soorten te beoordelen en om dit te toetsen aan de wets- en beschermings-
regels.  
Met betrekking tot soortbescherming wordt dit onderzoek gerapporteerd in een 'Quick 
Scan' of een 'Natuurtoets' Ffw.  
Indien negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten verwacht kunnen worden 
vergt dit ook veldinventarisaties, hetgeen wordt beoordeeld door het daartoe bevoegde 
gezag, te weten het Ministerie van RvON (voorheen EZ). Mogelijk vergt dit aanvraag van 
een ontheffing. 
 
 

1.3  Onderzoeksplan    
 
Met het onderzoek wordt stapsgewijs ingezoomd op de situatie en vastgesteld welke 
juridisch zwaarder beschermde soorten of verstoring daarvan, kunnen worden uitge-
sloten dan wel nadere veldinventarisatie vergen. 
 
Werkstap 1, analyse bestaande gegevens 
Als eerste wordt de situatie getoetst aan indicaties van de NDFF, aan de verspreiding 
van soorten op basis van reeds bekende biogeografische informatie uit verspreidings-
atlassen, aan overige literatuur en andere beschikbare onderzoekingen. Die informatie 
is veelal niet compleet.  
Op basis hiervan wordt onafhankelijk van de aanwezige habitat, vastgesteld welke juri-
disch zwaarder beschermde soorten mogelijk in dit gebied zouden kunnen worden 
verwacht en door de ingreep kunnen worden verstoord of bedreigd, en welke juridisch 
zwaarder beschermde soorten op voorhand al van aanwezigheid of effecten kunnen 
worden uitgesloten.  
 
Werkstap 2, toetsing aan gebiedsbescherming 
Dit omvat regelgeving in het kader van de Natuurbeschermingswet en van provinciaal 
gebiedenbeleid (EHS), waarbij wordt beoordeeld of er wellicht ook andere natuur-
regelgeving dan de Ffw in het geding kan zijn. 
 
Werkstap 3, habitatbeoordeling 
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt een beoordeling gemaakt van de terrein-
kenmerken, de biotoop, de lokale habitat en van de ecologische betekenis van het 
effectieve werkgebied en welke effecten door de ingreep mogelijk kunnen optreden. 
In de conclusie wordt op basis van de nader beschreven habitat, vastgesteld welke 
zwaarder beschermde soorten (Ffw) en eventuele ‘aangewezen soorten’ (Nbw) thans 
eveneens zonder nadere veldinventarisatie kunnen worden uitgesloten.  
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Werkstap 4, eindconclusie en advies 
De rapportage wordt afgerond met een puntsgewijze samenvatting van conclusies en 
consequenties, met een eventuele toetsing van consequenties, het advies welke soorten 
nadere veldinventarisatie vergen dan wel in hoeverre natuurschade op voorhand kan 
worden voorkomen. 
  
Met betrekking tot ‘uitsluitingen’ wordt in de rapportage aandacht geschonken aan alle 
mogelijke soortgroepen van (beschermde) organismen. Voor sommige soortgroepen is 
dat niet méér dan slechts het aangeven waarom daarvan géén beschermde soorten op 
de locatie worden verwacht, dan wel waarom sommige soorten niet worden bedreigd of 
verstoord. 
 
 

Leeswijzer 
In de rapportage wordt in principe de volgorde van de hierboven aangegeven onder-
zoeks- en onderbouwingsstappen aangehouden. Waar het voor de betreffende onder-
bouwingsstap nodig is om informatieve kaders te schetsen is, dat in dit hoofdstuk be-
knopt aangegeven (zie blz. 4 t/m 8). 
 
Daarmee ontstaat de volgende opzet van de rapportage:  
In hoofdstuk 1 zijn de uitgangssituatie, het voornemen, de hoofdlijnen van de regel-
geving, de aanpak van het onderzoek en de opzet van de rapportage aangegeven.  
In Hoofdstuk 2 wordt op basis van beschikbare verspreidingsgegevens en recente 
gegevens uit de databank van de NDFF, de literatuurstudie met daaruit voortkomende 
conclusies uitgevoerd.  
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op vigerende gebiedsregelgeving (Nbw, EHS en 
weidevogelgebieden) en  worden de bevindingen van de ecologische verkenning en van 
nadere inventarisaties, beschreven.  
In hoofdstuk 4 worden de voor uitvoering relevante conclusies kort samengevat en wordt 
advies gegeven met betrekking tot mitigerende maatregelen.   
 
Naast de Bijlagen met achterliggende informatie wordt de rapportage beëindigd met 
lijsten van geraadpleegde literatuur en van gebruikte termen en afkortingen. 
 

---------- 
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2  BRONNENONDERZOEK SOORTEN 
 
Het onderzoek dat in dit hoofdstuk per soortgroep wordt weergegeven omvat de toet-
sing van de plangebieden aan reeds bestaande inventarisatie- en verspreidingsgege-
vens. Tevens wordt hierbij als referentie bestaande literatuur met betrekking tot effecten 
van windturbines betrokken. 
De natuurdata uit de daartoe beschikbare bronnen zijn niet geheel compleet doch bieden 
een goede indicatie welke overigens los daarvan, door onderzoek nog een zekere 
aanvulling vergen, te beginnen met een habitatbeoordeling (ecologische verkenning, zie 
hoofdstuk 4).  
Samen met het bronnenonderzoek (gebaseerd op verspreiding) zal vervolgens worden 
bepaald welke (zwaarder) beschermde soorten (Tabel 2 en Tabel 3 AMvB) in de plan-
gebieden wellicht kunnen worden verwacht. Deze soorten vergen in een vervolgfase, 
deels afhankelijk van de turbinelocaties, aanvullende veldinventarisaties om vast te 
stellen of ze wellicht alsnog van aanwezigheid kunnen worden uitgesloten, dan wel 
zullen leiden tot consequenties. 
 
 

2.1  Vaatplanten, mossen en overige begroeiing 

 

Beschikbare gegevens vaatplanten  
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van de 
werklocatie zwaarder beschermde planten zijn geregistreerd. 
Dat betreft 12 soorten: Daslook, Gele helmbloem, Grote keverorchis, Herfststijlloos, 
Klein glaskruid, Prachtklokje, Rietorchis, Ruig klokje, Steenbreekvaren, Tongvaren, 
Wilde marjolein en Zomerklokje.  
 

Beschikbare gegevens mossen  
Van mossen zijn in Nederland slechts 5 soorten wettelijk beschermd. Deze komen echter 
niet (meer) in Nederland voor of zijn erg zeldzaam en komen slechts onder zeer speci-
fieke natuurlijke habitatcondities voor. 
Deze soorten worden in deze regio geheel niet verwacht (zie ook Dort 2002). 
 

Conclusie met betrekking tot begroeiing 
* De planlocaties met te verwijderen bomen zullen geen verstoring van groeiplaats-

condities voor vaatplanten met zich meebrengen, zodat effecten op vaatplanten 
kunnen worden uitgesloten. 

* Zwaarder beschermde mossen kunnen, gezien de verspreidingsgegevens in relatie 
tot de habitatcondities, op voorhand worden uitgesloten. 

 
 

2.2  Zoogdieren 
 

Beschikbare gegevens grondgebonden zoogdieren 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie geen zwaarder beschermde, grondgebonden soorten te zijn geregistreerd 
(Broekhuizen 1992). 
Voorts blijkt dat in het uurhok waarin het plangebied valt slechts algemeen voorkomende 
soorten van Tabel 1 Ffw zijn geregistreerd, zoals Mol, Egel, muizen- en martersoorten 
(zie ook Dijkstra 1997). 
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Beschikbare gegevens vleermuizen 
Uit de databank van de NDFF blijkt voorts dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Baardvleermuis 
zijn geregistreerd en op iets grotere afstand ook Gewone grootoorvleermuis en Water-
vleermuis. Deze vleermuisdata zijn echter zeer incompleet zodat deze gegevens niet 
voor ‘uitsluiting’ kunnen worden gebruikt, doch nadere veldcontrole vergen.   
De meeste van deze soorten gebruiken ook bomen voor hun vaste verblijfplaatsen terwijl 
ze ook boomrijen en bosranden gebruiken als oriëntatie en geleiding voor hun vaste 
vliegroutes.  
 

Conclusie zoogdieren 
* Grondgebonden zoogdieren: verstoring van zwaarder beschermde grondgebon-

den soorten kan op voorhand worden uitgesloten. 
* Vleermuizen: bij kap van bomen en boomrijen kunnen diverse gebruiksvormen van 

vleermuizen worden verstoord of vernietigd. Dit vergt in eerste instantie nadere 
veldcontrole (zie hoofdstuk 3) en wellicht ook nadere veldinventarisatie op de 
geschiktheid voor vleermuizen. 

 
 

2.3   Broedvogels 
 

Beschikbare gegevens jaarrond beschermde nesten 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van het 
werkgebied 14 vogels zijn geregistreerd met een jaarrond beschermd nest (categorie 1 
t/m 4 Ffw). Een groot deel van de geregistreerde soorten uit categorie 1 t/m 4 waarvan 
het nest het jaarrond beschermd is, nestelen in (hoge/ grote) bomen zoals Buizerd, 
Roek, Sperwer en Ransuil terwijl soorten als Steenuil (categorie 1), Bosuil en spechten 
(categorie 5) veelal holle bomen als nestelplaats gebruiken.  
 

Overige broedvogels 
Voorts zijn in en rond het werkgebied ongetwijfeld ook algemene broedvogels te ver-
wachten (zie ook Hustings 2002).  
Broedende vogels mogen onder géén énkele conditie, dus op geen enkel moment in het 
seizoen, worden verstoord (zie DR 2009). Onder die voorwaarden is echter voor 
algemene broedvogelsoorten verder géén aanvullende veldinventarisatie vereist indien 
de verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.  
 

Conclusie broedvogels 
* Jaarrond beschermde nesten: deze vergen nadere veldcontrole op aanwezigheid. 
* Overige broedvogels: werkzaamheden die verstorend kunnen zijn voor overige 

broedende vogels dienen in beginsel buiten het broedseizoen plaats te vinden.  
 
 

2.4   Reptielen en amfibieën 
  

Beschikbare gegevens reptielen 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat in deze regio géén reptielen worden 
verwacht (zie ook Creemers 2009; RAVON 51/ 2013). 
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Beschikbare gegevens amfibieën 
Binnen een straal van 1 kilometer is Rugstreeppad als zwaarder beschermde amfibie 
van Tabel 3 en van de Habitatrichtlijn, geregistreerd (zie ook Creemers 2009; RAVON 
51/ 2013). Echter met het kappen of rooien van bomen wordt deze soort niet bedreigd. 
 

Conclusie reptielen en amfibieën 
Verstoring of bedreiging van reptielen en van zwaarder beschermde amfibieën kunnen 
op voorhand worden uitgesloten. 
 
 

2.5  Vissen  
 
Bij de werkzaamheden is géén open water betrokken zodat deze soortgroep geen 
nadere aandacht behoeft. 
 
 

2.6  Insecten en overige ongewervelde soorten 
 
Bij ongewervelden moet men denken aan vlinders, libellen, sprinkhanen en 'overige 
ongewervelden' zoals kevers (land en water), weekdieren e.d. Deze groepen kennen 
eveneens beschermde soorten terwijl voor sommige soorten ook een ontheffingsplicht 
geldt. Juridisch zwaarder beschermde soorten betreffen soorten uit de groepen libellen, 
dagvlinders en ‘overige ongewervelde soorten’ (waaronder ook waterorganismen). 
 

Bestaande gegevens 
Uit de databank van de NDFF (2014) blijkt dat binnen een straal van 1 km van de werk-
locatie de libel Groene glazenmaker is geregistreerd: bij de werkzaamheden is echter 
geen open water betrokken zodat deze soort geen nadere aandacht behoeft. 
Er zijn verder geen effecten op andere ongewervelde soorten uit deze groep te ver-
wachten zodat deze soortgroep geen nadere aandacht behoeft. 
 

Conclusie ongewervelden 

Er zijn op de planlocatie géén zwaarder beschermde, ongewervelde soorten te verwach-
ten: deze kunnen op voorhand worden uitgesloten. 
 
 

2.7  Conclusies uit beschikbare gegevens 

 
Volgens bestaande gegevensbronnen in samenhang met de soort ingreep kan slechts 
schade aan zwaarder beschermde soorten worden toegebracht met betrekking tot 
vleermuizen, jaarrond beschermde nesten en algemene broedvogels.  
Overige zwaarder beschermde soorten kunnen op voorhand van effecten worden 
uitgesloten. 
 

---------- 
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3  LOCATIEONDERZOEK  
 

3.1  Context vigerende regelgeving gebiedsbescherming 

 
De werklocatie ligt in het hart van het stadsgebied van Woerden en maakt géén deel uit 
van een beschermd natuurgebied.  
De dichtstbijzijnde Nbw-gebieden liggen op enige afstand buiten het stadsgebied. 
Bovendien zijn daarin géén soorten aangewezen welke wellicht ook in het stadgebied 
een verblijf zouden kunnen vinden, zodat de ‘externe werking Nbw’ niet van toepassing 
kan zijn. 
De werklocatie maakt ook géén deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Hiermee 
kan het aspect van gebiedsbescherming als niet van toepassing worden geacht. 
 
 

3.2  Locatieverkenning  
 
De verkenning heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2014.  
Het betreft een groot oud bomenbestand, waarvan de meeste bomen paardenkastanjes 
zijn (foto’s 1 en 2). De bomen zijn zeer oud, met dikke stammen en grote kronen. Veel 
van de bomen hebben kleinere en grotere holten (foto 4), geschikt voor gebruik door 
vleermuizen en deels ook door vogels, zoals Bosuil of Steenuil, waarvan de laatste ook 
in deze omgeving is geregistreerd. 
Alle bomen zijn aangetast door de ‘kastanjeziekte’. Een bekend verschijnsel daarbij is 
onder meer het ontstaan van vele schorsscheuren (foto’s 3 en 4) waarvan dwergvleer-
muizen dikwijls gebruik maken voor hun vaste paarverblijven.  
 
Foto 1, kastanjes langs de Oostsingel 
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Foto 2, kastanjes langs de Oostlaan 

 
 
Foto 3, schorsscheuren vanwege de kastanjeziekte 
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Foto 4, holtes en schorsscheuren 
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Foto 5, te kappen grote bomen langs het Plantsoen 

 
 

Beoordeling condities flora en fauna 
Vleermuizen: nader onderzoek vereist !  
Het grootste deel van de te kappen bomen kan potentieel een belangrijke functie vervul-
len voor vleermuizen, zowel als geleiding voor vaste vliegroutes als voor vaste verblijf-
plaatsen (paarverblijven, kraam- en mogelijk zelfs winterverblijven).  
Dergelijk gebruik kan uitsluitend worden vastgesteld, dan wel worden uitgesloten, door 
onderzoek in het juiste, daartoe aangegeven seizoen met behulp van een batdetector.  
Dit houdt in dat voorafgaand aan de kap van bomen, nader veldonderzoek naar vleer-
muisgebruik vereist is. Dit vergt tenminste twee nachtonderzoeken in de kraamperiode 
(mei t/m juni, kraamverblijfplaatsen en vliegroutes) en twee nachtonderzoeken in de 
periode half augustus t/m begin oktober (paarverblijven en aanvullend vliegroutes), 
steeds met tenminste 3 weken ertussen.  
Indien een kraamverblijf wordt aangetroffen is nog een extra onderzoeksmoment in juli 
noodzakelijk om aan de hand van het vleermuisgedrag vast te stellen of het verblijf ook 
in de winter in gebruik is. 
 
Broedvogels en jaarrond beschermde nesten: 
Op vele plaatsen in bomen (en nabije struiken) kunnen algemene broedvogels worden 
verwacht. Met de werkzaamheden dient daarmee rekening te worden gehouden: in 
gebruik zijnde nesten mogen niet worden verstoord, zodat de werkzaamheden bij 
voorkeur buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. 
Er zijn géén jaarrond beschermde nesten in de kronen van te kappen bomen aange-
troffen. Echter zijn er in de paardenkastanjes veel holten aanwezig, ook grotere, welke 
zich zouden kunnen lenen als nestelplaats voor Steenuil (zie bijvoorbeeld foto 4) waar-
van het nest eveneens jaarrond beschermd is. Dit vergt onderzoek in het voorjaar. 
 
Overige bomen: 
Enkele kleinere bomen waaronder ook een bosje, spelen daarin geen rol: deze kunnen 
op voorhand worden gekapt (zie figuur 2). 
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Figuur 2, op voorhand te kappen bomen (rood omcirkeld/ geel gemarkeerd) 

 
 
Overige soorten: 
Met de werkzaamheden kunnen géén andere zwaarder beschermde soorten worden 
bedreigd of verstoord. 

---------- 
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4  EINDCONCLUSIE 
 
Zowel op basis van literatuuronderzoek met betrekking tot bestaande gegevens als, in 
samenhang daarmee, een terrein- en habitatverkenning op 30 oktober 2014, zijn de 
volgende conclusies getrokken: 
 

1) Vigerende regelgeving gebiedsbescherming 
Op de planlocatie is géén regelgeving met betrekking tot de Nbw, de EHS of 
weidevogelgebieden van toepassing. 
 

2) Vleermuizen 
De kap van de meeste grote bomen, merendeels paardenkastanjes met veel holten 
en schorsscheuren, maakt nader (nacht-)onderzoek naar gebruik door vleermuizen 
voor vaste verblijfplaatsen, noodzakelijk. Bovendien vormen de boomlanen zeer 
aantrekkelijke structuren voor vaste vliegroutes, welke eveneens onderzoek vergen. 

 

3) Broedvogels 
In het plangebied zijn géén jaarrond beschermde nesten in de kronen van te kappen 
bomen aangetroffen. 
Wel zijn er veel holtes in aanwezig terwijl de ontheffingsplichtige Steenuil is geregis-
treerd: dit vergt onderzoek in het voorjaar. 
Voorts kunnen er algemene broedvogels worden verwacht, waarvoor de passende 
zorgplicht in acht moet worden genomen. 

 

4) Kappen zonder onderzoek 

Slechts enkele bomen kunnen zonder onderzoek worden gekapt (zie figuur 2 vorige 
bladzijde). 

 
5) Overige zwaarder beschermde soorten 

Deze kunnen op basis van het bronnenonderzoek en/of de habitatbeoordeling, op 
voorhand worden uitgesloten. 
 

---------- 
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BIJLAGE 1 - RELEVANTE ASPECTEN VAN DE REGELGEVING 
 

I  Inleiding  

 

Wetgeving 
De regelgeving met betrekking tot natuur kent twee typen bescherming: 'soortbescher-
ming' en 'gebiedsbescherming'. 
 
De Flora- en faunawet (Ffw) is geheel gericht op soortbescherming, dat wil zeggen 
bescherming van afzonderlijke soorten planten en dieren.  
Bovendien is deze wet gericht op de intrinsieke waarde van het dier, dat onder meer wil 
zeggen dat de bescherming eveneens is gericht op elk individueel dier. 
 
Gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet (Nbw 1998).  
Dit is gericht op specifieke aspecten van specifiek aangewezen gebieden, zoals speciale 
beschermingszones in het kader van de Vogel- of Habitatrichtlijn (resp. REG 1979 en 
REG 1992/1997). De gebiedsbescherming staat náást de Ffw: de regels van wetten 
sluiten elkaar dus niet uit doch vullen elkaar aan (zie ook Wetgeving blz.28). 
 

Provinciaal natuurbeleid 
Daarnaast hebben ook provinciale besturen een 'eigen' natuurbeleid, in aanvulling op de 
wetgeving. Daarin wordt in sommige provincies ook een onderscheid gemaakt in 
gebieds- en soortbescherming: de gebiedsbescherming wordt geregeld via het Streek-
plan terwijl de soortbescherming via andere wegen in de ruimtelijke ordening kan worden 
geregeld (zie ook provinciale regelgeving blz.28).  
 
 

II  Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 
Met betrekking tot aanwezige en te verwachten, door de Flora- en faunawet bescherm-
de soorten in het projectgebied gelden de volgende algemene verbodsbepalingen: 
 
Artikel 8 Ffw 
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, . . . . te 
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen. 
 
Artikel 9 Ffw 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, 
te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

N.B.1 hieronder valt ook het 'per ongeluk' doden zonder afdoende voorzorgen te 
hebben genomen;  
N.B.2 het uit beschermingsoverwegingen preventief wegvangen en verplaatsen van 
dieren en ontwikkelingsstadia daarvan dient te geschieden door een 'ter zake 
kundige' (zie lijst gebruikte termen).Onder bepaalde condities is daarvoor géén extra 
projectontheffing (meer) nodig.  
Dit geldt niet voor het wegvangen en verplaatsen van vleermuizen, muizen en vogels: 
dat is uitdrukkelijk verboden, hiervoor wordt ook géén ontheffing verstrekt. 
Voor het vangen van dieren vanwege onderzoek geldt een aparte regeling. 
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Artikel 10 Ffw 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk 
te verontrusten.  

N.B. hiermee wordt bedoeld het verontrusten met de intentie de soort te verstoren 
zonder maatregelen om het verontrusten te voorkomen, dan wel het bouwrijp maken 
van een terrein juist op het moment dat vogels zich er aan het vestigen zijn om te 
gaan broeden: dergelijk opzettelijk verontrusten valt niet onder de Gedragscode 
terwijl hiervoor in het kader van art. 75C ook géén ontheffing wordt verleend. 

 
Artikel 11 Ffw 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  

N.B. 'Vaste verblijfplaatsen':  
Met betrekking tot vleermuizen dienen naast jaarlijks in gebruik zijnde vaste zomer-
verblijven (kolonies), paarplaatsen en winterverblijven, ook structureel gebruikte, 
vaste vlieg- en trekroutes te worden geïnterpreteerd als ‘vaste verblijfplaatsen’ zoals 
bedoeld in art. 11 (DLG 2006). 
Dit geldt ook voor jaarrond beschermde nesten en 'vaste verblijfplaatsen' van andere 
dieren zoals een vaste voortplantingslocatie van rugstreeppadden, broei-hopen van 
ringslangen e.d.  
 

Artikel 12 Ffw 
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

N.B. Dit betreft, behalve vogels, ook eieren van beschermde amfibieën, reptielen, 
vissen en insecten. Indien bijvoorbeeld dergelijke eieren van een ontheffings-
plichtige soort worden bedreigd vereist dit ook aanvraag van ontheffing (DLG 2006). 
Met betrekking tot eieren van beschermde diersoorten die niét ontheffingsplichtig zijn, 
geldt de wettelijke zorgplicht (zie hierna bij artikel 2).  

 
Artikel 13 Ffw 
Het is verboden:  
a. planten . . enz., of dieren dan wel eieren, nesten of . . enz., behorende tot een 
beschermde . . enz. . . diersoort . . enz. te vervoeren . . enz.  of onder zich te hebben. 

N.B. bij dit artikel gaat het om het verplaatsen van (eieren, nesten, individuen van) 
bedreigde dieren, eieren, planten enz. onder afwijkende condities, dus niet vanwege 
beschermingsmotieven bij uitvoering van werkzaamheden (vgl. artikel 9): hiertoe 
geldt een aparte regeling. 

Artikel 2 Ffw - algemene zorgplicht  
Naast de hiervoor aangegeven verbodsartikelen geldt in alle situaties een wettelijke 
zorgplicht. Deze houdt in dat: 
'eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen ('de ingreep') 
of zijn nalaten (mitigerende maatregelen) nadelige gevolgen voor planten of dieren 
kunnen worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle (mitigerende en/of preven-
tieve) maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd ten 
einde die gevolgen te voorkómen of, voor zover deze (met maatregelen) niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken'. 
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N.B. dit betekent dat élke ruimtelijke ingreep natuuronderzoek vergt dat als bewijs-
last wordt vastgelegd in een rapportage ('Natuurtoets' dan wel 'Quick Scan'). Daarin 
dienen de zeker te verwachten en de met veldonderzoek aangetroffen soorten 
planten en dieren te worden getoetst aan de wettelijke regelgeving ('lichte' en 
'uitgebreide' toets).  
Tevens worden hierin de mitigerende en/of preventieve maatregelen aangegeven 
welke er zorg voor dragen dat er aan de zorgplicht wordt voldaan. 

 
 

III  Vrijstelling en ontheffing verbodsartikelen 
 

III.1 Strekking vrijstelling en ontheffing 
 
Een 'vrijstelling' is een algemeen geldende uitzondering op een wettelijk verbod (LNV 
2005): dit kan een landelijke vrijstelling betreffen of één op basis van een Gedragscode. 
Een vrijstelling vergt géén aanvraagprocedure. 
  
Een 'ontheffing' is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering 
op een wettelijk verbod wordt gemaakt. Deze ontheffing dient per individueel project te 
worden aangevraagd en betreft zowel individuele soorten als vaste verblijfplaatsen 
(waaronder ook vaste vliegroutes van vleermuizen).   
 
De regelgeving met betrekking tot vrijstelling en ontheffing is nader geregeld in de 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met betrekking tot art. 75 C van de Ffw 
(Staatsblad 2004/501; LNV 2005). 
 
In de afweging tussen 'vrijstelling of ontheffing' staan in de van toepassing zijnde criteria 
enkele cruciale begrippen centraal: 'bestendig', 'zorgvuldig handelen', 'wezenlijke in-
vloed' en 'significant effect', naast soortlijsten met betrekking tot specifieke regelgeving 
(tabellen 1, 2 en 3 AMvB). Dit is inhoudelijk toegelicht in de brochure 'Buiten aan het 
werk' (LNV 2005, zie ook DLG 2006). 
De toepassing van een vrijstelling of ontheffing is nader genuanceerd met wettelijke 
'belangen', soortlijsten (zie hieronder) en vogelcategorieën (zie blz.23). 
 

III.2  Soorttabellen (AMvB art. 75), vrijstelling en ontheffing 
 
De algemene landelijke vrijstelling met betrekking tot beschermde planten en dieren, 
geldt uitsluitend voor de soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 AMvB. Voorts is er nog 
een aanvullende vrijstelling voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 2 en Tabel 3 AMvB 
indien werkzaamheden kunnen plaatsvinden onder een specifiek opgestelde  Gedrags-
code (zie verder blz.26).  
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III.3 Maatschappelijke belangen   
 
Daarnaast is voor ruimtelijke ingrepen, onder nadere condities,  een ontheffingsregeling 
van toepassing op een aantal andere maatschappelijke belangen te weten: 
1 Bescherming van flora en fauna (belang b/ Bijlage 1 AMvB, Habitat- en Vogel-

richtlijn); 
2. Veiligheid van het luchtverkeer (belang c/ Vogelrichtlijn);  
3. Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d/ Bijlage 1 AMvB, Habitat- en 

Vogelrichtlijn);  
4. Dwingende reden van groot openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (belang e/ 
Bijlage 1 AMvB, Habitatrichtlijn);  

5. Bestendig beheer en onderhoud enz. (belang h); 
6. Bestendig gebruik (belang i);  
7. Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j). 
 
Hierin bestaat tevens een nader onderscheid tussen de eerstgenoemde 4 belangen en 
het laatstgenoemde belang dat méér strikte beperkingen kent (zie ook ‘maatschappelijke 
belangen en Tabel 3 AMvB’ blz.23).  
 

Dwingende reden van groot openbaar belang 
Waar bij het meer algemeen van toepassing zijnde belang ‘ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling’ bij juridisch zwaarder beschermde soorten striktere beperkingen bestaan 
(deels het niet kunnen verkrijgen van een ontheffing) kan een ‘groot openbaar belang’ 
uitkomst bieden. 
Een ‘groot openbaar belang’ heeft betrekking op activiteiten die van algemeen, breed 
maatschappelijk belang zijn. Het moet gaan om openbare belangen, dus niet om 
activiteiten die enkel ten goede komen aan een particulier, aan enkelen of aan een 
beperkte regio. 
 
Daarnaast moet het openbaar belang ‘van groter gewicht’ zijn; dat zal in de meeste 
gevallen alleen zo zijn als het een lange termijn betreft. Oplossingen voor de korte termijn 
worden niet aangemerkt als ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Een 
financieel goedkopere oplossing, terwijl ook andere oplossingen reëel zijn, is niet 
voldoende om een dwingende reden van groot openbaar belang aan te nemen.  
Voor de onderbouwing van een groot openbaar belang kan men denken aan de van 
toepassing zijnde onderdelen/bladzijden van door de overheid vastgestelde ruimtelijke 
plannen die het project betreffen. Een voorbeeld is een structuurvisie. 
Hierna wordt naar aanleiding van de verschillende belangen en op basis van de drie 
onderscheiden soortlijsten (tabellen AMvB art. 75 Ffw), de nadere nuancering beschre-
ven waarbij die drie tabellen kort zijn gekenschetst: 
 

III.4 Tabel 1 AMvB  
 
Deze omvat een categorie soorten waarvoor een algemene landelijke vrijstelling geldt 
voor art. 8 t/m 12 van de Ffw: dit betreft beschermde soorten die in Nederland algemeen 
voorkomen. Aan die vrijstelling zijn géén voorwaarden verbonden anders dan de 
wettelijke zorgplicht (zie blz.19-20). Deze soorten vergen een zogenaamde ‘lichte toets’ 
welke aantoont dat de werkzaamheden het voortbestaan van de betreffende soorten niet 
in gevaar brengen.  
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III.5 Tabel 2 AMvB  
 

Toetsingscriteria 
Deze Tabel 2 omvat een lijst met ‘overige soorten’ (waaronder bijvoorbeeld alle broed-
vogels en veel beschermde planten). Indien uit die tabel één of meerdere soorten worden 
aangetroffen welke door de werkzaamheden worden verstoord en/of bedreigd, vergt dat 
in principe aanvraag van ontheffing met in de meeste gevallen eveneens een ‘lichte 
toets’ (zie echter uitzondering hieronder bij broedende vogels).  

 

Soorten van Tabel 2 die door een projectvoornemen schade ondervinden dienen te 
worden getoetst aan de landelijke gunstige staat van instandhouding, wat wil zeggen in 
hoeverre het voortbestaan van de landelijke populatie wellicht afhankelijk is van het 
voortbestaan van de onderhavig aangetroffen, lokale populatie.  
In de ontheffingsaanvraag dient daarbij te worden aangegeven op welke wijze wordt 
bereikt dat bedreiging van individuen en verstoring zoveel mogelijk wordt voorkomen en 
in welke mate de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 
door de activiteiten wordt aangetast, dan wel, op welke wijze die functionaliteit kan 
worden gegarandeerd.  
Indien wordt uitgegaan van een door de Minister goedgekeurde gedragscode geldt voor 
deze categorie van Tabel 2 AMvB, onafhankelijk van het wettelijk 'belang' waaronder de 
ingreep valt, echter een vrijstelling voor art. 8 t/m 12 van de Ffw zodat formeel geen 
aanvraagprocedure voor ontheffing nodig is (zie verder onder 'Gedragscode' blz.26). 
 

Uitzonderingsgevallen 
Indien zowel de lokale als de landelijke populatie in het geding is, waarvoor vermelding 
op de Rode Lijst een indicatie vormt, vergt de soort echter een ‘uitgebreide toets’ (zie 
ook Soortendatabase website Ministerie): dan dient te worden aangegeven op welke 
wijze wordt bereikt dat bedreiging van individuen en verstoring strikt worden voorkomen.  
 

Uitzonderingspositie broedende vogels  
Vogels zijn volgens de Vogelrichtlijn gelijkgesteld met Tabel 3 AMvB (zie DR 2009).  
Er worden 2 groepen onderscheiden:  
- algemene broedvogels 
- vogels met jaarrond beschermde nesten (zie ‘aangepaste lijst’, DR 2009). 
Deze groepen vergen bij dreigende verstoring van broedgevallen, een ‘uitgebreide toets’ 
(zie volgende bladzijde). Echter voor alle broedende vogels wordt in beginsel tijdens het 
broeden géén ontheffing verleend. Met betrekking tot het broedseizoen is in dat kader in 
de Flora- en faunawet ook géén standaardbroedperiode aangegeven. Van belang is of 
een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor broedende vogels geldt de 
algemene Gedragscode (zorgvuldig bosbeheer, zie Vogelbescherming 2004) dat deze, 
zolang ze broeden, onder géén enkele conditie mogen worden verstoord (zie ook REG 
1979). In principe dient dus het broedseizoen met mogelijk verstorende werkzaamheden 
te worden ontzien, zoals sloop-, bouw-, grond-, bagger-, onderhouds-  en/of andere 
mogelijk verstorende werkzaamheden op korte afstand van nesten.  
Broedgevallen van de meeste broedvogels kunnen slechts tijdens het broeden worden 
geïnventariseerd omdat ze steeds een nest op een nieuwe locatie (kunnen) maken. 
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Vogelcategorieën met jaarrond beschermde nesten  
Vogels worden in de regelgeving onderscheiden in groepen (DR 2009): 
a) Algemene broedvogels: een groep waarvan de bescherming zich grotendeels 

beperkt tot strikt het broeden; 
b) Categorie 5 (DR 2009): een groep vogels waarvan de nesten het jaar rond (of jaarlijks 

opnieuw) worden gebruikt en er slechts in bijzondere gevallen beperkingen bestaan, 
met name 'als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaar-
digen’, bijvoorbeeld wanneer er voor deze soorten in de omgeving geen geschikte 
alternatieven zijn om te nestelen. 

c) Categorie 1 t/m 4: een nader omschreven groep waarvan de nesten het jaar rond 
strikt beschermd zijn en ook de nesten zelf dus niet mogen worden beschadigd of 
verwijderd, óók niet buiten het broedseizoen (waaronder bijvoorbeeld Huismus,  
Gierzwaluw maar ook uilen, roofvogels en kolonievogels).  

 

Maatschappelijke belangen m.b.t. broedvogels  

Er is in de broedperiode voor broedvogels slechts ontheffing mogelijk indien er zwaar-
wegende maatschappelijke termen aanwezig zijn die ontheffing voor verstoring van 
broedende vogels nodig maken, wat slechts in uitzonderlijke situaties van 'Openbare 
veiligheid' e.d. aan de orde kan zijn. 
De nesten van soorten van categorieën 1 t/m 4 zijn het jaar rond beschermd en vergen 
te allen tijde, dus jaarrond, bij potentiële verstoring van de nesten en voor sommige 
soorten ook het bijbehorende voedselterritorium, aanvraag van een ontheffing. 
Een ontheffing kan dan slechts worden verkregen bij het van toepassing zijn van 
uitsluitend de wettelijke belangen die daartoe in de Vogelrichtlijn zijn opgenomen: 
- Bescherming van flora en fauna (b): de letter verwijst naar de corresponderende 

letter bij art. 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten); 
- Veiligheid van het luchtverkeer (c); 
- Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
 

Uitgebreide toets 
Een eventuele ontheffing daarvoor vergt vervolgens de 'uitgebreide toets' bij de beoor-
deling waarvan het bevoegde gezag in onderstaande volgorde de volgende vragen stelt: 
- In welke mate wordt de (ecologische)  functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden ? 
- Is er een wettelijk belang ? (voor Vogels en Tabel 3-soorten) 
- Is er een andere bevredigende oplossing ? (voor Vogels en Tabel-3 soorten) 
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar ? 
Naar aanleiding hiervan beoordeelt Dienst Regelingen vervolgens of het  wettelijk belang 
zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). 
 
Indien werkzaamheden niét onder de hierboven aangegeven belangen vallen kan géén 
ontheffing worden verkregen: er kan in de vorm van een ‘positieve afwijzing’ slechts 
‘toestemming’ voor de ingreep worden verkregen op basis van een door de Minister 
goedgekeurd plan van maatregelen. 
Voor de vogelsoorten uit categorie 5 is ontheffing slechts mogelijk onder bepaalde 
voorwaarden (DR 2009). 
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III.6  Tabel 3 AMvB 
 

Toetsingscriteria 
Deze tabel omvat een lijst soorten waarvoor strikte bescherming geldt. In alle gevallen 
vereisen deze soorten een 'uitgebreide toets' (zie vorige bladzijde). Daarbij dienen deze 
soorten niet alléén te worden getoetst aan de landelijke gunstige staat van instand-
houding van de aangetroffen polualtie (zoals bij Tabel 2) maar óók aan de lokale 
gunstige staat: het gaat er dan om in hoeverre het voortbestaan van de landelijke 
populatie wellicht afhankelijk is van de lokale populatie.  
Afgezien van vermelding op de Rode Lijst vergt dit tevens inzicht in het regionale 
voorkomen van de betreffende soort (zie ook Soortstandaards, DR 2011/ 2012).  
In de ontheffingsaanvraag dient daarbij te worden aangegeven in welke mate de 
functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats door de activiteiten 
wordt aangetast, dan wel, op welke wijze die functionaliteit kan worden gegarandeerd. 
Ook hierbij gelden dus de voorwaarden dat er moet worden onderbouwd dat er voor de 
betreffende activiteit geheel géén alternatieven zijn: of bijvoorbeeld de ingreep niet op 
een andere, minder schadelijke wijze of op een andere locatie kan plaatsvinden terwijl 
er tevens maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat schade aan  
individuen van de soort wordt voorkómen (het garanderen van de ecologische functio-
naliteit/ ‘zorgvuldig handelen’, LNV 2005). 
Eventuele ontheffing van verbodsbepalingen is vervolgens eveneens afhankelijk van het 
van toepassing zijnde 'wettelijke belang' (zie hieronder). 
 

Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 
Bij soorten van Tabel 3 wordt onderscheid gemaakt in ‘Bijlage 1 AMvB’ en ‘Bijlage IV 
Habitatrichtlijn’. Voor de laatste groep gelden de strengste beschermingsvoorwaarden: 
ontheffing kan slechts worden verkregen onder het regiem van enkele specifieke 
wettelijke belangen zoals die in de Habitatrichtlijn zijn vermeld. 
Indien géén van die belangen van toepassing kan worden geacht is ontheffing niet 
mogelijk, doch kan uitsluitend toestemming voor de ingreep worden verkregen op basis 
van een door de Minister van EL&I goedgekeurd 'Activiteitenplan'. 
 

Maatschappelijke belangen en Tabel 3 AMvB   

1. Uitsluitend onder het wettelijke belang ‘bestendig beheer en onderhoud’ en dan nog 
uitsluitend bij toepassing van een gedragscode (zie blz.26), kan voor soorten van 
Tabel 3 AMvB die niét zijn vermeld in de Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn, 
gebruik worden gemaakt van de vrijstelling op basis van een gedragscode.  
Voor soorten van Tabel 3 AMvB die wél zijn vermeld in Bijlage IV van de Europese  
Habitatrichtlijn (zoals vleermuizen), zie punten 3 en 4 hieronder.  

 
Zónder toepassing van een gedragscode vergen deze soorten in alle gevallen een 
toetsing bij het bevoegde gezag volgens de procedure van een ontheffingsaanvraag.  
Daarbij gelden de volgende criteria: 
 
2. in het kader van het belang ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ kan uitsluitend voor 

soorten die niét zijn vermeld in Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn of in de 
Vogelrichtlijn, een ontheffing worden verkregen. 

 
3. Onder de belangen 'dringende redenen van groot openbaar belang' (met inbegrip 

van redenen van sociale, economische aard of met voor het milieu wezenlijk gunstige 
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effecten, zie blz.21), van ‘volksgezondheid en openbare veiligheid’ dan wel ‘bescher-
ming van flora en fauna’ kan in alle gevallen een ontheffing worden verkregen, mits 
er nadrukkelijk géén alternatieven voor de ingreep beschikbaar zijn.  

 
4. Indien de ingreep niét onder de bij punt 3 aangegeven belangen vallen kan voor 

soorten uit Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn géén ontheffing worden 
verkregen: er kan in de vorm van een ‘positieve afwijzing’ slechts ‘toestemming’ voor 
de ingreep worden verkregen indien zodanige werkwijze en eventuele maatregelen 
worden aangegeven dat de 'ecologische functionaliteit' (zie III.7) van het gebied voor 
de soort op géén enkel moment minder wordt dan de beginsituatie: dergelijke wezen-
lijke natuurschade dient in deze situatie geheel te worden voorkomen.  

 

III.7 Beoordeling functionaliteit vaste rust- en verblijfplaatsen   

 
Indien een voortplantings- en/of vaste rust- of verblijfplaats in het kader van de Habitat-
of Vogelrichtlijn in het geding is, moet worden onderbouwd dat door voor te stellen 
mitigerende maatregelen de ecologische functionaliteit daarvan behouden blijft.  
Van belang is dat onder andere inzicht wordt gegeven in het netwerk van voortplantings- 
en/of vaste rust- of verblijfplaatsen. De functionaliteitstoets omvat de volgende tien 
punten (DR 2009): 
1. Het moet gaan om een vaste rust- of verblijfplaats: een plek of een gebied dat met 

een zekere mate van bestendigheid wordt gebruikt, waar dus geen sprake is van 
incidenteel gebruik.  

2.  De plek of het gebied blijft voorzien in alles wat nodig is voor een specifiek individueel 
dier in dat gebied en voor alle exemplaren van de populatie ter plekke, om succesvol 
te rusten (of voort te planten). 

3. Er is op geen enkel moment, zelfs niet tijdelijk, een achteruitgang van de ecologische 
functionaliteit van de (voortplantings- en/of) vaste rust- en verblijfplaats.  
De diverse functies die een gebied of een plek heeft, moeten dus behouden blijven.  

4. Door (het toepassen van) mitigerende maatregelen worden negatieve effecten uitge-
sloten. Dit kunnen negatieve effecten zijn op de kwaliteit, maar ook op de kwantiteit 
van de functies die het gebied of de plek vervult voor een soort. 

5. Mitigerende maatregelen zijn preventieve maatregelen. Dat houdt dus in dat in 
voorkomende gevallen de mitigatie niet alleen al aanwezig is, maar ook functioneert. 

6. Mitigerende maatregelen moeten leiden tot verbetering of behoud van de ecolo-
gische functionaliteit van de plek of het gebied (kwantitatief en/of kwalitatief) voor de 
betreffende soort. 

7. Het positieve effect van mitigatie geeft in evenredige mate ruimte voor de negatieve 
effecten van de ruimtelijke ingreep. De totale duurzame ecologische functionaliteit 
mag op geen enkel moment slechter worden dan de beginstand. Zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit moeten behouden blijven of worden verbeterd. 

8. Het succes van mitigerende maatregelen moet met een hoge mate van zekerheid 
vooraf vaststaan. Dit wordt beoordeeld aan de hand van objectieve criteria en de 
eigenschappen en de specifieke ecologische waarden van de plek of het gebied. 

9. De staat van instandhouding en de zeldzaamheid van een diersoort zijn van belang 
bij het treffen van mitigerende maatregelen. Hoe zeldzamer de soort, hoe hoger de 
graad van zekerheid van succes moet zijn. 

10. De controle op het effect van de maatregelen is onderdeel van het ecologisch werk-
protocol. Een ecologisch werkprotocol moet voorzien in toezicht op het uitvoeren van 
de mitigerende maatregelen. Zonder dit onderdeel garandeert het plan niet dat de 
functionaliteit van de beschermde plaatsen behouden blijft. 
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III.8  Gedragscode  
 

Algemeen 
Naast de algemene gedragscode voor broedende vogels zijn er ook verschillende ge-
dragscodes voor specifieke werkzaamheden beschikbaar.  
 
Indien het géén gedragscode van de 'eigen' organisatie betreft doch incidenteel gebruik 
van een bestaande gedragscode, vereist dat in alle gevallen het in acht nemen van de 
nadere voorwaarden zoals in die betreffende gedragscode zijn vastgelegd.  
Een gedragscode is voor een organisatie/ initiatiefnemer van toepassing indien deze 
zich daaraan formeel aantoonbaar heeft verbonden ('borging') en de daaraan gekop-
pelde voorwaarden in acht neemt. 
 

Bij incidenteel aanhaken op een bestaande gedragscode dienen voor dat project de 
uitgangspunten te allen tijde uitputtend gedocumenteerd op papier op het werk aan-
wezig te zijn (in een Ecologisch Werkprotocol) en direct aantoonbaar te worden nage-
volgd (het bijhouden ecologisch journaal tijdens de werkzaamheden). 
De initiatiefnemer blijft daarbij eindverantwoordelijk voor de wijze van uitvoeren. 
Bij het werken onder een gedragscode blijven overigens, net zoals zónder gedragscode, 
natuuronderzoek en rapportage daarvan eveneens wettelijk verplicht en worden de 
nadere voorwaarden voor het werken onder de gedragscode, in die gedragscode en een 
daarop gebaseerd ecologisch werkprotocol, nader uitgewerkt. 
 

Maatschappelijke belangen en vrijstelling bij soorten van Tabel 3 

Toepassing van een vrijstelling van de eventuele ontheffingsplicht voor de artikelen 8 t/m 
12 Ffw op basis van een gedragscode bij mogelijke bedreiging, is bij soorten van Tabel 
3 AmvB bij 'ruimtelijke inrichting en ontwikkeling' (i.t.t. 'bestendig beheer') afhankelijk van 
het wettelijk belang waaronder de ingreep moet worden gerekend.  
Bij soorten van Tabel 2 AMvB maakt het 'belang' geen verschil en geldt de 'vrijstelling' 
op basis van de gedragscode in alle gevallen. 
 
Met betrekking tot soorten van Tabel 3 AMvB is de vrijstelling bij verstoring slechts van 
toepassing op twee categorieën van activiteiten ('belangen'), te weten: 

- 'bestendig beheer en onderhoud' (in landbouw, bosbouw, watergangen,  bermen 
en andere groenvoorzieningen); 

- 'bestendig gebruik'. 
Daarbij is het element ‘bestendigheid’ cruciaal: dit slaat zowel op de intervaltermijn als 
op de ‘soort’ beheeringreep. Er is sprake van ‘bestendigheid’ indien de tussenliggende 
termijn in de beheercyclus dezelfde is als voorafgaande termijnen.  
 
Zodra voorts grote veranderingen in de uitvoering worden doorgevoerd zoals nieuwe 
technieken, grootschalige maatregelen (bijv. kap/ verwijderen van bomen, struiken en 
andere begroeiïng, omvorming naar ander gebruik, een grootschalige inhaalslag van 
achterstallig beheer) is er géén sprake meer van 'bestendig beheer en onderhoud' en 
valt de ingreep onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ (zie LNV 2005). 
 
Indien echter het belang 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' van toepassing is ver-
eisen soorten van Tabel 3 AmvB, in overeenstemming met de situatie zonder gedrags-
code, het complete pakket van onderzoeks- en ontheffingsplicht (zie blz.25 bij III.6/ Tabel 
3 AMvB).  
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Risico: indien bij controle op het werk door de A.I.D. bij vragen aan een uitvoerende 
werknemer wordt vastgesteld dat aan de betreffende borging niét is/ wordt voldaan, kan 
het werk onmiddellijk worden stilgelegd totdat aan de vereisten van de betreffende 
Gedragscode wordt voldaan of alsnog ontheffing is aangevraagd. Dit kan worden voor-
komen door een adequaat werktoezicht, óók op het afdoende in acht nemen van de 
werkvoorwaarden ten aanzien van de Flora- en faunawet, door de opdracht gevende 
partij. 
 
 

IV  Overige aspecten Ff-wet 
 

IV.1 Ecologisch werkprotocol en ecologische begeleiding  
 
Een ecologisch werkprotocol wordt als voorwaarde verbonden aan een ontheffing, en 
vormt óók een voorwaarde bij toepassing van een vrijstelling op basis van een gedrags-
code. Het vormt een uitwerking van de mitigerende en preventieve maatregelen om strikt 
te voorkomen dat natuurschade ten aanzien van soorten uit Tabel 2 en Tabel 3 AMvB 
ontstaat. 

Dit 'ecologisch werkprotocol' omvat een bestekachtig document waarin werkvoorwaar-
den en -richtlijnen worden aangegeven om te garanderen dat de werkzaamheden 
worden verricht conform de Flora- en faunawet (en eventueel de gedragscode) en de in 
het verlengde daarvan opgestelde Natuurtoets.  
Deze richtlijnen vormen een concrete en afrekenbare uitwerking van de uitganspunten, 
werkwijzen, mitigerende en preventieve maatregelen om natuurschade door de werk-
zaamheden zoveel als mogelijk te voorkomen. Het uitvoeren van de maatregelen dient 
daarbij aantoonbaar plaats te vinden door of onder begeleiding van een (ecologisch) 'ter 
zake kundige' en verslaglegging daarvan. 
Bij werkzaamheden onder een gedragscode vormt eveneens begeleiding  van de poten-
tieel verstorende werkzaamheden door een ecologisch deskundige, een voorwaarde. 
 
 

IV.2 Verplicht ter inzage aanwezig op het werk  
 
Op het werk dienen voor een controlerend ambtenaar te allen tijde, onafhankelijk van 
gedragscode of ontheffing, de stukken met betrekking tot Flora- en faunawet ter inzage 
aanwezig te zijn op straffe van het onmiddellijk stilleggen van het werk, tot aan deze 
verplichting voldaan is. 
 
Werkend zonder het regiem van vrijstelling op basis van de Gedragscode betreffen dit:  

 de Natuurtoets c.q. Quick Scan, 

 de schriftelijke beoordeling m.b.t. een eventueel aangevraagde ontheffing/ 
goedkeuring, 

 het eventueel vereiste ecologisch werkprotocol, 

 de eventueel vereiste ecologische verslaglegging van de begeleidende ecoloog 
over te nemen preventieve maatregelen. 

 
Voorts dient het uitvoerend personeel er aantoonbaar van op de hoogte te zijn dat er 
wordt gewerkt onder het regiem van een gedragscode en welke consequenties dat heeft. 
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V  Natuurbeschermingswet en provinciale regelgeving 
 

V.1  Wetgeving 
 
Naast het soortenbeleid van de Ffw is er tevens een natuurbeleid met betrekking tot 
gebieden vastgelegd in de Nbw, waaronder Beschermde natuurmonumenten, Natura 
2000/ Vogelrichtlijngebieden (‘Wetlands’) en Habitatrichtlijngebieden vallen.  
 
Behalve dat ingrepen in dergelijke gebieden eveneens toetsing vergen  aan de Nbw, kan 
de Nbw tevens van kracht zijn buiten die gebieden, de zogenaamde ‘externe werking’. 
Dit is van toepassing indien faunasoorten waarvoor gebieden beschermd zijn (‘aange-
wezen soorten’), ook significant gebruik maken van gebieden buiten het aangewezen 
beschermde gebied, zoals voor foerage (ganzen, watervogels e.d.) of overwintering 
(vleermuizen).  
 
Significante verstoring van aangewezen soorten, ook indien deze voor bepaalde 
leeffuncties tijdelijk buiten het beschermde gebied vertoeven, is in conflict met de 
instandhoudingsdoelen van het beschermde gebied. Daarop is de ‘externe werking’ van 
de Nbw van kracht (art.16 lid 4).  
Op grond daarvan vormt dan náást toetsing van de voorgenomen ingreep aan de Ffw, 
ook toetsing daarvan aan de Nbw een wettelijke verplichting. 
 

V.2  Provinciale regelgeving   
 
Ook provincies kunnen een eigen gebiedenbeleid hebben, onafhankelijk van de Ffw en 
vastgelegd in de Verordening Ruimte (voorheen Streekplan).  
Maar provincies vormen meestal tevens het ‘bevoegde gezag’ met betrekking tot de 
handhaving van de regelgeving met betrekking tot beschermde Nbw-gebieden, wat 
eveneens is vastgelegd in de Verordening Ruimte.  
 
Met betrekking tot de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) hebben rijk en provincie samen 
de spelregels bepaald, welke eveneens worden gehandhaafd door de Provincie, 
bestaande uit een ‘nee tenzij’-beleid indien de ingreep binnen het begrensde EHS-
gebied ruimtelijke consequenties heeft (zie ook toelichting van de website van Dienst 
Regelingen, volgende bladzijde): ook de EHS is opgenomen in de Verordening Ruimte. 
 

V.3  Mogelijke consequenties gebiedsbescherming 
 
Een ruimtelijke- of beheeringreep vergt in ieder geval, naast een toetsing aan de Ffw, 
eveneens een toetsing aan de provinciale regelgeving, de Verordening Ruimte.  
* Indien de ingreep (deels) binnen de grenzen van een beschermd gebied vallen vergt 

dat een vergunningprocedure, welke los staat van de ontheffingsprocedure Ffw. 
Daarin is voor de besluitvorming het beheersplan ‘leidend’.  

* Indien in de nabije omgeving van de planlocatie een beschermd natuurgebied 
aanwezig is vergen de uitkomsten van het flora- en fauna onderzoek eveneens 
toetsing aan de soorten welke voor het beschermde gebied zijn aangewezen: 
indien de ‘externe werking’ van de Nbw van kracht is, in welk geval aangewezen 
soorten uit het beschermde gebied, mede significant gebruik maken van de plan-
locatie vergt dat eveneens een vergunningprocedure Nbw. 
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Ecologische Hoofdstructuur (toelichting website DR) 
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. 
Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene 
naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen 
vormt de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS) van Nederland.  

 
Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werken verschillende overheden 
samen. Het Rijk heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de EHS vastgesteld in het 
Structuurschema Groene Ruimte en deze grotendeels netto begrensd weergegeven in de Nota 
Ruimte in 2004. Het Rijk financiert verder grotendeels de aankoop, de inrichting en het beheer 
van gebieden in de EHS. De provincies bepalen om welke gebieden het precies gaat. Deze 
gebieden worden meestal in het streekplan of het provinciaal omgevingsplan opgenomen. De 
provincies bepalen ook welke subsidies grondeigenaren kunnen krijgen voor natuurbeheer en 
- ontwikkeling. Gemeenten leggen in bestemmingsplannen nauwkeurig vast wat wel en niet 
mag in een EHS-gebied. Bestemmingsplannen beschermen echter niet tegen vervuiling uit 
nabijgelegen gebieden. Daarvoor is milieubeleid nodig. Dit milieubeleid is een gezamenlijke 
inspanning van alle overheden, inclusief de waterschappen. 

 

 
---------- 
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GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 
 

AMvB art. 75 Ffw     
een Algemene Maatregel van Bestuur, in dit geval met betrekking tot art. 75 van 
de Flora- en faunawet, waarin de wetgeving nader wordt uitgewerkt (zie ook LNV 
2005);   

biotoop 
de leefomgeving van één bepaalde planten- of diersoort (RIN 1984); de gehele 
samenhangende leefomgeving van een planten- of diersoort; het landschaps- of 
vegetatietype waarin een soort thuishoort; woonplaats van een levensgemeen-
schap (Emmerik 2006);  

ecologische functionaliteit:        
het totaal van alle relevante gebruiksaspecten van een diersoort als onderdeel 
van hun levenswijze (verblijfplaatsen, vaste verplaatsingsroutes, foerageren, 
voortplantingsfuncties e.d.); 

EHS  Ecologische Hoofd Structuur;  
E.I.S. Stichting European Invertebrate Survey - Nederland; 
EL&I, Minister/ Ministerie van:     

het voormalige Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (thans 
'Ministerie van EZ);  

EZ, Minister/ Ministerie van:     
Economische Zaken, waaronder de regelgeving Ffw valt; voorheen EL&I;  

fauna    
dierlijke organismen waaronder zoogdieren, vissen, vogels, amfibieën, reptielen, 
insecten en andere ongewervelden;  

Ffw  Flora- en faunawet welke onder meer de beschermingskaders met juridische  
verboden, verplichtingen, voorwaarden en toestemmingen biedt voor (het omgaan 
met) flora en fauna;   

flora plantaardige organismen zoals houtgewassen, kruidachtige gewassen, grassen  
en waterplanten; 

habitat  
typische woonomgeving van een bepaalde soort; 

Habitatrichtlijn, HR-soorten 
soorten planten of dieren welke zijn opgenomen in de verschillende Bijlagen van 
de Europese habitatrichtlijn: 
Bijlage II: dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instand-
houding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is; 
Bijlage IV: dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten 
worden beschermd; 
Bijlage V: soorten waarvoor bij de exploitatie (bijv. kikkerbilletjes) een 
beheersplan vereist is (wat hier echter niet het geval is); 
P: prioritaire soort;  

mitigeren/ mitigerende maatregelen 
het zodanig aanpassen van een (plan voor een) ingreep of uitvoeringswijze (met 
eventuele specifieke maatregelen of voorwaarden) dat de negatieve effecten op 
de natuur (‘natuurschade’) tot een minimum worden beperkt of worden 
voorkomen; 
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natuurschade  
de schade welke door werkzaamheden aan ter plaatse voorkomende (individuen 
van) beschermde soorten planten en dieren en vaste verblijf- en 
voortplantingsplaatsen daarvan, wordt toegebracht door bedreiging, verwonding, 
beschadiging of aantasting van de leefomgeving of specifieke 
biotoopomstandigheden;     

Nbw Natuurbeschermingswet: de geldende wetgeving ten aanzien van rijksbeleid met  
betrekking tot natuurgebieden zoals (Staats-)Natuurmonumenten, Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden en Natura 2000-gebieden;  

NDFF  
Nationale Databank Flora en Fauna; 

NVWn  
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-natuur; de voormalige A.I.D., de 
controle- en opsporingsdienst van het Ministerie van EZ welke zich bezighoudt 
met de handhaving van de wet- en regelgeving ten aanzien van o.m. de Ffw. 

ongewervelde soorten 
diersoorten zónder dan wel met een uitwendig skelet, zoals weekdieren, kevers, 
mieren en insecten;  

ontheffing (Ffw) 
een in het kader van de Flora- en faunawet aangegeven toestemming tot onder 
meer het verstoren of (per ongeluk, onvermijdelijk,) doden van beschermde 
dieren en/of vernietigen van beschermde planten en hun groeiplaats welke 
bescherming in genoemde wet wordt geregeld; 

PGO Particuliere Gegevensverzamelende Organisatie;   
RAVON 

Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland;  
Rode Lijst, RL-soorten 

soorten planten of dieren die zijn vermeld op een gepubliceerde lijst van in 
Nederland bedreigde dier- of plantensoorten (zie literatuur);  

ruderaal, ruderale terreinen 
terreinen welke sterk door menselijk gebruik zijn beïnvloed zoals stedelijke 
(groen-) gebieden, bouwrijpe terreinen, ophogingen, braakliggende terreinen, 
agrarische gronden enz. 

soortgroep  
groep organismen van dezelfde klasse of ondersoort: vaatplanten, mossen, 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten (ondersoorten: vlinders, 
libellen enz.); 

SOVON 
Vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland; 

 ‘ter zake kundige’  
een persoon die: 
*  op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als  
   zwaartepunt ecologie, en/of 
*  als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, en/of 
*  zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortbescherming en is 
   aangesloten bij de daarvoor bestaande organisaties/ PGO’s zoals RAVON, 
   VZZ, SOVON, FLORON enz. (bron: Ministerie van LNV/ EL&I);  

  



34 
 

Quick Scan Flora- en faunawet t.b.v. renovatie boombestand gebied Oostsingel-Oostlaan te Woerden 
 

vergunning (Nbw)  
een in het kader van de Natuurbeschermingswet aangegeven toestemming van 
Gedeputeerde Staten om in of buiten het beschermde natuurmonument hande-
lingen te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de 
natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in het beschermde 
natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren;  

verspreidingsgegevens/ -onderzoek 
met steekproefonderzoek vastgestelde gebieden waar een bepaalde soort 
verwacht kan worden; 

Vogelrichtlijn, VR-soorten 
vogelsoorten die zijn opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn;  
volgens het Europese recht wijzen de lidstaten beschermingszones aan om voor 
alle aangewezen soorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een 
voldoende omvang ervan te beschermden om populaties van deze soorten in 
stand te kunnen houden;  

vrijstelling 
een in het kader van de Flora- en faunawet geregelde toestemming tot onder 
meer het verstoren of (per ongeluk, onvermijdelijk,) doden van beschermde 
dieren en/of vernietigen van beschermde planten en hun groeiplaats welke 
bescherming in genoemde wet wordt geregeld, voor bepaalde categorieën 
werkzaamheden en onder voorwaarden (AMvB art. 75 Ffw; zie ook LNV 2005);  

VZZ  Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming;  
wettelijk belang 

in de Flora- en faunawet zijn een aantal verschillende wettelijke belangen 
onderscheiden op basis waarvan het beschermingsregime mede wordt 
genuanceerd. 

zorgplicht 
de in de Ffw vastgelegde plicht (art. 2) dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende dieren (en dus niet alleen de 
beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor 
iedereen geldt. Overigens geldt de zorgplicht ook voor planten (LNV 2005). 

 
---------- 
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  METHODE VAN ONDERZOEK 
 

1.1 Opzet inventarisatie boomgegevens 
 

De onderstaande boomgegevens worden tijdens 
het onderzoek opgenomen. 
 
Boomsoort 
Bepaald aan de hand van de soortkenmerken. 
 
Stamdoorsnede 
De diameter van de boom wordt gemeten op 1,30 
meter hoogte in centimeters. 
 
Boomhoogte 
Bepaald in meters met behulp van een analoge 
hoogtemeter. 
 
Conditie 
De conditie van de boom wordt bepaald aan de 
hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting 
en de knop- of bladgrootte en de 
kroonontwikkeling zie figuur 1. 
 
Vitaliteit 
De vitaliteit wordt bepaald door genetische 
eigenschappen en is soortspecifiek. Wel is het zo 
dat een boom met een goede conditie, een hoger 
herstelvermogen heeft dan een boom met een 
slechte conditie. De vitaliteit van een boom is het vermogen om te reageren op de verandering in de 
omgeving, bijvoorbeeld herstel na een verbetering van de groeiplaats. Een vitale boom heeft een goede 
weerstand tegen ziekten en aantastingen, bijvoorbeeld door het afgrendelen van wonden of het snel 
herstellen van aantastingen door insecten. Tijdens het onderzoek is onderscheid gemaakt in de goed, 
redelijk, matig en slecht. 
 
Levensverwachting 
Op basis van de huidige gesteldheid, soorteigenschappen en standplaats is een inschatting gegeven 
van de levensverwachting op basis van een gelijkblijvende situatie. Hierbij zijn 4 categorieën 
onderscheiden: minder dan 5 jaar, 5-10 jaar, 10-15 jaar en meer dan 15 jaar. 
 
Visuele boomcontrole 
In tabel 1 is de werkwijze van de visuele boomcontrole weergegeven. Hierbij wordt o.a. de stabiliteit 
en/of de breukgevoeligheid van een boom aan de hand van ondermeer conditie, vitaliteit en 
(symptomen van) gebreken beoordeeld.  

1

Figuur 1: Classificaties conditie naar A. Roloff. 
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Werkwijze visuele boomcontrole 
        
Biologisch  Mechanisch  Overig 
           

Conditie  Breukgevoeligheid  Stabiliteit  Standplaats 
Bladgrootte        Bodem 

Scheutlengte  Aantasting/ schade  Wortelaanzet  Grondwater 
Knopbezetting  Scheefstand  Kroonoppervlak  Groeiruimte 

Wondovergroeiing  Scheuren  Habitus  Functie van de boom 
Vitaliteit  Soorteigenschappen  Lichaamstaal  Werk in uitvoering 

Schimmels     Grondscheuren    
Insecten     Soorteigenschappen    

           
Interpretatie gegevens met advies/uitvoering van: 

           
Regulier beheer  Uitvoeren onderhoud  Nader onderzoek  Overig 

           
   Snoei  Vrijgraven wortelvoet  Chlorofyl fluorescentie 

   Kroonverankering  Geluidsmeting  Analyse grond/blad 

   Verwijderen/ vervangen  Meting elektr. weerstand  Overige analyse 

      Trekproef    
      Resistograaf    

Tabel 1: werkwijze visuele boomcontrole. 
 

1.2 Opzet beoordeling kastanjebloedingsziekte 
 

De kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die behoort tot de Pseudomonas 
syringae-groep. De ziekte kent een aantal stadia: 

1. Er verschijnen kleine, roestbruine vlekken op de stam waaruit puntsgewijs druppels oranjerode, 
stroperige vloeistof verschijnen 

2. De vlekken breiden zich geleidelijk uit. Bij het aansnijden blijkt dat de bast onder deze 
oppervlakte aan het afsterven is. 

3. In de loop van het groeiseizoen stopt de vochtontwikkeling en drogen de vlekken in tot 
donkergekleurde korsten. De bast onder de vlekken is dan al afgestorven. 

4. In een vervolgstadium scheurt de bast op ernstig aangetaste plekken open. Bomen met een 
goede conditie vormen wondreactieweefsel wat opnieuw geïnfecteerd kan raken. 

5. Zwaar aangetaste bomen gaan snel in conditie achteruit en sterven af, vaak ook als gevolg van 
secundaire aantasters zoals oesterzwam (Pleurotus ostreatus) en honingzwam (Armillaria). 

 
Onderstaande tabel geeft de verschillende maten van aantasting van kastanjebloedingsziekte weer: 
 
Beginnende aantasting (licht) 
Bij lichte, beginnende aantastingen zijn 
op de stam slechts enkele kleine, rood 
gekleurde “druppels” zichtbaar. In de 
praktijk zijn deze nieuwe vlekjes niet 
altijd even makkelijk zichtbaar. U kunt 
ze net boven het maaiveld aantreffen op 
de stamvoet, op ooghoogte, maar ook 
direct onder zware gesteltakken. 

Matige aantasting 
Zodra er verspreid op de 
stam meerdere plekken met 
rode druppels en reeds naar 
donker verkleurende donker 
vochtplekjes zichtbaar zijn, 
spreken we van een matige 
aantasting. 

Ernstige aantasting (zwaar) 
De plekken breiden zich vaak vanuit een eerste 
aantasting concentrisch uit, waarbij grote min of 
meer ovale plakkaten ontstaan. Uiteindelijk 
raken deze elkaar en kunnen zich aaneensluiten 
tot brede, rode banen. Dit stadium wordt als 
ernstig beschouwd. Bij een deel van de bomen 
verdroogt rond de zwarte vlekken de bast en 
ontstaan er scheuren in de bast. Deze scheuren 
lopen door tot aan en soms zelfs tot in het hout. 
Uiteindelijk breiden de scheuren zich verder uit 
en sterft de bast af. 

Tabel 2: Maten van aantasting van kastanjebloedingsziekte. 
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1 Inleiding 

Er zijn plannen om het gebied Oostsingel-Oostlaan in Woerden te renoveren. Hierbij is de 

vraag gerezen of het behoud van de 81 in het plangebied aanwezige paardenkastanjes op 

een duurzame wijze haalbaar is.  

 

 

 

Er zijn een aantal vragen waarop een antwoord gegeven moet worden: 

 
 Wat is de algehele staat van de bomen? 

 In welke mate zijn de bomen door de kastanjebloedingsziekte aangetast?  

 Wat is de verwachte levensduur van de bomen onder de huidige omstandigheden?  

 

Momenteel is er een experiment gaande waarbij kastanjebomen die aangetast zijn door de 

kastanjebloedingsziekte behandeld worden met warmte. In een proef is gebleken dat de 

bacterie te doden is bij temperaturen rond de 40 graden Celsius. Daarom is de vraag 

opgenomen welke bomen er in aanmerking zouden komen voor een experiment met een 

verwarmingsmethode.  

 

Om hierop antwoord te geven is er een uitgebreide inspectie gedaan waarbij de bomen 

individueel visueel beoordeeld zijn.   

Afbeelding 1. 

Kastanjes langs 

de Oostsingel 
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2 Werkwijze 

De huidige situatie is door middel van een inspectie vanaf de grond in beeld gebracht.  

Per boom zijn er een aantal kenmerken opgenomen. Onder andere de conditie, de 

gebreken m.b.t. de veiligheid, de mate van aantasting door de kastanjebloedingsziekte, de 

toekomstverwachting bij ongewijzigde omstandigheden en de geschiktheid voor een 

experimentele behandeling tegen de kastanjebloedingsziekte d.m.v. verwarming.  

 

2.1 VISUELE INSPECTIE 

Tijdens het veldwerk zijn de bomen uitgebreid visueel beoordeeld op veiligheid, conditie en 

levensverwachting bij ongewijzigde omstandigheden. Hierbij is onder andere gebruik 

gemaakt van de VTA-methode. 

 

VTA-methode 

Met de VTA-methode worden de visueel zichtbare gebreken van de boom beoordeeld. 

Er wordt gekeken naar afwijkingen aan stam, kroon en wortelaanlopen. Sommige van deze 

afwijkingen geven een indicatie van verminderde stabiliteit (gevaar voor windworp of 

stambreuk). Andere afwijkingen, bijvoorbeeld zwaar dood hout in de kroon, hebben een 

verhoogd risico op takbreuk tot gevolg. Tevens wordt aandacht besteed aan de conditie 

van de bomen. Bepalend voor de conditie is in de winter scheutlengte en knopzetting en in 

de zomer bladzetting.  

 

In de zomermaanden kan er ook gekeken worden naar de aanwezigheid van de 

kastanjemineermot. De kastanjemineermot kan namelijk invloed hebben op de conditie van 

de bomen en op de uitbreiding van bloedingsplekken. 

 

 

2.2 CONDITIE 

De conditie is de toestand van een boom op het moment van de inspectie. 

Bij een conditiebepaling worden de volgende onderdelen visueel beoordeeld: 
 

 Scheutlengte/knopzetting 
 Afstervende twijgen en takken 
 Bladverkleuring 
 Bladbezetting 

 

Een ijle kroon en het afsterven van twijgen en takken zijn belangrijke symptomen voor een 

sterk verminderde conditie.  

Als de conditie en daarmee de groei van een boom vermindert, neemt de vitaliteit van de 

boom af en neemt de weerstand tegen allerlei ziekten en aantastingen af. De conditie is 

weergegeven in gezond, iets verminderd, sterk verminderd, stervend en dood. 

 
 
 
 
 
In de tabel  hieronder wordt een beschrijving door schematische tekeningen weergegeven 
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3 Resultaten 

3.1 DE ALGEHELE STAAT VAN DE KASTANJES  

 
Aan de hand van scheutlengte, afstervende twijgen en takken, bladverkleuringen,  
bladgrootte en bladbezetting is de conditie van de bomen bepaald. Zie onderstaande kaart.  
 

 
 
Hieruit blijkt dat maar ongeveer 25% van de bomen een goede conditie heeft.  

 

Een groot deel van de kastanjes staat zodanig dicht op de rijbaan dat er veel 

beschadigingen aan wortels, stam en overhangende takken zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Wortelschade                      Stamschade           Takschade 



                                                                             Beoordeling kastanjes Oostsingel- Oostlaan  

9 

Kenmerk: 15.0171/RP 

In ongeveer de helft van de kastanjes zitten dode twijgen en takken. Dit is ook een teken 

van een verminderde conditie. Indien de dode takken afbreken vormen deze een risico voor 

de directe omgeving en dienen in het kader van de zorgplicht verwijderd te worden.   

Ook hebben veel bomen erg klein blad. 

 
 

 
 
 

In veel bomen zijn ingerotte snoeiwonden aangetroffen. In een aantal bomen is de 

zadelzwam aangetroffen in oude snoeiwonden. Deze zwam is een wondparasiet. De zwam 

veroorzaakt witrot in het kernhout met op den duur als gevolg een verhoogd risico voor tak- 

of stambreuk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                             Beoordeling kastanjes Oostsingel- Oostlaan  

10 

Kenmerk: 15.0171/RP 

Veel bomen zijn aangetast door de larven van de kastanjemineermot. Deze vreten gangen 

in het bladweefsel.  Dit is een stressfactor voor de boom waardoor de conditie achteruit gaat 

en door het bruin verkleurde blad verliest de kastanje zijn sierwaarde en op de lange duur 

vitaliteit.  

 

 
 

 
 
 
 

Afbeelding 2. 

Aangetast blad door 

larve van de 

kastanjemineermot 
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Tevens is van iedere aangetaste kastanje gekeken naar de aanwezige fases van de 

kastanjebloedingsziekte. Hierbij is alleen de hoogste aanwezige fase genoteerd.  

Hieruit blijkt dat de meeste kastanjes al aantastingen in de derde fase hebben. Echter moet 

dit worden vergeleken met de mate van aantasting om een goed beeld te krijgen van de 

aantasting.  
 

 
 
 

 

Wanneer de gegevens van de mate van aantasting en de gegevens van de aangetroffen 

fases op elkaar gelegd worden blijkt dat een groot aantal kastanjes waarin bloedingsplekken 

van fase 3 gevonden zijn maar licht aangetast zijn. Dit betekend dat de invloed op de 

conditie en vitaliteit op dit moment nog beperkt is. Afhankelijk van de mate waarmee de 

bloedingsziekte zich in de boom verspreid zal dit op korte of lange termijn gevolgen hebben.  

 

De kastanjebloedingsziekte is grillig. Deze kan zich in een half jaar manifesteren en tot 

gevaarlijke situaties leiden. Dit proces kan echter ook enkele jaren duren.  

De ziekte slaat het hardtse toe bij halfwas bomen. Iedere aangetaste boom moet worden 

aangemerkt als attentieboom en het is daarom belangrijk om te blijven monitoren.  
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3.3 TOEKOMSTVERWACHTING BIJ ONGEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN. 

 

Wanneer de omstandigheden voor de bomen niet veranderen is de verwachting dat er over 

15 jaar nog maar een twintigtal bomen zullen overblijven.  Deze staan verdeeld over het 

plangebied. Naar verwachting zullen er binnen 5 jaar ongeveer 4 bomen verdwijnen. Binnen 

10 jaar zullen er naar verwachting nog eens ongeveer 18 bomen verdwijnen.   

 

Op onderstaande afbeelding is de toekomstverwachting per boom weergegeven.  
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Kenmerk: 15.0171/RP 

3.4 DE BOMEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN WARMTEBEHANDELING. 

 

Er zijn een aantal kastanjes geschikt bevonden voor het experiment door middel van een 

warmtebehandeling. Hierbij is de criteria gebruikt zoals omschreven in de werkwijze. 

Hieronder is op het kaartje zichtbaar om welke kastanjes het gaat.  
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Kenmerk: 15.0171/RP 

4 Conclusie 

4.1 WAT IS DE ALGEHELE STAAT VAN DE BOMEN? 

 

Als er gekeken wordt naar de algehele staat van alle kastanjes aan de Oostsingel en de 

Oostlaan kan worden vastgesteld dat het grootste gedeelte van de bomen een verminderde 

conditie heeft. Dit is te zien aan de vele dode twijgen en takken die zich in de kroon 

bevinden en het kleine blad wat te zien is. Dit heeft onder andere te maken met een matige 

groeiplaats en staan veel bomen te dicht langs de rijbaan waardoor er veel beschadigingen 

aan de wortels en stam zijn. Er zijn veel ingerotte snoeiwonden aangetroffen waarin 

gedeeltelijk ook schimmels zitten.  

Ook zijn er veel bomen aangetast door de larven van de kastanjemineermot.   

 

4.2 IN WELKE MATE ZIJN DE BOMEN DOOR DE KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE 

AANGETAST?  

 

Een groot gedeelte van de kastanjes is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Het 

aantal zware aantastingen is nog beperkt maar het is niet voorspelbaar hoe snel de ziekte 

zich in de boom verspreid en of de licht aangetaste bomen in een hoog tempo zullen 

verslechteren. 

Het is goed mogelijk dat de kastanjes die nu licht zijn aangetast en wel een langere 

toekomstverwachting hebben toch op korte termijn sneller achteruit gaan dan verwacht. 

 

Wel is op te merken dat veel kastanjes die niet door de kastanjebloedingsziekte zijn 

aangetast ook een verminderde of sterk verminderde conditie hebben.  
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Kenmerk: 15.0171/RP 

4.3 WAT IS DE VERWACHTE LEVENSDUUR VAN DE BOMEN ONDER DE HUIDIGE 

OMSTANDIGHEDEN?  

 

Op basis van de huidige conditie, groeiplaatsomstandigheden en primaire en  

secundaire aantastingen is de toekomstverwachting van de kastanjes beoordeeld.  

Bij ongewijzigde omstandigheden zullen ongeveer 70% van de kastanjes in de  

komende +/- 15 jaar uitvallen.  

 

 

 

4.4 WELKE BOMEN KOMEN ER IN AANMERKING VOOR EEN EXPERIMENTELE 

BEHANDELING TEGEN DE KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE D.M.V. VERWARMING? 

Omdat de mate van aantasting nog enigszins meevalt en de meeste bomen een iets 

verminderde conditie hebben zijn er een groot aantal kastanjes geschikt voor een 

behandeling. Deze zijn weergegeven op de kaart in hoofdstuk 3.4 op blz. 14.  
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1  Inleiding 

 

1.1 AANLEIDING 

In 2015 is er een inspectie uitgevoerd om de conditie en toekomstverwachting van de 

kastanjes aan de Oostsingel en de Oostlaan vast te leggen (zie rapportage met kenmerk 

15.0171/RP). 

Een aantal van de kastanjes in het projectgebied waren toen aangetast door de 

kastanjebloedingsziekte. Ook hiervan is de mate van aantasting in 2015 beoordeeld. Na de 

inspectie van 2015 zijn er in maart 2017 13 kastanjes behandeld met een 

verwarmingsmethode. Deze bleek voor de meeste kastanjes echter niet effectief waardoor 

deze opnieuw of blijvend zijn aangetast door de bloedingsziekte. Om een goede inschatting 

te kunnen maken over het duurzaam behoud van de kastanjes zijn de bomen nu opnieuw 

bekeken en beoordeeld op conditie, toekomstverwachting en de mate van aantasting door 

de kastanjebloedingsziekte.  

 

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van deze inspectie is om inzichtelijk te krijgen hoe de conditie, 

toekomstverwachting en aantasting door kastanjebloedingsziekte zich verhoud ten opzichte 

van 2015. Echter is de inspectie uitgevoerd in november waardoor de conditiebepaling op 

basis van bladzetting, bladkleur, bladgrootte niet mogelijk was. Daarom zal in de zomer van 

2019 een vervolgopname voor de conditie worden uitgevoerd. De resultaten zullen dit 

rapport aanvullen.  
 

1.3 AFBAKENING 

Dezelfde bomen als in 2015 zullen met behulp van dezelfde opnamekenmerken worden 

beoordeeld. Behalve de bomen die inmiddels zijn verwijderd.    
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2 Werkwijze 

De huidige situatie is door middel van een inspectie vanaf de grond in beeld gebracht. Per 

boom zijn er een aantal kenmerken opgenomen. Onder andere de conditie, de gebreken 

m.b.t. de veiligheid, de mate van aantasting door de kastanjebloedingsziekte en de 

toekomstverwachting bij ongewijzigde omstandigheden. 

 

2.1 VISUELE INSPECTIE 

Tijdens het veldwerk zijn de bomen uitgebreid visueel beoordeeld op veiligheid, conditie en 

levensverwachting bij ongewijzigde omstandigheden. Hierbij is onder andere gebruik 

gemaakt van de VTA-methode. 

 

VTA-methode 

Met de VTA-methode worden de visueel zichtbare gebreken van de boom beoordeeld. 

Er wordt gekeken naar afwijkingen aan stam, kroon en wortelaanlopen. Sommige van deze 

afwijkingen geven een indicatie van verminderde stabiliteit (gevaar voor windworp of 

stambreuk). Andere afwijkingen, bijvoorbeeld zwaar dood hout in de kroon, hebben een 

verhoogd risico op takbreuk tot gevolg. Tevens wordt aandacht besteed aan de conditie 

van de bomen. Bepalend voor de conditie is in de winter scheutlengte en knopzetting en in 

de zomer bladzetting.  

 

In de zomermaanden kan er ook gekeken worden naar de aanwezigheid van de 

kastanjemineermot. De kastanjemineermot kan namelijk invloed hebben op de conditie van 

de bomen. 

 

2.2 CONDITIE 

De conditie is de toestand van een boom op het moment van de inspectie. 

Bij een conditiebepaling worden de volgende onderdelen visueel beoordeeld: 
 

 Scheutlengte/knopzetting 

 Afstervende twijgen en takken 

 Bladverkleuring 

 Bladbezetting 

 

Een ijle kroon en het afsterven van twijgen en takken zijn belangrijke symptomen voor een 

sterk verminderde conditie.  

Als de conditie en daarmee de groei van een boom vermindert, neemt de vitaliteit van de 

boom af en neemt de weerstand tegen allerlei ziekten en aantastingen af. De conditie is 

weergegeven in gezond, iets verminderd, sterk verminderd, stervend en dood. 

 

De conditiebeoordeling doet geen uitspraak over de vitaliteit van de boom. De vitaliteit is de 

gezondheidstoestand van de boom over langere termijn en bepaalt het vermogen van een 

boom om stresssituaties te overleven. Dit kunnen bijvoorbeeld perioden van droogte of  

ernstige wortelbeschadiging zijn. Om de vitaliteit van een boom te kunnen bepalen dienen in 

de loop der jaren meerdere conditiebepalingen te worden gedaan.  
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3 Resultaten 

De volledige inspectiegegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Tevens zijn in bijlage 2 enkele 

overzichtskaarten opgenomen waarop de boompunten met corresponderende 

boomnummers staan vermeld.  

 

3.1 CONDITIE 

Op basis van de huidige opname van de conditie is onderstaand overzicht gemaakt. Hieruit 

blijkt dat een aantal kastanjes die in 2015 een sterk verminderde conditie hadden inmiddels 

zijn weggehaald. Op één boom na is de conditie van de bomen gelijk gebleven. De inspectie 

die in de zomer van 2019 zal worden uitgevoerd zal de conditiebepaling mogelijk bijstellen.  

 

Figuur 1 geeft weer wat de huidige conditie is ten opzichte van 2015. Hieruit blijkt ook dat er 

in totaal 10 bomen zijn verwijderd. Dit waren over het algemeen genomen bomen met een 

sterk verminderde conditie en een toekomstverwachting van minder dan 10 jaar.  

 
 

 
 

Figuur 1. 

Overzicht van conditie per 

boom en de verschillen 

t.o.v. 2015. 
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3.2 GEBREKEN 

Naast de aantastingen door kastanjebloedingsziekte zijn bij veel bomen ook andere 

gebreken geconstateerd. Hierbij betreft het met name dood hout in de kroon. Daarnaast zijn 

bij veel bomen ook ingerotte snoeiwonden aanwezig.  

Bij een aantal bomen zijn ook zwamaantastingen waargenomen. Bij boom nr. 44.863 is de 

oesterzwam aangetroffen (zie afbeelding 1). Deze zwam veroorzaakt ernstige rot in het 

kernhout van de boom, waardoor stambreuk op kan treden.  

Voor een gedetailleerd overzicht van alle gebreken, maatregelen en overige opmerkingen 

verwijzen wij naar bijlage 1.  

 

 

 

3.3 DIKTEGROEI 

Bij de opname in 2015 zijn de stamdiameters van de bomen opgenomen. Deze zijn niet in 

klassen opgenomen zoals gebruikelijk maar in cm. Daarom is het nu mogelijk om een 

vergelijking te maken op basis van de huidige stamdiameters. Dit geeft inzicht in de 

diktegroei van de bomen en kan een indicatie geven over de vitaliteit van de bomen.  

Er moet echter met enige nuance worden gekeken naar de diktegroei omdat de metingen 

misschien niet altijd op exact dezelfde hoogte zijn gedaan en is er in 2015 waarschijnlijk 

afgerond op hele cm.  
  

Afbeelding 1.  

Boom nr. 44.863 met 

aantasting door de 

oesterzwam.  
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Uit grafiek 1 is op te maken dat in elke diameterklasse een groei is waargenomen. In de 

lagere klassen zijn de bomen meer gegroeid dan in de hogere klassen. Dit is echter 

normaal. Oudere bomen vertonen vrij weinig diktegroei. Bij 32 bomen is geen verschil 

gemeten t.o.v. 2015. Ook was het bij een aantal bomen niet mogelijk de dikte op te meten 

vanwege de nog aanwezige boombescherming om de stam (begin Oostsingel t.h.v. nr 1a 

t/m 3a).  

 

Als we gaan kijken naar de diktegroei in vergelijk tot de aantastingsklasse zien we echter 

een opvallend verschil. Bij de geïnspecteerde bomen blijkt namelijk dat er meer diktegroei is 

naar mate de mate van aantasting meer wordt (zie grafiek 2).  

 

 
 
 

 

Grafiek 1.  

De gemiddelde groei per 

diameterklasse en het 

verschil tussen 2015 en 

2018.  

Grafiek 2.  

Gemiddelde diktegroei per 

aantastingsklasse.  

 



Kastanjes Oostsingel- Oostlaan Woerden  

 13 

3.4 MATE VAN AANTASTING DOOR KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE 

Bij iedere kastanje is gekeken in welke mate deze is aangetast door de 

kastanjebloedingsziekte. De uitkomsten zijn in onderstaande tabel samengevat.  

Tevens is er een vergelijking gemaakt met de resultaten van 2015. De verwijderde bomen 

zijn in deze vergelijking achterwege gelaten.  

 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een kleine toename is van het aantal aangetaste bomen 

en ook van de ernst van de aantasting. Wat de tabel echter niet inzichtelijk maakt is de 

verschuiving tussen de groepen. Figuur 2 geeft daar meer zicht op. Hieruit blijkt dat er 5 

bomen die in 2015 licht aangetast waren in 2018 geen aantastingen meer hebben. Hiervan 

waren er twee bomen die een warmtebehandeling hebben gehad. Bij 11 van de 13 bomen 

die in maart 2017 een warmtebehandeling hebben gehad zijn er nu wederom 

bloedingsplekken zichtbaar. Tevens zijn er 6 bomen die in 2015 niet aangetast waren in 

2018 wel licht aangetast. Bij 47 bomen is de mate van aantasting door  de 

kastanjebloedingsziekte gelijk gebleven t.o.v. 2015. Bij de bomen die wel aangetast waren 

door de kastanjebloedingsziekte zijn 13 bomen minder ernstig aangetast en zijn er 15 

bomen zwaarder aangetast t.o.v. 2015. 

 

 

Mate van aantasting door 

de kastanjebloedingsziekte

Aantal bomen In percentages
Aantal 

bomen
In percentages

Geen bloedingsziekte 25 35% 24 34%

Lichte aantasting 33 46% 29 41%

Matige aantasting 11 15% 16 23%

Ernstige aantasting 2 3% 2 3%

Totaal aantal bomen 71 71

2015 2018Tabel 3. 

Overzicht van de aantallen 

aangetaste bomen per 

aantastingsklasse en het 

verschil tussen 2015 en 

2018.  

Figuur 2.  

Overzicht van de bomen 

met verschillende 

aantastingsklassen en het 

verschil tussen 2015 en 

2018.  
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3.5 TOEKOMSTVERWACHTING CONDITIE EN GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN 

In 2015 is de toekomstverwachting van de bomen bepaald. De inspectie van 2018 toont aan 

dat de mate van aantasting bij meerdere bomen ernstiger is geworden maar dat er ook 

bomen minder aangetast zijn (zie figuur 3).  

De bomen waarvan in 2015 is aangegeven dat deze een toekomstverwachting van minder 

dan 5 jaar hadden zijn inmiddels allemaal verwijderd. Bij 3 bomen is de 

toekomstverwachting negatief bijgesteld. Op basis van de huidige conditie en 

groeiplaatsomstandigheden zullen waarschijnlijk binnen nu en 10 jaar 9 bomen verwijderd 

moeten worden en binnen 15 jaar nog eens 29. Het totaal aantal met een 

toekomstverwachting van meer dan 15 jaar is 33.  

 

 

  
 

Figuur 3.  

Overzicht van de bomen en 

hun toekomstverwachting 

en het verschil tussen 2015 

en 2018.  
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3.6 TOEKOMSTVERWACHTING INVLOED KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE EN 

SECUNDAIRE AANTASTINGEN 

De aantasting van een kastanje door de kastanjebloedingsziekte geeft een grillig beeld. 

Sommige bomen kunnen ernstig worden aangetast en zijn erg vatbaar voor secundaire 

aantastingen terwijl andere bomen wel worden aangetast maar in de loop van de jaren blijft 

de aantasting redelijk stabiel. Hierdoor is het lastig om in te schatten wat de 

toekomstverwachting is per individuele boom. Echter worden de door de 

kastanjebloedingsziekte aangetaste bomen vatbaarder voor secundaire schimmels zoals 

bijvoorbeeld de oesterzwam. Zodra deze zich in de boom vestigen kan dit de conditie van 

de boom op korte termijn snel doen verslechteren en is er het risico op stam en/of takbreuk. 

Op deze locatie vinder er het hele jaar door evenementen plaats waardoor het risico erg 

hoog is dat een dergelijk gebrek voor problemen zorgt. Daarom kan het zijn dat de keuze 

voor het verwijderen van een risicoboom eerder wordt gemaakt dan op minder bezochte 

locaties. Dit betekend dan ook dat de toekomstverwachting lager wordt ingeschat zoals te 

zien is in figuur 4.   

 

 

Figuur 4.  

Overzicht van de bomen en 

hun toekomstverwachting 

en het verschil tussen 2015 

en 2018.  
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4 Conclusies 

4.1 CONDITIE 

Ten opzichte van 2015 zijn er een aantal opmerkingen te plaatsen. De slechtste bomen zijn 

inmiddels verwijderd. Van de overgebleven bomen is de conditie opnieuw beoordeeld. 

Echter zijn een aantal aspecten niet meegenomen tijdens inspectie omdat deze in het najaar 

heeft plaatsgevonden. Bladkleur, bladgrootte en aanwezigheid van de kastanjemineermot 

zullen in de zomer van 2019 opnieuw worden beoordeeld. De resultaten daarvan zullen dan 

in deze rapportage worden verwerkt.  

Uit de huidige inspectie blijkt dat de conditie over het geheel genomen gelijk is gebleven.  

 

4.2 GEBREKEN 

Bij een aantal bomen is dood hout in de kroon aanwezig. Het is aan te bevelen dit op korte 

termijn te verwijderen.  

Veel bomen hebben ingerotte snoeiwonden.  

Bij boom nr. 44.863 is een aantasting door de oesterzwam aangetroffen. Het is aan te 

bevelen om bij deze boom op korte termijn een nader stabiliteitsonderzoek uit te voeren.  

 

4.3 DIKTEGROEI 

Bij 32 van de 71 bomen heeft er geen diktegroei plaatsgevonden. Mogelijk heeft dit te 

maken met een onnauwkeurige opname in 2015 of betreft het oude bomen die nog maar 

nauwelijks diktegroei vertonen.  

 

Opvallend is wel de diktegroei bij de bomen met kastanjebloedingsziekte. Mogelijk bestaat 

er een verband tussen de mate van aantasting en de diktegroei. Dit verschil kan echter ook 

toeval zijn.  

Wel kan worden gesteld dat een aantasting door kastanjebloedingsziekte geen belemmering 

vormt voor diktegroei van de bomen.  

 

4.4 MATE VAN AANTASTING DOOR DE KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE 

Bij 47 bomen is de mate van aantasting niet veranderd t.o.v. 2015. Bij de bomen die wel 

aangetast waren door de kastanjebloedingsziekte zijn 9 bomen minder ernstig aangetast en 

zijn er 15 bomen zwaarder aangetast t.o.v. 2015.  

Van de 13 bomen die behandeld zijn met een verwarmingsmethode zijn er twee die geen 

bloedingen meer vertonen. De overige 11 bomen zijn nog steeds of opnieuw aangetast door 

de kastanjebloedingsziekte.  

 

4.5 TOEKOMSTVERWACHTING CONDITIE EN GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN 

Bij 33 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.  

Bij 29 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.  

Bij 9 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.  

Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar. 
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4.6 TOEKOMSTVERWACHTING INVLOED KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE EN 

SECUNDAIRE AANTASTINGEN 

Bij 15 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.  

Bij 38 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.  

Bij 17 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.  

Bij 1 boom is de toekomstverwachting minder dan 5 jaar.  
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5 Aanbevelingen 

5.1 CONDITIE 

Voor wat betreft de conditiebepaling is het aan te bevelen om de vervolginspectie in de 

zomer van 2019 af te wachten. Op basis daarvan kan een nog betere inschatting worden 

gemaakt van de toestand van de kastanjes.  

 

5.2 GEBREKEN 

Het is aan te bevelen om de maatregelen die benoemd worden in bijlage 1 uit te voeren.  

 

5.3 DIKTEGROEI 

De resultaten uit de analyse van de diktegroei zijn opvallend. Echter kan het toeval zijn dat 

de diktegroei bij aangetaste bomen meer was dan bij de niet aangetaste bomen. Het is 

daarom interessant om dit verder te blijven monitoren om zodoende meer kennis te 

verzamelen over de invloed van kastanjebloedingsziekte op de bomen.  

 

5.4 MATE VAN AANTASTING 

Uit de analyse is gebleken dat de mate van aantasting bij meer dan de helft van de bomen 

niet is veranderd t.o.v. 2015. Het is daarom aan te bevelen om dit verder te blijven 

monitoren om zo inzichtelijk te krijgen wat het verloop van de ziekte is bij deze bomen. 

Momenteel zien wij nog geen noodzaak om aangetaste bomen uit voorzorg te verwijderen 

omdat ze vrijwel allemaal nog stabiel zijn en op de geconstateerde gebreken na geen risico 

vormen voor de omgeving.  

 

Er zijn inmiddels ook andere verwarmingsmethoden beschikbaar die mogelijk effectiever zijn 

dan de methode die in 2017 is toegepast. Het is aan te bevelen om de 

behandelingsmethoden verder te onderzoeken om te kijken of ze toepasbaar zijn op deze 

locatie. 

 

5.5 TOEKOMSTVERWACHTING 

Bij  het exercitieveld zijn er een aantal knelpunten met betrekking tot de 

toekomstverwachting. De bomen staan overal vrij dicht langs de weg waardoor er schade is 

aan de wortels en stamvoeten. De bomen die op het exercitieveld staan hebben mogelijk 

veel last van verdichting van de bodem waardoor de wortelgroei wordt belemmerd. Om de 

groeiplaatsen van deze bomen te verbeteren zijn er een aantal ingrepen noodzakelijk.  

Het is daarom aan te bevelen om hiervoor een groeiplaatsonderzoek uit te voeren om 

inzichtelijk te maken hoe de ondergrondse groeiruimte verbeterd kan worden. Tevens zijn er 

maatregelen nodig om de groeiplaatsen te beschermen tegen verdichting omdat anders het 

probleem niet wordt opgelost.  

Deze maatregelen hebben een positief effect op de conditie en vitaliteit van de bomen 

waardoor ook de toekomstverwachting zal toenemen.  
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Bijlage 1 Inspectiegegevens 
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Bijlage 2 Kaart met boomnummers 
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1  Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

In 2015 is er een inspectie uitgevoerd om de conditie en toekomstverwachting van de 

kastanjes aan de Oostsingel en de Oostlaan vast te leggen (zie rapportage met kenmerk 

15.0171/RP). 

Een aantal van de kastanjes in het projectgebied waren toen aangetast door de 

kastanjebloedingsziekte. Ook hiervan is de mate van aantasting in 2015 beoordeeld. Na de 

inspectie van 2015 zijn er in maart 2017 13 kastanjes behandeld met een 

verwarmingsmethode. Deze bleek voor de meeste kastanjes echter niet effectief waardoor 

deze opnieuw of blijvend zijn aangetast door de bloedingsziekte. Om een goede inschatting 

te kunnen maken over het duurzaam behoud van de kastanjes zijn de bomen nu opnieuw 

bekeken en beoordeeld op conditie, toekomstverwachting en de mate van aantasting door 

de kastanjebloedingsziekte.  

 

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van deze inspectie is om inzichtelijk te krijgen hoe de conditie, 

toekomstverwachting en aantasting door kastanjebloedingsziekte zich verhoud ten opzichte 

van 2015. De inspectie zal in twee delen worden uitgevoerd. In november 2018 zal met 

name gekeken worden naar de mate van aantasting door de kastanjebloedingsziekte en in 

de zomer van 2019 zal de conditie van de bomen worden bepaald.  
 

1.3 AFBAKENING 

Dezelfde bomen als in 2015 zullen met behulp van dezelfde opnamekenmerken worden 

beoordeeld. Behalve de bomen die inmiddels zijn verwijderd.    
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2 Werkwijze 

De huidige situatie is door middel van een inspectie vanaf de grond in beeld gebracht. Per 

boom zijn er een aantal kenmerken opgenomen. Onder andere de conditie, de gebreken 

m.b.t. de veiligheid, de mate van aantasting door de kastanjebloedingsziekte en de 

toekomstverwachting bij ongewijzigde omstandigheden. 

 

2.1 VISUELE INSPECTIE 

Tijdens het veldwerk zijn de bomen uitgebreid visueel beoordeeld op veiligheid, conditie en 

levensverwachting bij ongewijzigde omstandigheden. Hierbij is onder andere gebruik 

gemaakt van de VTA-methode. 

 

VTA-methode 

Met de VTA-methode worden de visueel zichtbare gebreken van de boom beoordeeld. 

Er wordt gekeken naar afwijkingen aan stam, kroon en wortelaanlopen. Sommige van deze 

afwijkingen geven een indicatie van verminderde stabiliteit (gevaar voor windworp of 

stambreuk). Andere afwijkingen, bijvoorbeeld zwaar dood hout in de kroon, hebben een 

verhoogd risico op takbreuk tot gevolg. Tevens wordt aandacht besteed aan de conditie 

van de bomen. Bepalend voor de conditie is in de winter scheutlengte en knopzetting en in 

de zomer bladzetting.  

 

In de zomermaanden kan er ook gekeken worden naar de aanwezigheid van de 

kastanjemineermot. De kastanjemineermot kan namelijk invloed hebben op de conditie van 

de bomen. 

 

2.2 CONDITIE 

De conditie is de toestand van een boom op het moment van de inspectie. 

Bij een conditiebepaling worden de volgende onderdelen visueel beoordeeld: 
 

• Scheutlengte/knopzetting 

• Afstervende twijgen en takken 

• Bladverkleuring 

• Bladbezetting 

 

Een ijle kroon en het afsterven van twijgen en takken zijn belangrijke symptomen voor een 

sterk verminderde conditie.  

Als de conditie en daarmee de groei van een boom vermindert, neemt de vitaliteit van de 

boom af en neemt de weerstand tegen allerlei ziekten en aantastingen af. De conditie is 

weergegeven in gezond, iets verminderd, sterk verminderd, stervend en dood. 

 

De conditiebeoordeling doet geen uitspraak over de vitaliteit van de boom. De vitaliteit is de 

gezondheidstoestand van de boom over langere termijn en bepaalt het vermogen van een 

boom om stresssituaties te overleven. Dit kunnen bijvoorbeeld perioden van droogte of  

ernstige wortelbeschadiging zijn. Om de vitaliteit van een boom te kunnen bepalen dienen in 

de loop der jaren meerdere conditiebepalingen te worden gedaan.  
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3 Resultaten 

De volledige inspectiegegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Tevens zijn in bijlage 2 enkele 

overzichtskaarten opgenomen waarop de boompunten met corresponderende 

boomnummers staan vermeld.  

 

3.1 CONDITIE 

Op basis van de huidige opname van de conditie is onderstaand overzicht gemaakt. Hieruit 

blijkt dat een aantal kastanjes die in 2015 een sterk verminderde conditie hadden inmiddels 

zijn weggehaald. Bij 11 bomen is de conditie achteruit gegaan t.o.v. 2015. Bij 10 bomen is 

de conditie t.o.v. 2015 verbeterd. Bijvoorbeeld het noordelijke deel van de Oostsingel geeft 

een positiever beeld. Waarschijnlijk doordat hier de groeiplaatsen zijn verbeterd.  

 

Figuur 1 geeft weer wat de huidige conditie is ten opzichte van 2015. Hieruit blijkt ook dat er 

in totaal 13 bomen zijn verwijderd. Dit waren over het algemeen genomen bomen met een 

sterk verminderde conditie en een toekomstverwachting van minder dan 10 jaar.  

 
 

 
 

Figuur 1. 

Overzicht van conditie per 

boom en de verschillen 

t.o.v. 2015. 
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3.2 GEBREKEN 

Naast de aantastingen door kastanjebloedingsziekte zijn bij veel bomen ook andere 

gebreken geconstateerd. Hierbij betreft het met name dood hout in de kroon. Daarnaast zijn 

bij veel bomen ook ingerotte snoeiwonden aanwezig.  

Voor een gedetailleerd overzicht van alle gebreken, maatregelen en overige opmerkingen 

verwijzen wij naar bijlage 1.  

 

3.3 DIKTEGROEI 

Bij de opname in 2015 zijn de stamdiameters van de bomen opgenomen. Deze zijn niet in 

klassen opgenomen zoals gebruikelijk maar in cm. Daarom is het nu mogelijk om een 

vergelijking te maken op basis van de huidige stamdiameters. Dit geeft inzicht in de 

diktegroei van de bomen en kan een indicatie geven over de vitaliteit van de bomen.  

Er moet echter met enige nuance worden gekeken naar de diktegroei omdat de metingen 

misschien niet altijd op exact dezelfde hoogte zijn gedaan en is er in 2015 waarschijnlijk 

afgerond op hele cm.  
 

 

 
 

Uit grafiek 1 is op te maken dat in elke diameterklasse een groei is waargenomen. In de 

lagere klassen zijn de bomen meer gegroeid dan in de hogere klassen. Dit is echter 

normaal. Oudere bomen vertonen vrij weinig diktegroei. Bij 32 bomen is geen verschil 

gemeten t.o.v. 2015. Ook was het bij een aantal bomen niet mogelijk de dikte op te meten 

vanwege de nog aanwezige boombescherming om de stam (begin Oostsingel t.h.v. nr 1a 

t/m 3a).  

 

Als we gaan kijken naar de diktegroei in vergelijk tot de aantastingsklasse zien we echter 

een opvallend verschil. Bij de geïnspecteerde bomen blijkt namelijk dat er meer diktegroei is 

naar mate de mate van aantasting meer wordt (zie grafiek 2).  
 
 
 

Grafiek 1.  

De gemiddelde groei per 

diameterklasse en het 

verschil tussen 2015 en 

2018.  
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3.4 MATE VAN AANTASTING DOOR KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE 

Bij iedere kastanje is gekeken in welke mate deze is aangetast door de 

kastanjebloedingsziekte. De uitkomsten zijn in onderstaande tabel samengevat.  

Tevens is er een vergelijking gemaakt met de resultaten van 2015. De verwijderde bomen 

zijn in deze vergelijking achterwege gelaten.  

 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er een kleine toename is van het aantal aangetaste bomen 

en ook van de ernst van de aantasting. Wat de tabel echter niet inzichtelijk maakt is de 

verschuiving tussen de groepen. Figuur 2 geeft daar meer zicht op. Hieruit blijkt dat er 5 

bomen die in 2015 licht aangetast waren in 2018 geen aantastingen meer hebben. Hiervan 

waren er twee bomen die een warmtebehandeling hebben gehad. Bij 11 van de 13 bomen 

die in maart 2017 een warmtebehandeling hebben gehad zijn er nu wederom 

bloedingsplekken zichtbaar. Tevens zijn er 6 bomen die in 2015 niet aangetast waren in 

2018 wel licht aangetast. Bij 47 bomen is de mate van aantasting door  de 

kastanjebloedingsziekte gelijk gebleven t.o.v. 2015. Bij de bomen die wel aangetast waren 

door de kastanjebloedingsziekte zijn 13 bomen minder ernstig aangetast en zijn er 15 

bomen zwaarder aangetast t.o.v. 2015. 

 

 

 

 

Mate van aantasting door 

de kastanjebloedingsziekte

Aantal bomen In percentages
Aantal 

bomen
In percentages

Geen bloedingsziekte 25 35% 24 34%

Lichte aantasting 33 46% 29 41%

Matige aantasting 11 15% 16 23%

Ernstige aantasting 2 3% 2 3%

Totaal aantal bomen 71 71

2015 2018

Grafiek 2.  

Gemiddelde diktegroei per 

aantastingsklasse.  

 

Tabel 3. 

Overzicht van de aantallen 

aangetaste bomen per 

aantastingsklasse en het 

verschil tussen 2015 en 

2018.  
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3.5 TOEKOMSTVERWACHTING CONDITIE EN GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN 

In 2015 is de toekomstverwachting van de bomen bepaald. De inspectie van 2019 toont aan 

dat de mate van aantasting bij meerdere bomen ernstiger is geworden maar dat er ook 

bomen minder aangetast zijn (zie figuur 3).  

De bomen waarvan in 2015 is aangegeven dat deze een toekomstverwachting van minder 

dan 5 jaar hadden zijn inmiddels allemaal verwijderd. Bij 4 bomen is de 

toekomstverwachting negatief bijgesteld. Op basis van de huidige conditie en 

groeiplaatsomstandigheden zullen waarschijnlijk binnen nu en 10 jaar 10 bomen verwijderd 

moeten worden en binnen 15 jaar nog eens 26. Het totaal aantal met een 

toekomstverwachting van meer dan 15 jaar is 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.  

Overzicht van de bomen 

met verschillende 

aantastingsklassen en het 

verschil tussen 2015 en 

2018.  
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Toekomstverwachting invloed KBZ en secundaire aantastingen 

De aantasting van een kastanje door de kastanjebloedingsziekte geeft een grillig beeld. 

Sommige bomen kunnen ernstig worden aangetast en zijn erg vatbaar voor secundaire 

aantastingen terwijl andere bomen wel worden aangetast maar in de loop van de jaren blijft 

de aantasting redelijk stabiel. Hierdoor is het lastig om in te schatten wat de 

toekomstverwachting is per individuele boom. Echter worden de door de 

kastanjebloedingsziekte aangetaste bomen vatbaarder voor secundaire schimmels zoals 

bijvoorbeeld de oesterzwam. Zodra deze zich in de boom vestigen kan dit de conditie van 

de boom op korte termijn snel doen verslechteren en is er het risico op stam en/of takbreuk. 

Op deze locatie vinder er het hele jaar door evenementen plaats waardoor het risico erg 

hoog is dat een dergelijk gebrek voor problemen zorgt. Daarom kan het zijn dat de keuze 

voor het verwijderen van een risicoboom eerder wordt gemaakt dan op minder bezochte 

locaties. Dit betekend dan ook dat de toekomstverwachting lager wordt ingeschat zoals te 

zien is in figuur 4.   

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.  

Overzicht van de bomen en 

hun toekomstverwachting 

en het verschil tussen 2015 

en 2019.  
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Figuur 4.  

Overzicht van de bomen en 

hun toekomstverwachting 

en het verschil tussen 2015 

en 2019.  
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4 Conclusies 

4.1 CONDITIE 

Ten opzichte van 2015 zijn er 12 bomen met een minder goede conditie en 9 bomen met 

een verbeterde conditie. Bij de kastanjes langs het noordelijke gedeelte van de Oostsingel is 

de conditie van een aantal kastanjes verbeterd ten opzichte van 2015. Hier is de inrichting 

deels aangepast en hebben de bomen iets meer ruimte gekregen.  

 

4.2 GEBREKEN 

Bij een aantal bomen is dood hout in de kroon aanwezig. Het is aan te bevelen dit op korte 

termijn te verwijderen. Veel bomen hebben ingerotte snoeiwonden.  

 

4.3 DIKTEGROEI 

Bij 32 van de 71 bomen heeft er geen diktegroei plaatsgevonden. Mogelijk heeft dit te 

maken met een onnauwkeurige opname in 2015 of betreft het oude bomen die nog maar 

nauwelijks diktegroei vertonen.  

 

Opvallend is wel de diktegroei bij de bomen met kastanjebloedingsziekte. Mogelijk bestaat 

er een verband tussen de mate van aantasting en de diktegroei. Dit verschil kan echter ook 

toeval zijn.  

Wel kan worden gesteld dat een aantasting door kastanjebloedingsziekte geen belemmering 

vormt voor diktegroei van de bomen.  

 

4.4 MATE VAN AANTASTING DOOR DE KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE 

Bij 47 bomen is de mate van aantasting niet veranderd t.o.v. 2015. Bij de bomen die wel 

aangetast waren door de kastanjebloedingsziekte zijn 9 bomen minder ernstig aangetast en 

zijn er 15 bomen zwaarder aangetast t.o.v. 2015.  

Van de 13 bomen die behandeld zijn met een verwarmingsmethode zijn er twee die geen 

bloedingen meer vertonen. De overige 11 bomen zijn nog steeds of opnieuw aangetast door 

de kastanjebloedingsziekte.  

 

4.5 TOEKOMSTVERWACHTING CONDITIE EN GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN 

Bij 33 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.  

Bij 26 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.  

Bij 9 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.  

Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar. 

 

4.6 TOEKOMSTVERWACHTING INVLOED KBZ EN SECUNDAIRE AANTASTINGEN 

Bij 16 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.  

Bij 36 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.  

Bij 16 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.  

Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar.  
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5 Aanbevelingen 

5.1 CONDITIE 

Uit de inspectie van afgelopen zomer is gebleken dat bij een aantal kastanjes de conditie 

beter is t.o.v. 2015. Deels is dit te danken aan een verbeterde groeiplaats. Om de conditie 

van de overige kastanjes ook te verbeteren is het aan te bevelen om de groeiplaats aan te 

passen.  

 

5.2 GEBREKEN 

Het is aan te bevelen om de maatregelen die benoemd worden in bijlage 1 uit te voeren.  

 

5.3 DIKTEGROEI 

De resultaten uit de analyse van de diktegroei zijn opvallend. Echter kan het toeval zijn dat 

de diktegroei bij aangetaste bomen meer was dan bij de niet aangetaste bomen. Het is 

daarom interessant om dit verder te blijven monitoren om zodoende meer kennis te 

verzamelen over de invloed van kastanjebloedingsziekte op de bomen.  

 

5.4 MATE VAN AANTASTING 

Uit de analyse is gebleken dat de mate van aantasting bij meer dan de helft van de bomen 

niet is veranderd t.o.v. 2015. Het is daarom aan te bevelen om dit verder te blijven 

monitoren om zo inzichtelijk te krijgen wat het verloop van de ziekte is bij deze bomen. 

Momenteel zien wij nog geen noodzaak om aangetaste bomen uit voorzorg te verwijderen 

omdat ze vrijwel allemaal nog stabiel zijn en op de geconstateerde gebreken na geen risico 

vormen voor de omgeving.  

 

5.5 TOEKOMSTVERWACHTING 

Bij  het exercitieveld zijn er een aantal knelpunten met betrekking tot de 

toekomstverwachting. De bomen staan overal vrij dicht langs de weg waardoor er schade is 

aan de wortels en stamvoeten. De bomen die op het exercitieveld staan hebben mogelijk 

veel last van verdichting van de bodem waardoor de wortelgroei wordt belemmerd. Om de 

groeiplaatsen van deze bomen te verbeteren zijn er een aantal ingrepen noodzakelijk.  

Het is daarom aan te bevelen om hiervoor een groeiplaatsonderzoek uit te voeren om 

inzichtelijk te maken hoe de ondergrondse groeiruimte verbeterd kan worden. Tevens zijn er 

maatregelen nodig om de groeiplaatsen te beschermen tegen verdichting omdat anders het 

probleem niet wordt opgelost.  

Deze maatregelen hebben een positief effect op de conditie en vitaliteit van de bomen 

waardoor ook de toekomstverwachting zal toenemen.  
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Bijlage 1 Inspectiegegevens 
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1 Inleiding 
 
Op verzoek van de gemeente Woerden heeft Prop Boomtechniek tussen     
14-03-2017 en 30-03-2017 13 kastanjebomen aan de Oostlaan te Woerden 
behandeld met de warmtebehandeling.  
 
Na de warmtebehandeling zijn de bomen bemonsterd waarna deze monsters 
zijn geanalyseerd door het laboratorium van Wageningen University & 
Research op de pseudomonas syringae aesculi bacterie. Dit is de bacterie die 
de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt. Uit de analyse van de monsters bleek 
dat alle behandelde bomen bacterievrij waren. 
 
Gedurende het opeenvolgende jaar heeft Prop Boomtechniek deze 
behandelde bomen gemonitord en in mei 2018 5 van de 13 behandelde 
bomen bemonsterd. De monsters zijn genomen vlak bij de plaats van de 
bemonstering na de behandeling. De bomen zijn op 10 november 2017 en op 
16 mei 2018 beoordeeld. 
 
In dit rapport worden de bevindingen en de resultaten van de monitoring 
besproken. 
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2 Situatie 
 
Aan weerszijden van de Oostlaan te Woerden staan 13 paardenkastanjes die 
behandeld zijn met de warmtebehandeling. Aan de westzijde van de weg 
staan de bomen in een smalle grasstrook, aangrenzend aan het water. Aan de 
oostzijde van de weg staan de bomen in het gras van het exercitieterrein.   
 
De nummers op de onderstaande tekening zijn de gebruikte boomnummers 
tijdens de warmtebehandeling.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oostlaan 

Oostsingel 
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Bron: Google Maps 

3 Werkwijze 
 
In november 2017 en mei 2018 is de situatie van de behandelde bomen 
middels een visuele inspectie vanaf de grond in beeld gebracht. Per boom zijn 
er een aantal kenmerken opgenomen met betrekking tot de 
kastanjebloedingsziekte, zoals: bloedingsvlekken, bastschade, scheutsterfte 
en conditie. Bij de inspectie van mei 2018 zijn er tevens 5 bomen bemonsterd 
en geanalyseerd op de Pseudomonas syringae aesculi bacterie.  
 
 

3.1 Conditiebepaling 
 
De conditie is de toestand van een boom op het moment van de inspectie. Bij 
de visuele conditiebepaling vanaf de grond wordt de boom grondig bekeken en 
vergeleken met eenzelfde soort van ongeveer dezelfde leeftijd onder ‘normale’ 
omstandigheden. De conditieklassen die hier worden gehanteerd zijn: goed, 
redelijk, matig, slecht en zeer slecht. Deze categorieën kunnen als volgt 
worden omschreven: 
 
Goed:  De boom vertoont het beeld dat van de soort 
 verwacht mag worden onder goede 
 groeiomstandigheden en op een goede 
 groeiplaats. 
Redelijk: Niet-optimale groei, maar de minder optimale 
 omstandigheden hebben nog geen duidelijk 
 negatieve gevolgen voor de verdere 
 ontwikkeling van de boom. 
Matig: Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen 
 voor de verdere ontwikkeling van de boom, 
 zoals beginnende scheutsterfte in de 
 buitenkroon. Het proces is echter nog 
 onomkeerbaar. 
Slecht: Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal 
 sprake is van een ijle kroon met zware 
 scheutsterfte, resulterend in veel en soms 
 zwaar dood hout. 
Zeer slecht: De boom is op sterven na dood. 
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De conditiebeoordeling doet geen uitspraak over de vitaliteit van een boom. 
De vitaliteit is de gezondheidstoestand van de boom over langere termijn en 
bepaald het vermogen van een boom om stresssituaties te overleven 
(herstellend vermogen) 
 
De conditie van een boom heeft met verschillende factoren te maken, dus niet 
alleen de kastanjebloedingsziekte is van invloed op de conditie. 
 
 

3.2 Aanwezigheid kastanjebloedingsziekte 
 
Om te kunnen beoordelen of een boom is besmet met de 
kastanjebloedingsziekte moet je op een aantal kenmerken letten: 
bloedingsvlekken, tak/scheut sterfte, baststerfte, bladgrootte. Om met 
zekerheid te kunnen zeggen dat de boom besmet is met de 
kastanjebloedingsziekte moeten er één of meerdere bloedingsvlekken 
aanwezig zijn of het moet uit de monsteranalyse naar voor komen. Met alleen 
taksterfte of baststerfte kan niet met 100% zekerheid visueel worden 
vastgesteld dat de boom besmet is. 
 

 

 
bloedingsvlekken 
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4 Resultaten 
 
De resultaten van de monitoring worden in dit hoofdstuk behandeld aan de 
hand van conditiebepaling en de aanwezigheid van eventuele 
bloedingsvlekken. 
 

Boomnummer Aanwezigheid 
actieve 
bloedingen  
10-11-2017 

Aanwezigheid 
actieve 
bloedingen 1 
6-05-2018 

Conditie Bemonsterd 

01 nee nee matig ja 

02 ja ja matig nee 

03 ja nee matig ja 

04 ja ja matig nee 

05 ja ja redelijk nee 

06 ja ja matig ja 

07 nee nee redelijk nee 

08 ja ja matig nee 

09 ja ja matig ja 

10 ja ja matig nee 

11 ja nee slecht nee 

12 ja ja matig ja 

13 ja nee redelijk nee 

 
  
Bij de inspectie van november 2017 Is er op een aantal bomen slijmvloed van 
bacteriën aangetroffen. De bacteriën die dit veroorzaken zijn andere bacteriën 
als de bacterie die de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt. Slijmvloed in 
beperkte mate kan voor de boom weinig kwaad. Bij de inspectie van mei 2018 
was de slijmvloed geheel opgedroogd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

 

Boomnummer 01 
- Gaatje van vorige monstername gesloten 
- Geen bloedingsvlekken aanwezig 
- Formaat van de bloemen en het blad is klein 
- Onderin de kroon blad met ‘normaal formaat’ 
- Enkele afgestorven scheuten in de kroon (oud) 
- Bemonsterd 16-05-2018 
- Conditie matig 
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Boomnummer 02 
- Geen callusvorming rond gaatje vorige                           

                                        bemonstering 
- Actieve bloedingen aanwezig 
- Formaat van de bloemen en het blad is klein 
- Onderin de kroon blad met ‘normaal formaat’ 
- Enkele afgestorven scheuten in de kroon (oud) 
- Gesteltak met loslatende bast 
- In november 2017 veel bacterieslijm, in mei 

 2018 geen bacterieslijm 
- Conditie matig 
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Boomnummer 03 
- Geen callusvorming rond gaatje vorige 

 monstername 
- Bij de inspectie van november 2017 nog wel 

 actieve bloedingen; in mei 2018 geen actieve 
 bloedingen 

- Formaat van de bloemen en het blad is klein 
- Onderin de kroon blad met ‘normaal formaat’ 
- Aantal takken met oude bloedingen en 

 scheuren 
- In november 2017 veel bacterieslijm, in mei 

 2018 geen bacterieslijm 
- Bemonsterd 16-05-2018 
- Conditie matig 
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Boomnummer 04 
- Callusvorming rond gaatje vorige 

 monstername 
- Actieve bloedingen op de stam 
- Formaat van de bloemen en het blad is klein 
- Onderin de kroon blad met ‘normaal formaat’ 
- Aantal takken met actieve bloedingen 
- In november 2017 veel bacterieslijm, in mei 

 2018 geen bacterieslijm 
- Conditie matig 
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Boomnummer 05 
- Actieve bloedingen op de stam en takken 
- Formaat van de bloemen en het blad is klein 

 (wel groter dan bij boomnummer 4) 
- In november 2017 bacterieslijm, in mei 

 2018 geen bacterieslijm 
- Scheur op de stam met callusvorming 
- Conditie redelijk 
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Boomnummer 06 
- Geen callusvorming rond gaatje vorige 

 monstername 
- Actieve bloedingen op de stam en takken  
- Formaat van de bloemen en het blad is klein 
- Callusvorming op de stam 
- In november 2017 veel bacterieslijm, in mei 

 2018 geen bacterieslijm 
- Bemonsterd 16-05-2018 
- Conditie matig 
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Boomnummer 07 
- Geen actieve bloedingen 
- Formaat van de bloemen en het blad is klein  
- Gaatje vorige monstername gesloten (2017) 
- Aantal afgestorven scheuten 
- Conditie redelijk 
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Boomnummer 08 
- Actieve bloedingen op de stam 
- Formaat van de bloemen en het blad is 

 redelijk 
- Geen callusvorming rond gaatje 

 monstername 
- Gesteltak met loslatende bast, waarop zich 

 oude vruchtlichamen bevinden 
- Oude gat monstername gesloten 
- Aantal afgestorven scheuten 
- Scheuren op de stam met callusvorming 
- Conditie: matig 
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Boomnummer 09 
- Geen callusvorming rond gaatje 

 monstername 
- Actieve bloedingen op de stam en 2 

 gesteltakken 
- Formaat van de bloemen en het blad is 

 medium 
- Scheuren met callusvorming  
- Bemonsterd 16-05-2018 
- Conditie matig 
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Boomnummer 10 
- Gaatje vorige monstername gesloten 
- Actieve bloedingen op de stam en gesteltak 
- Formaat van de bloemen en het blad is 

 medium 
- Conditie matig 
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Boomnummer 11 
- Geen callusvorming rond gaatje vorige 

 monstername 
- Oude bloedingen op de stam 
- Formaat van de bloemen en het blad is klein 
- Transparante kroon 
- Afgestorven scheuten 
- Scheuren met callusvorming  
- Conditie slecht 
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Boomnummer 12 
- Geen callusvorming rond gaatje vorige 

 monstername 
- Actieve bloedingen op de stam 
- Formaat van de bloemen en het blad is 

 medium 
- Lengtescheur in gesteltak 
- Bemonsterd 16-05-2018 
- Conditie matig 
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Boomnummer 13 
- Gaatje vorige monstername niet meer 

 waarneembaar 
- Geen actieve bloedingen 
- Normale bladgrootte 
- 1 afgestorven tak 
- Krachtige groei 
- Scheuren met callusvorming 
- Conditie redelijk 
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4.1 Uitslagen bemonstering 
 
Van de bomen met boomnummers 1, 3, 6, 9 en 12 zijn op 16 mei 2018 
monsters genomen. Deze monsters zijn geanalyseerd in het laboratorium van 
Wageningen University & Research op de Pseudomonas syringae aesculi 
bacterie. Dit is de bacterie die de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt. 
 

In bijlage  ‘Bemonsteringsuitslagen’ zijn de uitslagen van de monsteranalyse 
terug te vinden. Hieruit blijkt dat er in de genomen monsters geen 
Pseudomonas syringae aesculi bacterie aanwezig is en dus geen 
bloedingsziekte. 
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5 Conclusie / Advies 
 

5.1 Conclusie 
 
Als we de resultaten van de inspecties en de bemonsteringen beoordelen 
kunnen we concluderen dat de Pseudomonas syringae aesculi bacteriën die 
vóór de warmtebehandeling zichtbaar aanwezig waren zijn vernietigd. Bij 8 
bomen zijn er echter nog actieve bloedingen geconstateerd. Gezien de locatie 
van de actieve bloedingen (gesteltakken) kunnen we aannemen dat de 
bacterie in deze niet behandelde delen van de boom tijdens de behandeling 
latent aanwezig was. De bacterie was voor en tijdens de behandeling visueel 
niet waar te nemen en is na de behandeling visueel geworden (bloedingen). 
Bij 7 bomen is een herbesmetting opgetreden.  
 
Als er gekeken wordt naar de algehele staat van de kastanjes, kan worden 
vastgesteld dat alle beoordeelde kastanjes aan de Oostlaan te Woerden een 
verminderde conditie hebben. Van de 13 beoordeelde kastanjes zijn er 8 met 
actieve bloedingen, hetgeen neerkomt op een percentage van 62%.  
 
Gezien het feit dat de kastanjes zonder bloedingen ook kleiner blad hebben 
dan dat je zou mogen verwachten van kastanjes van dit formaat, doet ons 
vermoeden dat er meer aan de hand is met de bomen in de Oostlaan. Gezien 
de afmetingen en de indringingsweerstand van de groeiplaats kan worden 
aangenomen dat hier ook een probleem zit.  

 
 
5.2 Advies 
 
Gezien onze ervaringen met de warmtebehandeling en onze expertise op het 
gebied van boomverzorging is ons advies om 4 bomen na te behandelen. Het 
betreft hier de bomen met boomnummers 4, 6, 9 en 10. De andere aangetaste 
bomen komen niet in aanmerking voor een nabehandeling, omdat de conditie 
te slecht is, de bacterie te hoog in de kroon zit, zwamaantastingen 
geconstateerd zijn of de boom een loslatende bast heeft. 
 
Ook wordt geadviseerd om een groeiplaatsonderzoek uit te laten voeren en 
aan de hand van dit onderzoek de groeiplaats te verbeteren. De 
nabehandeling heeft namelijk een grotere kans van slagen wanneer ook de 
groeiplaats van de bomen goed is. Bomen met een goede groeiplaats hebben 
veel meer energie en kunnen hierdoor makkelijker de door de bacterie 
toegebrachte schade aan het bastweefsel overgroeien. 
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6 Aanbevelingen 
 
Een van de eerste dingen die opvalt bij deze kastanjes is de conditie in 
combinatie met de groeiplaats.  
Bomen in een slechte groeiplaats hebben door gebrek aan voedingsstoffen, 
zuurstof en water veel meer moeite met het herstellen van een eventuele 
aantasting / besmetting  en de gevolgen van de schade die deze bacterie 
veroorzaakt.  
 
De bodem onder de kroon is de belangrijkste groeiplaats voor de boom. Onder 
de kroonprojectie van de bomen aan de kant van het exercitieveld ligt gras wat 
heel sterk verdicht is door zwaar verkeer dat gebruikt wordt bij het opbouwen 
van evenementen. Het is in ieder geval aan te bevelen om er zorg voor te 
dragen dat er geen voertuigen binnen de kroonprojectie van de bomen op 
exercitieveld kunnen rijden.  
 
Het is aan te bevelen om de kastanjes aan de Oostlaan de komende jaren te 
blijven monitoren, om zo de veiligheid van omstanders te kunnen waarborgen 
en het verloop van de ziekte te kunnen vastleggen. 
 
 
 
Indien zich in dit rapport onduidelijkheden voordoen of aanvullende informatie 
nodig mocht zijn, kunt u zich altijd wenden tot: 
  

Geert Plevier 
 Prop Boomtechniek 
 Tel: 0164 – 613344 
 Mail: geert@propboomtechniek.nl 
 
Mocht u tot uitvoering van het advies besluiten zijn wij graag bereid een offerte 
uit te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:geert@propboomtechniek.nl
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Bijlage  
 
Bemonsteringsuitslagen 
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Kastanje monsters 31 Mei 2018 (opgestuurd door Geert Plevier) 

12 kastanje monsters zijn geanalyseerd d.m.v. uitplaten en specifieke PCR op Ps aesculi. 

Materialen & Methoden: 

Methoden volgens standaard protocol van PPO/Wageningen Universiteit 

Resultaten 

Tabel 1. Resultaat uitplaten bij verschillende verdunningen op Pseudomonas medium 
 

Nr. Monster Verd. Verd. Verd. Voor PCR (duplo uitvoering) 

 31 Mei 2018 1/10 1/100 1/1000 (*)  

1 Woerden01 ++++ +++ +++ * 

2 Woerden03 + - - * 

3 Woerden06 +++ ++ + * 

4 Woerden09 +/- - - * 

5 Woerden12 - - -  

6 Rijssen01 - - -  

7 Rijssen02 +++ ++ ++ * 

8 WE01 - - -  

9 WE02 +++ ++ + * 

10 WE03 - - -  

11 CE-01-1 +/- - - * 

12 CE-01-2 ++ + - * 

 
Tabel 2. Resultaat specifieke PCR voor Psa op bacterie suspensies van monsters 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 (met bacteriegroei) 
 

Nr. Monster Fig. 1, laan nr.  Psa  (Figuur 1) 

1 Woerden01 1 Neg  

  2 Neg  

2 Woerden03 3 Neg  

  4 Neg  

3 Woerden06 5 Neg  

  6 Neg  

4 Woerden09 7 Neg  

  8 Neg  

7 Rijssen02 9 Neg  

  10 Neg  

9 WE02 11 Neg  

  12 Neg  

11 CE-01-1 13 Neg  

  14 Neg  

12 CE-01-2 15 Neg  

  16 Neg  

 Neg C -C Neg 

 Pos C +C Pos 

 Pos C +C Pos 

 

 
 Figuur 1. Psa detectie van bacterie suspensies van monsters uit Tabel 2 (duplo uitvoering) 

 
 

Conclusies: 

- Geen of zeer weinig groei bij monsters 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11.  

- Veel bacterie groei bij monsters 1, 3, 7, 9, 12. Specifieke PCR voor P. aesculi. zijn ze toch negatief. Sequentie analyse blijkt dat 

het om een van de Pseudomonas specie gaat (geen pathogeen). 



Boomsoort 

(wetenschappelijke naam)

Boomsoort 

Nederlandse naam

Hoogte 

(m)

Geschikt voor 

bodemgesteldheid

Score op 

bodemgesteldheid

Geschikt voor 

grondwaterpeil

Geschikt voor toepassing 

op evenemententerrein

Mate van biodiversiteit 

(aantal soorten)

Vatbaar voor ziekten en 

aantastingen

Acer platanoides Noorse esdoorn 20-25 Weinig eisend, 

minder op natte 

bodems

-- - -- ++ -

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 20-25 Weinig eisend, 

minder op natte 

bodems

- - -- ++ -

Acer saccharum Suikeresdoorn 15-20 Weinig eisend, niet 

op natte bodems

- - -- ++ -

Juglans regia Gewone walnoot 20-25 Liefst klei/lemig - - -- ++ -

Robinia pseudoacacia Valse acacia 20-25 Liefst diep 

doorwortelbare 

bodem

- - -- - +

Tilia cordata Winterlinde 20-30 Weinig eisend ++ + -- + +

Ulmus leavis Fladderiep 25-30 Vochtig voedselrijk ++ ++ -- + -/+ 

Zeer gevoelig voor 

iepziekte, soort wordt 

over het algemeen niet 

aangevreten door 

iepenspintkever

Vergelijking diverse boomsoorten voor Exercitieveld Woerden



Mate van afscheiding in de vorm van plak 

en/of andere zaken die onderliggende 

wegen en paden vies kunnen maken

(buiten blad en zaadval)

Mate van afscheiding in de 

vorm van stofjes waar mensen 

gevoelig voor kunnen zijn

Geschikt/toepasbaar 

als laanboom

Aantal aanwezige bomen van 

deze soort in de gemeente

Cultuurhistorische 

waarde

Hoog +

Hoog +

Geen informatie - 

Brede kroon, meer 

als parkboom

Vallende noten Hoog -      

Brede kroon, meer 

als parkboom, 

vallende vruchten

++

Gering +

Mogelijk matige aantasting luis, ook 

afhankelijk van kwaliteit van de 

groeiplaats

Gering + ++

Hoog + +

Vergelijking diverse boomsoorten voor Exercitieveld Woerden



Groen in de stad

Soortentabel

In deze soortentabel is de positieve bijdrage van ruim 100 boomsoorten aan klimaat, waterhuishouding, luchtkwaliteit 

en biodiversiteit in de stad in beeld gebracht. De tabel is onderdeel van een serie rondom de positieve effecten 

van groen in de stad. Vier aanvullende factsheets gaan dieper in op de onderwerpen klimaat, waterhuishouding, 

luchtkwaliteit en biodiversiteit. De factsheets en de tabel zijn het resultaat van een project uitgevoerd door 

Wageningen University & Research met medewerking van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in opdracht van 

de Gemeente Den Haag, Stichting De Groene Stad en Royal FloraHolland met financiële ondersteuning van de topsector 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bijdragen van Perennial Power, i-Bulb, Van den Berk Boomkwekerijen, Boot & Dart 

Boomkwekerijen, Boomkwekerij Ebben en Boomkwekerij M. van den Oever & Zonen.

Tekst: Jelle Hiemstra (jelle.hiemstra@wur.nl). Foto’s: Bovengenoemde bedrijven en diverse bronnen uit het publiek domein. 

Het project is onderdeel van het programma de Groene Agenda; meer informatie hierover en meer achtergrondinformatie 

is te vinden in het kennisportaal Groen & Welzijn op www.groenkennisnet.nl of via de auteur.

Toelichting soortentabel

beperking van de opwarming van de stad is beoordeeld als 

hoog voor grote bomen met een brede en dichte kroon; als 

matig voor minder grote bomen of grote bomen met een open 

of relatief smalle kroon; en als klein voor kleine boompjes 

of bomen met een zeer smalle zuilvormige kroon (Samson 

et al. 2017). Experimentele gegevens op dit terrein ontbreken 

vrijwel volledig, daarom is uitgegaan van het geschatte effect 

voor volwassen bomen met goede groeiomstandigheden. Het 

effect kan sterk afnemen wanneer de bomen te maken hebben 

met waterstress.

Klimaat: Interceptie neerslag

 sterke interceptie van neerslag

 matige interceptie

 geringe interceptie

Interceptie van neerslag door boomkronen (en andere 

vegetatie) draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast 

bij zware buien. Een deel van de neerslag blijft achter op blad, 

takken en stam en kan vandaar weer verdampen. Hierdoor, 

en doordat het overige water vertraagd via de stam naar de 

grond vloeit (stemflow) of van het blad afdruipt (throughfall), 

worden neerslag pieken afgevlakt. De mate waarin bomen 

water vasthouden is afhankelijk van omvang en dichtheid van 

de kroon, bladeigenschappen en schorstype. De capaciteit van 

bomen hiervoor is het hoogst voor grote bomen met een dichte 

altijd groene kroon en weinig stemflow (bijv. Picea abies), 

veel minder voor kleinere bomen of grote bomen met een 

relatief open kroon (bijv. Populus) en het geringst voor kleine 

bomen en bomen met een relatief smalle of zuilvormige kroon 

en een gladde bast (bijv. Cercidiphyllum). De indeling in de 

verschillende klassen is gebaseerd op een inschatting (expert 

knowledge) en moet gezien worden als een indicatie (bron. 

Samson et al. 2017) vanwege het ontbreken van experimentele 

gegevens. De waardering verwijst naar het effect van 

volwassen bomen, jonge pas geplante bomen hebben een veel 

beperkter effect.

Waterberging: verdraagt zeer natte/droge periode

Gebruikte codes kolom ‘Verdraagt zeer natte periode'

 Echte moeras of oever plant

 Tolereert zeer natte locaties/kan tijdelijk onder 

water staan

Gebruikte codes kolom ‘Verdraagt droge periode'

 Verdraagt sterke droogte

 Verdraagt gemiddelde droogte

Het groen in de stedelijke omgeving wordt steeds vaker 

mede benut om bij piekneerslagen een deel van het water 

tijdelijk te bergen (wadi’s, verlaagde delen voor waterberging, 

waterpleinen, etc.). Bomen die in dergelijke gebieden 

worden gebruikt moeten enerzijds bestand zijn tegen korte 

(zeer) natte perioden en aan de andere kant veel drogere 

omstandigheden in de periodes daartussen verdragen. Deze 

kolommen geven voor een aantal voor deze situaties relevante 

bomen de mate weer waarin ze deze twee omstandigheden 

verdragen (Bron: Hoffman & Hop 2012).

Luchtkwaliteit: Wegvangen fijnstof (PM)

 zeer grote wegvangcapaciteit 

 grote wegvangcapaciteit

 matige wegvangcapaciteit

 geringe wegvangcapaciteit

Er zijn slechts weinig concrete (meet)gegevens beschikbaar 

van de wegvangcapaciteit van individuele soorten. Bovendien 

zijn de actuele weggevangen hoeveelheden verontreiniging 

afhankelijk van de mate van verontreiniging in de lucht 

en de plaatselijke meteorologische omstandigheden (m.n. 

windsnelheid en –richting), de plaats van de boom (solitair 

of in een beplanting) en de toestand en omvang van de 

boom. Hoe fijner vertakt de structuur in de boomkroon is, 

hoe effectiever fijnstof wordt afgevangen. Naaldbomen zijn 

daardoor effectiever dan loofbomen en bij de loofbomen zijn 

de soorten met veel kleine blaadjes effectiever dan soorten 

met groot blad. Verder zijn soorten met ruwe, kleverige of 

harige bladeren effectiever dan soorten met gladde platte 

bladeren. Op basis van deze structuur kenmerken is een 

inschatting gemaakt van het relatieve potentiële effect van 

de verschillende soorten. De waarderingen in deze kolom zijn 

een synthese van op deze manier geproduceerde ranglijsten 

in Hiemstra et al. 2008, Hoffman, 2009 en Samson et al. 2017. 

Omdat de uiteindelijk weggevangen hoeveelheid afhankelijk 

is van het volume van de kroon zijn bomen dus effectiever 

dan struiken, al is het wel zo dat vele kleine bomen (struiken) 

hetzelfde effect kunnen hebben als één grote boom.

Luchtkwaliteit: Wegvangen NOx/O3

 zeer grote wegvangcapaciteit

 grote wegvangcapaciteit

 matige wegvangcapaciteit

 geringe wegvangcapaciteit 

Gasvormige verontreinigingen worden via de huidmondjes 

in het blad opgenomen en daar verwerkt door de 

stofwisselingsprocessen in het blad. Loofbomen zijn door 

hun bladstructuur effectiever dan naaldbomen, en binnen 

de categorie van loofbomen zijn bomen met grote gladde 

bladeren effectiever dan die met klein, ruw of behaard blad. 

Ook voor deze gasvormige vormen van luchtverontreiniging 

geldt dat het totale afgevangen volume afhankelijk is van het 

kroonvolume en de totale bladoppervlakte. Op basis van deze 

structuurkenmerken is in deze kolom een indicatie gegeven 

van het relatieve belang van de verschillende soorten. De 

gegevens zijn gebaseerd op Hoffman (2009) en waar nodig 

aangevuld.

Luchtkwaliteit: Vastleggen CO2

 zeer veel vastlegging

 veel vastlegging

 matige vastlegging

 geringe vastlegging 

Alle planten leggen CO2 vast via de fotosynthese. Wanneer 

plantendelen afsterven en verteren (afgevallen blad, vruchten, 

afgestorven wortels) komt die CO2 weer vrij. Alleen houtige 

gewassen hebben een netto-effect op jaarbasis doordat zij 

Grootte

 zeer grote boom: > 15 m (boom 1e grootte)

 grote boom: 10 - 15 m (boom 2e grootte)

 kleine boom: 6-10 m (boom 3e grootte)

 struiken en zeer kleine boompjes: < 6 m 

Veel van de effecten van bomen zijn gerelateerd aan de 

grootte (omvang kroon, totale bladoppervlak). Daarnaast is 

de ruimte in het stedelijk gebied vaak een beperkende factor 

bij de keuze van de te planten soorten. Daarom is in de eerste 

kolom een globale aanduiding opgenomen van de grootte 

van de volwassen boom, aansluitend bij de in Nederland 

gebruikelijke indeling in bomen van de 1e, 2e en 3e grootte. 

Overigens zijn dit maximale maten onder optimale 

groeiomstandigheden in het natuurlijke verspreidingsgebied. 

In de stad zijn de omstandigheden vaak niet optimaal en 

blijven bomen meestal kleiner. Daarnaast is niet alleen de 

hoogte van belang, maar vooral ook de breedte van de kroon 

die per cultivar sterk kan verschillen. De vermelde gegevens 

zijn vooral gebaseerd op Roloff & Bärtels (2014), waar nodig 

aangevuld met gegevens uit andere bronnen.

Groenblijvend ()

Groenblijvende bomen hebben het hele jaar door min of meer 

hetzelfde effect op luchtkwaliteit, waterberging en klimaat 

in de stad. Bladverliezende bomen hebben in de periode 

zonder blad veel minder effect op de luchtkwaliteit (sterk 

verminderde filterwerking voor fijnstof, geen filterwerking 

meer voor gasvormige verontreinigingen, geen productie 

van VOS), waterberging (sterk verminderde interceptie van 

neerslag) en het klimaat in de stad (veel minder schaduw, geen 

verdamping). Het gedurende de winter verminderde effect op 

klimaat van bladverliezende bomen (beperken opwarming) 

is onder Nederlandse omstandigheden niet erg belangrijk, 

maar met name voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en 

waterhuishouding zijn groenblijvende bomen over het jaar 

heen effectiever dan bladverliezende bomen.

Winterhardheid

 zeer winterhard; minstens winterhardheidzone 6 

(verdraagt min. temp. -17.8 tot – 23.3 °C)

 goed winterhard; winterhardheidzone 7 

(verdraagt min. temp. – 12.3 tot -17.7 °C)

 redelijk winterhard; winterhardheidzone 8 

(verdraagt min. temp. – 6.7 tot -12.2 °C) 

In de stad is het gewoonlijk warmer dan in de gebieden 

daarbuiten, de extremen in de zomer liggen hoger en de 

minima in de winter zijn ook minder laag. Daarnaast stijgt in 

Nederland de gemiddelde jaartemperatuur als gevolg van de 

klimaatverandering. Hierdoor lijken er meer mogelijkheden 

te komen voor soorten uit warmere streken. Echter de minima 

in de winter blijven nog steeds ruim onder nul, ook in de stad. 

Om die reden moeten stadsbomen nog steeds bestand zijn 

tegen lage wintertemperaturen. De mate van winterhardheid 

verwijst naar de capaciteit van planten om periodes met lage 

temperaturen te doorstaan. Dit wordt gewoonlijk gerelateerd 

aan de klimaatzones waarbinnen een plant van nature groeit, 

samengevat in klimaatzones begrenst door lijnen met de 

plaatselijke jaarlijkse minimum temperaturen. Op basis van 

deze klimaatzones is in de tabel een indicatie gegeven van 

de winterhardheid van de opgenomen soorten. De vermelde 

gegevens zijn gebaseerd op Roloff & Bärtels (2014).

Droogte tolerantie

 hoge tolerantie tegen droogte

 matige tolerantie tegen droogte

 lage tolerantie tegen droogte

 geen tolerantie tegen droogte 

Droogtetolerantie verwijst naar de mate waarin een plant 

perioden met verminderde beschikbaarheid van water kan 

doorstaan. In de stad waar de groeiomstandigheden, zeker 

voor straatbomen, vaak suboptimaal zijn is deze eigenschap 

van groot belang. Over het algemeen is het zo dat bomen met 

kleine blaadjes en bomen met dik leerachtig blad of een dikke 

waslaag beter bestand zijn tegen droogte dan bomen met groot 

en dun blad. In de tabel is een indicatie weergeven van de 

mate waarin de soorten bestand zijn tegen droogte gebaseerd 

op de in de literatuur beschikbare informatie zoals die is 

samengevat in Samson et al. 2017. Voor een aantal soorten is dit 

aangevuld met praktijkinformatie zoals vermeld in vdBerk 

(2004). Overigens gelden de vermelde categorieën alleen voor 

bomen die al enige jaren op hun plaats staan. Voor net geplante 

bomen blijft het belangrijk om ze bij droogte van water te 

voorzien, ook wanneer het om droogte resistente bomen gaat.

Strooizout tolerantie

 Tolerant

 Gevoelig

In het stedelijk gebied krijgen bomen vaak te maken met 

strooizout. In deze kolom is daarom een indicatie gegeven 

voor de gevoeligheid voor strooizout, voor zover die 

informatie beschikbaar is. De gegevens in de literatuur 

zijn incompleet, niet allemaal even “hard” en spreken 

elkaar soms tegen zoals blijkt uit een overzicht van alle 

beschikbare wetenschappelijke publicaties en publicaties in 

vaktijdschriften (Hop, 2012). Daarom zijn in deze kolom de 

gegevens betreffende gevoelige soorten zoals vermeld door 

Hop aangevuld met de vermeldingen van tolerante soorten 

zoals vermeld door vdBerk (2004). Voor de soorten waarachter 

geen code is opgenomen ontbreken gegevens.

Klimaat: Beperking opwarming

 hoge bijdrage aan beperking opwarming

 matige bijdrage aan beperking opwarming

 lage bijdrage aan beperking opwarming

Deze kolom geeft een indicatie van de mate waarin de 

betreffende soort kan bijdragen aan het beperken van de 

opwarming van de lucht in de stad. Dit verloopt via twee 

mechanismen: opvangen van een deel van de inkomende 

stralingsenergie (schaduw) en afkoeling als gevolg van de 

verdamping van water. Beide processen zijn gekoppeld aan 

de hoeveelheid bladmassa van een boom. De bijdrage aan de 

een (vaak groot) deel van de omgezette CO2 voor langere tijd 

vastleggen in hout. Alleen de CO2 in het overblijvende (houtige) 

deel van bomen en struiken is daarom relevant als het gaat 

om CO2-vastlegging. Voor het inschatten van de hoeveelheid 

vastgelegde CO2 is ervan uitgegaan dat hoe meer volume hout 

een plant heeft, hoe meer CO2 is vastgelegd. Gebaseerd op de 

groeisnelheid en de capaciteit om CO2 vast te leggen in boven- 

en ondergrondse delen is een inschatting gemaakt in vier 

categorieën waarbij kleine bomen en struiken in de laagste 

categorie vallen en grote bomen met uitgebreide kronen 

en wortelstelsels in de hoogste categorie. De gegevens zijn 

gebaseerd op Hoffman (2009) en waar nodig aangevuld.

Biodiversiteit: Nectar- / Stuifmeelbron voor insecten

 zeer hoge waarde

 hoge waarde

 matige waarde

 geringe waarde

 geen waarde 

Wereldwijd hebben bijen en andere insecten het moeilijk. 

Vanwege hun belang als bestuivers en ook voor de 

biodiversiteit in het algemeen is de aandacht voor bijen 

en andere bestuivers sterk toegenomen. Deze insecten zijn 

afhankelijk van voldoende stuifmeel en nectar in de omgeving. 

Deze twee kolommen geven de waarde van de genoemde 

boomsoorten voor bestuivers door middel van een waardering 

van de mate van productie van nectar en stuifmeel. De 

informatie is afkomstig van lijsten samengesteld door  het 

Duitse GALK Arbeitskreis Stadtbäume (zie www.galk.de) en de 

Belgische Imkersbond (van Hoorde et al., 2004). De waardering 

in de tabel is op soortniveau; cultivars binnen de soort kunnen 

onderling verschillen in geschiktheid als nectar of pollen 

leverancier; met name dubbel- of gevuld bloemige cultivars 

dienen voor dit doel vermeden te worden omdat die meestal 

steriel zijn. Bovendien is de productie van nectar en stuifmeel 

ook afhankelijk van de lokale omstandigheden en de groei 

van de betreffende boom. De waarden moeten daarom gezien 

worden als een indicatie van wat mogelijk is.

Voedselbron voor vogels

Van de hogere diersoorten zijn met name de vogels aanwezig 

in het groen in de stad. Deze kolom geeft een aantal soorten 

aan die van belang zijn voor vogels omdat ze voedsel bieden in 

de vorm van bessen, zaden en noten. Overigens is dit ook voor 

een aantal kleine zoogdieren een bron van voedsel.

Allergeniteit

 hoog

 matige

 gering

Allergeniteit verwijst naar de eigenschap dat sommige 

planten bij een deel van de bevolking symptomen van 

overgevoeligheid oproepen als ze in contact komen met delen 

van die planten. Met name stuifmeel leidt vaak tot dit soort 

reacties (“hooikoorts”). De reactie wordt veroorzaakt door 

eiwitten in de wand van de stuifmeelkorrels waarop gevoelige 

personen reageren met allergische reacties. Bij sommige 

soorten (bijv. Platanus) kunnen ook fijne haren afkomstig 

van het blad tot zulke reacties leiden. Deze kolom geeft de 

mate van allergeniteit van het stuifmeel van de verschillende 

soorten gebaseerd op een systeem ontwikkeld door Cariñanos 

et al. (2016) waarbij het eindcijfer een combinatie is van drie 

onderdelen; de wijze van verspreiding van het stuifmeel 

(wind/insecten/beide), de lengte van de periode waarin het 

stuifmeel vrij komt en de mate waarin dat stuifmeel allergeen 

is.

Emissie van VOS

 hoge emissie van VOS

 matige emissie van VOS

 lage emissie van VOS

De relatie tussen planten, vluchtige organische stoffen 

(VOS) en ozon is complex. VOS versterken, met name onder 

warme omstandigheden, de vorming van ozon (O3). Bomen 

nemen zowel ozon als VOS op en verbeteren daardoor de 

luchtkwaliteit. Daar staat tegenover dat sommige bomen 

zelf ook VOS produceren. Over het algemeen is de balans 

op stadsniveau weliswaar gunstig (meer VOS weggevangen 

dan geproduceerd) maar het is verstandig om geen grote 

aantallen van soorten die VOS produceren bijeen te planten 

om de bevordering van de vorming van zomersmog 

te voorkomen. In deze kolom is de VOS-emissie van de 

verschillende soorten weergegeven in 3 klassen, gebaseerd 

op literatuurgegevens voor zover beschikbaar en interpolatie 

van die gegevens naar verwante soorten zoals samengevat in 

Samson et al. (2017).
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WETENSCHAPPELIJKE NAAM

GROOTTE GROEN- 
BLIJVEND

WINTER- 
HARDHEID

TOLERANTIE 
DROOGTE

TOLERANTIE 
STROOIZOUT

BEPERKEN 
OPWARMING

INTERCEPTIE 
NEERSLAG 

VERDRAAGT 
ZEER NATTE 

PERIODE

VERDRAAGT 
DROGE 

PERIODE

WEGVANGEN 
FIJNSTOF

WEGVANGEN 
NOX/O3

VASTLEGGEN 
CO2

NEKTARBRON 
INSECTEN

STUIFMEEL-
BRON  

INSECTEN

VOEDSELBRON 
VOGELS ALLERGENITEIT EMISSIE  VOS

Acer buergerianum        

Acer campestre             

Acer negundo            

Acer platanoides            

Acer pseudoplatanus            

Acer rubrum              (afh. van cv) 

Acer saccharinum              

Acer tataricum ssp. Ginnala          

Aesculus hippocastanum            

Aesculus x carnea            

Alnus cordata            

Alnus glutinosa              

Alnus incana              

Alnus spaethii           

Amelanchier arborea              

Amelanchier lamarckii              

Betula nigra                

Betula papyrifera          

Betula pendula            

Betula pubescens              

Betula utilis            

Carpinus betulus             

Castanea sativa             

Catalpa bignonioides            

Cedrus atlantica = C. libani ssp. Atlantica          

Cedrus deodara          

Cedrus libani          

Celtis australis            

Celtis occidentalis           

Cercidiphyllum japonicum           

Cercis canadensis         

Cercis siliquastrum           

Chamaecyparis lawsoniana           

Cornus mas              

Corylus colurna            

Crataegus coccinea          

Crataegus x lavallei             

Crataegus monogyna             

Elaeagnus angustifolia         

Fagus sylvatica              

Fraxinus angustifolia               

Fraxinus excelsior               

Fraxinus ornus              

Fraxinus pennsylvanica               

Ginkgo biloba              

Gleditsia triacanthos var. inermis             

Gymnocladus dioicus         

Ilex aquifolium              

Juglans nigra           

Juglans regia           

Koelreuteria paniculata           

Larix decidua          

Liquidambar styraciflua               

Liriodendron tulipifera             

Magnolia grandiflora            

Magnolia spp.                         

Malus baccata           

Malus tschonoskii            

Malus cv's               

Metasequoia glyptostroboides             

Morus alba           ( plant) 

Morus nigra           

Parrotia persica        

Paulownia tomentosa          

Picea abies              

Picea pungens           

Pinus nigra            

Pinus strobus         

Pinus sylvestris             

Platanus occidentalis              

Platanus orientalis            

Platanus x acerifolia = P. x hispanica               

Populus alba            (afh. van cv) 

Populus nigra              ( plant) 

Populus tremula              

Populus x canadensis             

Populus x canescens              ( rassen) 

Prunus avium              

Prunus cerasifera             

Prunus cerasus              

Prunus maackii           

Prunus padus              

Prunus sargentii            

Prunus serrulata             

Prunus spinosa             

Prunus virginiana 'Shubert'          

Pyrus calleryana             

Quercus cerris               

Quercus coccinea             

Quercus frainetto               

Quercus ilex              

Quercus palustris             

Quercus petraea            

Quercus robur               

Quercus rubra              

Robinia pseudoacacia              

Salix alba              ( plant) 

Salix babylonica              ( plant) 

Salix x sepulcralis           ( plant) 

Sambucus nigra             

Sophora japonica (Styphnolobium jap.)            

Sorbus aria            

Sorbus aucuparia              

Sorbus intermedia            

Sorbus latifolia            

Sorbus x thuringiaca          

Tamarix gallica            

Taxodium distichum            

Taxus baccata             ( plant) 

Thuja occidentalis           

Thuja plicata           

Tilia americana             

Tilia cordata             

Tilia platyphyllos             

Tilia tomentosa             

Tilia x europaea             

Ulmus cv's                  

Ulmus laevis         

Ulmus pumila          

Zelkova serrata            
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1. Inleiding

Langs het Exercitieveld ligt in de Oostsingel en het Exercitiepad een gemengd vrijvervalriool. In de 
Oostlaan is geen riolering aanwezig. Het riool in de Oostsingel voert het afvalwater van 14 woningen 
en een deel van het hemelwater van de Oostsingel af richting het Exercitiepad. Ter plaatse van de 
kruising van de Oostsingel en het Exercitiepad is een overstort richting de boezem aanwezig en vanaf 
dit punt wordt het afvalwater van de Oostsingel samen met het afvalwater van de Oudelandseweg 
afgevoerd via het Exercitiepad richting het centrum van Woerden. 
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Het oude betonnen riool in het noordelijke deel van de Oostsingel is in 2016 vervangen door een 
nieuw gescheiden stelsel van PVC, waarbij het HWA afwatert naar de Singel. Het resterende 
betonnen riool langs het Exercitieveld stamt uit de jaren 1970 en verkeerd in een slechte staat. Als 
gevolg van zettingen in de ondergrond door de jaren heen ligt het riool niet goed meer op afschot, 
waardoor in grote delen van het riool water blijft staan. Door de biochemische processen die zich 
afspelen in dit stilstaande water is het beton ernstig aangetast. Daarnaast is er op een aantal plaatsen 
sprake van scheuren in de buizen, openstaande verbindingen tussen buizen en wortelingroei. 

Openstaande scheur en biochemische aantasting 

Verplaatste verbinding 
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Wortelingroei 

In deze notitie worden de verschillende opties voor de aanpak van het riool beschreven en wordt een 
advies gegeven voor de beste aanpak. 
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2. Opties

In dit hoofdstuk worden de verschillende opties voor de aanpak van het riool beschreven. 

2.1. Optie 1 – in stand houden 
Wanneer niet wordt ingegrepen, zal de staat van het riool steeds verder verslechteren. De kans op 
calamiteiten zal hierdoor toenemen. Het is niet te zeggen wanneer er serieuze incidenten zullen gaan 
plaatsvinden, maar door de aanwezige scheuren en openstaande verbindingen kan op korte termijn al 
sprake zijn van inspoeling van zand vanonder het wegdek naar het riool. Als gevolg hiervan kan het 
wegdek plotseling inzakken. 

2.2. Optie 2 - relinen 
Met het relinen van het riool kan verdere biochemische aantasting worden voorkomen. Er zal nog 
steeds op veel plaatsen water in het riool blijven staan, maar het materiaal waarmee de buizen 
worden gerelined is beter bestand tegen de schadelijke gassen die hierdoor ontstaan dan het beton 
van de buizen. Met een relining kan de levensduur van het riool in principe met ca. 50 jaar verlengd 
worden. De bestaande verzakkingen en toekomstige ongelijkmatige zettingen zullen echter het riool 
minder goed laten functioneren. 

2.3. Optie 3 – nieuw riool in het huidige tracé 
Wanneer er een nieuw riool wordt aangelegd, kan dit weer op de juiste hoogte worden gebracht, 
waardoor er geen water meer blijft staan in het riool. Het zal echter niet mogelijk zijn om ook het 
gewenste afschot van 1 tot 2 mm per meter in het riool aan te brengen, omdat het nieuwe riool in het 
noordelijke deel van de Oostsingel en het riool op de kruising van het Plantsoen en de Achterstraat, 
waarop moet worden aangesloten, op dezelfde hoogte liggen. De afvoer van water zal dus nog steeds 
enigszins stagneren, maar omdat het nieuwe riool in PVC zal worden uitgevoerd, zal dit stagnerende 
water geen nieuwe aantasting van de buizen veroorzaken, waardoor het riool weer ca. 50 jaar mee 
kan. 

2.4. Optie 4 – nieuw riool in een nieuw tracé over het Exercitieveld 
Voor een nieuw tracé over het Exercitieveld geldt voor wat betreft het hydraulisch functioneren van het 
riool hetzelfde als voor een nieuw riool in het huidige tracé. Vanuit oogpunt van beheer wordt deze 
deze optie zeer sterk afgeraden, omdat een aantal inspectieputten minder goed bereikbaar zal zijn 
voor zwaardere onderhoudsvoertuigen. Daarnaast zijn de inspectieputten en strengen tijdens 
evenementen op het Exercitieveld mogelijk helemaal niet toegankelijk in het geval zich een calamiteit 
voordoet. 

2.5. Optie 5 – minizuivering of gemaal voor de woningen aan de Oostsingel 
Nabij de kruising van de Oostsingel en de Oostlaan, aan de noordzijde van het Exercitieveld, kan een 
minizuivering worden aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de minizuivering kan het bestaande 
riool gewoon blijven functioneren en achteraf kan het oude riool in de Oostsingel komen te vervallen. 
Voor de kolken in het deel van de Oostsingel langs het Exercitieveld zullen dan alleen nog 
kolkleidingen naar de singel moeten worden aangebracht. Voordeel van een minizuivering is dat het 
rioolstelsel in het centrum wordt ontlast. Mocht een minizuivering op deze locatie niet de goedkeuring 
krijgen van het hoogheemraadschap, dan kan in plaats van de minizuivering een gemaal worden 
aangebracht. 
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3. Beheersaspecten

De verschillende opties hebben elk hun eigen gevolgen voor het beheer van het riool. 

3.1. Optie 1 – in stand houden 
Wanneer er niets wordt gedaan, zal het riool met grotere regelmaat gereinigd moeten worden en is de 
kans op calamiteiten aanwezig.  

3.2. Optie 2 - relinen 
Wanneer wordt gekozen voor relining, zal het riool ook vaker gereinigd moeten worden als gevolg van 
het tegenschot.  

3.3. Optie 3 – nieuw riool in het huidige tracé 
Wanneer het bestaande riool in hetzelfde tracé wordt vervangen, zal er sprake zijn van een standaard 
optimale situatie voor het beheer van het riool. 

3.4. Optie 4 – nieuw riool in een nieuw tracé over het Exercitieveld 
Wanneer wordt gekozen voor een riool in een nieuw tracé over het Exercitieveld, zal dit negatieve 
gevolgen hebben voor de bereikbaarheid bij onderhoud.  
Ten behoeve van het reinigen en inspecteren van de leiding of bij het voordoen van verstoppingen 
zullen de zware onderhoudsvoertuigen niet zonder voorzieningen het veld kunnen betreden. 
Tevens zal bij het voordoen van calamiteiten tijdens één van de vele evenementen op het veld de 
toegankelijkheid zeer beperkt zijn en de gevolgen groot. 
Daarnaast wordt geadviseerd een blijvende markering in het veld aan te brengen zodat in de 
opbouwfase van de evenementen de leiding inzichtelijk is voor het aanbrengen van bijvoorbeeld grote 
stalen pinnen van een circustent. Daarnaast kunnen eventuele trillingen en zettingen door het houden 
van evenementen tevens negatieve gevolgen hebben voor de riolering.  

3.5. Optie 5 – minizuivering of gemaal voor de woningen aan de Oostsingel 
Wanneer een minizuivering wordt aangebracht, zal hier eens per jaar een zuigwagen langs moeten. 
Het stroomverbruik van de zuivering is minimaal. Wanneer een gemaal wordt aangebracht, zal iets 
meer inzet van beheer nodig zijn en zullen de stroomkosten ook iets hoger zijn. 
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4. Samenhang met Oudelandseweg

Het riool in het Exercitiepad zorgt niet alleen voor de afwatering van de Oostsingel, maar ook voor de 
aansluiting van de Oudelandseweg. Het riool in de Oudelandseweg ligt ook met minimaal afschot en 
plaatselijk zelfs met tegenschot. Het verdient daarom de overweging om voor zowel de Oostsingel als 
de Oudelandseweg aparte kleine gemalen aan te brengen. Daarmee kan er wel voldoende afschot in 
het riool gecreëerd worden en kan tegelijk de zinker in het riool tussen het Exercitieveld en het 
centrum komen te vervallen. Tevens wordt het daardoor mogelijk om het rioolstelsel van het centrum 
te ontlasten wanneer wordt gekozen voor een lozingspunt in een ander bemalingsgebied. 
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5. Advies

Wij adviseren om het plan voor de aanpak van de riolering rond het Exercitieveld in samenhang met 
de Oudelandseweg te beschouwen. Op korte termijn kan het slechte riool in de Oostsingel vervangen 
worden door een minizuivering of een gemaal ten behoeve van de huizen aan de Oostsingel. In eerste 
instantie zal de minizuivering of het gemaal alleen dienst doen voor de afvoer van de 14 woningen 
aan de Oostsingel. Zodra er ook een gemaal is gerealiseerd aan de Oudelandseweg, kunnen de 
zinkers richting het Plantsoen en onder de duikerbrug in de Oostdam worden afgesloten en kan ook 
het afvalwater van de 10 woningen aan de Oostdam op de minizuivering of het gemaal worden 
aangesloten.  

Omdat het benodigde werk aan de Oudelandseweg vrij omvangrijk is, terwijl daar nog geen concrete 
plannen voor zijn, zal het riool in het Exercitiepad nog enige tijd dienst moeten blijven doen voor de 
afvoer van de Oudelandseweg. Wanneer de verharding van het Exercitiepad eerder vervangen wordt, 
wordt geadviseerd om dan ook het riool in het Exercitiepad te vervangen door een gescheiden riool, 
waarbij het HWA-riool wordt aangesloten op de Singel. 
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1. Groot onderhoud (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+  Van de bomen blijven wij af.
+  Uitvoering beperkt zich toch het     
 noodzakelijke asfaltwerk.
 -  Geen nieuwe inrichting mogelijk met   
 paden langs het water.
 -  Thema sierlijk romantisch krijgt geen   
 invulling.
 -  Riolering Oostsingel en Exercitiepad   
 worden niet vervangen en zijn een risico.
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1. Groot onderhoud (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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1. Groot onderhoud (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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1. Groot onderhoud (na 10-15 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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2. Groot onderhoud + (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+  Van de bomen blijven wij af.
+  Asfaltwerk en vervangen van verharding  
 en  riolering Exercitiepad.
+ 4 nieuwe bomen langs Exercitiepad.
- Geen nieuwe inrichting mogelijk met   
 paden langs het water.
-  Thema sierlijk romantisch krijgt geen   
 invulling.
-  Riolering in de lengterichting onder het   
 Exercitieveld beperkt het gebruik.
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2. Groot onderhoud + (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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2. Groot onderhoud + (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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2. Groot onderhoud + (na 10-15 jaar)

Oostsingel
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Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+  Riolering Oostsingel en Exercitiepad   
 worden vervangen.
+  Oostsingel en Exercitiepad krijgen nieuwe  
 inrichting.
+  Nieuwe inrichting Oostsingel maakt    
 wandelen langs het water mogelijk.
+  Grondwal langs Exercitiepad is mogelijk.
+  Gesloten laanstructuur Oostsingel is te   
 maken met nieuwe bomen.
+  Aanleg van ondergrondse       
 boomgroeiplaatsen is mogelijk bij de   
 nieuwe bomen.
- Bomen kappen langs de Oostsingel.
-  Thema sierlijk romantisch is deels te    
 maken.
-  Twee verschillende sfeerbeelden op het  
 exercitieveld (oud en nieuw).
-  Nooit meer bomen van vergelijkbare   
 leeftijd rondom het veld.
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (oplevering)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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III
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (na 5 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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3. Reconstructie Oostsingel en Exercitiepad (na 10-15 jaar)

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Exercitieveld Woerden
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4. Volledige reconstructie (oplevering)
Exercitieveld Woerden

+  Riolering Oostsingel en Exercitiepad   
 worden vervangen.
+  Gehele omgeving krijgt nieuwe inrichting
+  Paden langs de waterkant zijn mogelijk aan  
 weerszijden.
+  Grondwal langs Exercitiepad is mogelijk.
+  Gesloten laanstructuren Oostsingel en   
 Oostlaan is te maken met nieuwe bomen.
+  Ca. 20 nieuwe bomen bovenop huidige   
 aantal.
+  Aanleg van ondergrondse       
 boomgroeiplaatsen is mogelijk bij de   
 nieuwe bomen.
+  Exercitieveld kan er weer 80-100 jaar   
 tegen.
+  Thema sierlijk romantisch is in te vullen.
+  Eenduidig beeld rondom het veld met   
 bomen van vergelijkbare leeftijd.
- Bestaande bomen kappen.
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4. Volledige reconstructie (oplevering)
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4. Volledige reconstructie (na 5 jaar)
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Exercitieveld Woerden
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4. Volledige reconstructie (na 10 jaar)
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Inleiding 

Het Exercitieveld is voor veel Woerdenaren een 
belang-rijk onderdeel van de binnenstad. Door zijn 
prachtige ligging, het formaat en door de beeldbepalende 
 omzoming van grote bomen is het veld een visitekaartje 
voor Woerden.

In 2014 heeft de gemeente Woerden het initiatief 
genomen om met herinrichtingsvoorstellen voor het 
Exercitieveld te komen. Hierover is uitgebreide inspraak 
gehouden met de vele belanghebbenden. 

De bomen rond het Exercitieveld zijn door de ge-
meente als waardevol aangemerkt en worden in het 
bestemmings plan beschermd. Als voorbereiding voor het 
opstellen van de herinrichtingsplannen zijn de aan-
wezige bomen in 2013 onderzocht door boomtechnisch 
onderzoeksbureau Terra Nostra. Vele van de aanwezige 
kastanjebomen hadden volgens dit onderzoek een 
matige vitaliteit vanwege aantastingen door kastanje-
bloedingsziekte en kastanje-mineermot. 

Tijdens de inspraak in 2014 hebben de inwoners van Wo-
erden zich uitgesproken over de plannen. De meerder-
heid van de inwoners koos voor het scenario waarbij de 
huidige kastanjebomen zo lang mogelijk zouden blijven 
staan. Dit leidde er toe dat in 2017 een experimentele 
behandeling van een aantal aangetaste kastanjebomen 
plaats vond.

In 2018 zijn de bomen nogmaals onderzocht. Uit het 
onderzoek bleek dat de bomen in veel gevallen een 
betere conditie hadden dan tijdens het onderzoek in 
2013. De behandeling lijkt daarmee te hebben gewerkt.

Desondanks waren er begin 2020 plannen om alle 
kastanjebomen alsnog te kappen. De uitkomst van de 
participatie uit 2014 werd daarmee volledig genegeerd. 
Met dit voorstel willen wij graag weer terug naar een 
plan waarbij de bomen zoveel mogelijk gespaard kunnen 
blijven. 
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Burgerparticipatie Exercitieveld  (1)
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Het nieuwe Exercitieveld

Infrastructuur verkeer en parkeren

Brediuspark

Oostsingel

Oostlaan

Exercitiepad

Routing wandelen en fietsen

Basiselementen
herinrichting
Deze schets laat zien hoe de omgeving van het 
Exercitieveld er uit zal zien als de werkzaamheden 
voltooid zijn. 

1. Met twee nieuwe bruggen zal  de verbinding 
tussen de binnenstad en het Brediuspark voor 
fietsers en wandelaars worden verbeterd. 

2. Rond het Exercitieveld is meer ruimte gemaakt 
voor wandelen en verblijven. In het hele gebied 
zijn de asfaltwegen vervangen door een klassieke 
bestrating van klinkers, aansluitend op de 
inrichting van de binnenstad.

3. Tussen de Parijse brug  en het Exercitieveld 
wordt het beeld van een parkachtige singel 
versterkt. Dit sluit aan bij de pas verschenen visie 
voor de Woerdense Singel. Nieuwe bomen nemen 
geleidelijk de plaats in wanneer oude of zieke 
bomen sneuvelen. Nieuwe wandelpaden leiden naar 
de brug richting het Brediuspark.

4. Door het parkeren van auto’s te concentreren 
langs het Exercitiepad, komt er ruimte vrij rondom 
het Exercitieveld voor wandelpaden en bankjes. 

5. Door een groene wal zijn de auto’s niet 
zichtbaar vanaf het veld. De wal biedt ook ruimte 
voor een verhoogde zitplaats met uitzicht over 
het Exercitieveld. Het veld blijft beschikbaar voor 
evenementen en  tussendoor biedt het ruimte voor 
sport, spel en andere manieren van ontspanning. 

Voor de verdere inrichting van het veld en voor 
de wijze waarop de kastanjes worden vervangen, 
zijn drie schetsen gemaakt. Deze schetsen zijn 
gebaseerd op de wensen en ideeën die de 
aanwezigen van de brainstormbijeenkomsten in mei 
en juni jl. hebben ingebracht.
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Het beleven van het rijke verleden als vesting en 
Exercitieveld staat centraal. Het Exercitieveld ademt 
historie, maar is geen letterlijke kopie van het verleden. 

De boombeplanting benadert zoveel mogelijk de huidige 
dubbele laan rond het veld. De contouren van de loop 

van de vestinggrachten worden zichtbaar gemaakt met 
robuuste banen van staal. Met ditzelfde staal wordt de wal 
voor de parkeerstrook voorzien van een tribune (kant van 
het Exercitiepad).

De brug die het veld met de binnenstad verbindt is 
geïnspireerd door de ‘Geniebrug’ (een militaire noodbrug); 
bijvoorbeeld met een stalen vakwerk-constructie. De 
banken, de verlichting en andere inrichtingselementen 
sluiten aan op de stoere vormen met robuust materiaal 
zoals stevige houten balken.

Activiteiten, sport en vermaak staan centraal bij het 
gebruik van het Exercitieveld, het hele jaar door. De sfeer is 
eigentijds en feestelijk, maar niet te ‘modieus’. 

De boombeplanting is wat ‘luchtiger’ dan de huidige 
beplanting: met een omsluitende laanbeplanting aan 
de binnenzijde en een meer losse beplanting langs 
de waterkant. De banken, de verlichting en andere 

inrichtingselementen zijn eigentijds, functioneel en een 
tikje feestelijk. Voorzieningen voor activiteiten zoals 
sporttoestellen of doelpalen kunnen verwijderd worden 
voor evenementen. Het wandelpad is ook ingericht als 
trimroute. Een verplaatsbare kiosk biedt mogelijkheid voor 
koffie, ijsjes of een toilet. 

De wal langs de parkeerplaatsen (kant van het 
Exercitiepad) is uitgevoerd met stevige treden die intensief 
gebruik verdragen. Een pleintje met waterspuiters nodigt 
uit tot activiteit en verblijf op het veld. De brug naar 
de binnenstad is vrolijk (mogelijk met een opvallende 
verlichting) zonder afbreuk te doen aan de historische 
uitstraling van de binnenstad.

Deze schets bouwt voort op de omvorming van de 
vestingwerken tot een parksingel. Glooiende oevers, 
verspreidde boomgroepen, slingerende wandelpaden 
en gevarieerde beplanting. Het Exercitieveld heeft een 
aangename groene sfeer die uitnodigt om te wandelen, 
op een bankje aan het water te zitten en om elkaar te 
ontmoeten.

Met de boombeplanting wordt deze sierlijke sfeer 
bereikt door de strakke laanbeplanting om te vormen 
tot een gevarieerde beplanting van verspreide bomen en 
boomgroepen van verschillende soorten. 

Het parkmeubilair is geïnspireerd op de meer romantische 
sfeer van de 19e eeuwse landschapsstijl. De brug naar 
de binnenstad is een sierlijke / romantische brug met 

een eigentijdse invulling. Een sierlijke hoog spuitende 
fontein in de Singel trekt de aandacht. De wal voor de 
parkeerplaatsen (kant van het Exercitiepad) is uitgevoerd 
als glooiend grastalud met chique zitrand aan de 
bovenzijde.

Langs de waterkant zijn de oevers voorzien van een 
beplantingaccenten zoals voorjaarsbollen in het gras.

Schets 3 Sierlijk veld met romantisch accent

Schets 2 Eigentijds activiteitenveld

Schets 1 Stoer stadsveld met historisch accent
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2

1

4

5

3

In 2014 zijn er diverse schetsvoorstel-
len aan de Woerdenaren voorgelegd, 
waarna zij hun voorkeur hebben mogen 
uitspreken. 

Verreweg de meeste stemmen gingen 
naar het sfeerbeeld van schets 3: Sierlijk 
veld met romantisch accent. In dit sce-
nario zouden de huidige kastanjebomen 
zo lang mogelijk behouden blijven.

Door het onderzoek en het behandelen 
van de bomen zijn de plannen naar 
de toekomst doorgeschoven. Nu de 
herinrichtingsvoorstellen weer actueel 
zijn, is het logisch om de conclusies uit 
de burgerparticipatie van destijds als 
uitgangspunt te nemen. 

Colofon 

Deze krant is een uitgave  

van de gemeente Woerden.

Redactie: 
gemeente Woerden en LANDLAB

Beeld: 
LANDLAB, Ben Kuipers, gemeente Woerden,  

Keest Smits, Stichting Open Monumentendag, e.a.

Vormgeving: Q’S grafisch ontwerp

Deze krant is met veel zorg voor u samengesteld.  

Sommige informatie is echter aan verandering  

onderhevig. U kunt geen rechten ontlenen aan  

de informatie in deze krant.

Schets 1  Sfeerbeelden stoer stadsveld met historisch accent

Schets 2 Sfeerbeelden eigentijds activiteitenveld

Schets 3 Sfeerbeelden sierlijk veld met romantisch accent
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In 2015 sta
at groot onderhoud aan de riolering, 

wegen en beschoeiing gepland voor de Oostlaan en 

de Oostsin
gel. O

ok zijn
 de drainage en fundering 

van het Exerciti
eveld toe aan verbetering en zijn

 de 

kastanjebomen rond het ve
ld ziek. Dé aanleiding om 

het belangrijke evenemententerrein voor jong en oud 

ook aan te pakken. 

De toekomst va
n het Exerciti

eveld gaat alle 

inwoners a
an. Daarom organiseerde de gemeente 

dit vo
orjaar drie brainstormbijeenkomsten over het 

Exerciti
eveld. Met de rijk

e oogst va
n deze avonden 

is de landschapsarchitect a
an de slag gegaan. Na 

flink puzzelen zijn
 er drie sch

etsen klaar, die zowel 

verkeerskundig als financieel mogelijk zijn
. Deze krant 
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n welke sch
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n gemaakt en waarop 

gestemd kan worden. 
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Hoe nu verder?

Laat uw stem horen!

Vanaf de Koeienmarkt (22-31 oktober 2014) kan  

er op de drie sch
etsontwerpen gestemd worden. 

Dit kan op versch
illende manieren, namelijk tijd

ens 

de Koeienmarkt 22 oktober, de stre
ekmarkt va

n  

25 oktober en de weekmarkt va
n 29 oktober 2014 

Daarnaast k
an er ook digitaal gestemd worden van 

22 t/m
 31 oktober 2014 via www.ikbenwoerden.nl.

Meer informatie over de ste
mlocaties tijd

ens de 

markten zullen onder andere bekend gemaakt 

worden op de Facebookpagina: Exerciti
eveld Anders.

Het definitie
ve ontwerp  

en de uitvoering

Na 1 november slu
it de (digitale) ste

mbus en  

worden de ste
mmen geteld. In de tweede week van 

november maakt de gemeente dan het winnende 

ontwerp bekend. Dit ontwerp wordt met een verdere 

uitwerking voorgelegd aan het co
llege. Na een 

positie
f co

llegebesluit st
arten dan de voorberei-

dingen voor de uitvo
ering. De werkzaamheden zelf 

duren naar ve
rwachting tot juni 2015 (vo

or het 

evenementenseizoen). 

  
Heeft u

 nog vra
gen over deze krant? Dan kunt u 

contact o
pnemen met Jessica

 Rateland, 

beleidsadvise
ur Openbare ruimte, via

 

exerciti
eveld@woerden.nl. Brochure van de gemeente Woerden uit 2014.
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Behandeling kastanjebomen 2017

Foto’s van de behandeling in 2017 
Bron: Prop Boomtechniek

In 2017 zijn 13 kastanjebomen behandeld tegen de 
kastanjebloedingsziekte. In mei 2018 is vastgesteld dat 
slechts 1 van de 13 bomen een ‘slechte’ conditie heeft. 
Voor 4 kastanjebomen is geadviseerd deze nogmaals 
te behandelen tegen de kastanjebloedingsziekte. Voor 
alle kastanjebomen geldt dat groeiplaatsverbetering van 
belang is. 

 (“Prop Boomtechniek, “Monitoring behandelde kastanjes 
Oostlaan Woerden”, blz. 8 en 23).

Conclusies uit dit rapport:

5.1 Conclusie
Als we de resultaten van de inspecties en de bemonsteringen 
beoordelen kunnen we concluderen dat de Pseudomonas syringae 
aesculi bacteriën die vóór de warmtebehandeling zichtbaar aanwezig 
waren zijn vernietigd. Bij 8 bomen zijn er echter nog actieve bloed-
ingen geconstateerd. Gezien de locatie van de actieve bloedingen 
(gesteltakken) kunnen we aannemen dat de bacterie in deze niet be-
handelde delen van de boom tijdens de behandeling latent aanwezig 
was. De bacterie was voor en tijdens de behandeling visueel
niet waar te nemen en is na de behandeling visueel geworden (bloed-
ingen). Bij 7 bomen is een herbesmetting opgetreden.

5.2 Advies
Gezien onze ervaringen met de warmtebehandeling en onze expertise 
op het gebied van boomverzorging is ons advies om 4 bomen na te 
behandelen. Het betreft hier de bomen met boomnummers  4, 6, 9 
en 10. 
De andere aangetaste bomen komen niet in aanmerking voor een 
nabehandeling, omdat de conditie te slecht is, de bacterie te hoog in 
de kroon zit, zwamaantastingen geconstateerd zijn of de boom een 
loslatende bast heeft.

Ook wordt geadviseerd om een groeiplaatsonderzoek uit te Iaten 
voeren en aan de hand van dit onderzoek de groeiplaats te verbe-
teren.  De nabehandeling heeft namelijk een grotere kans van 
slagen wanneer ook de groeiplaats van de bomen goed is. Bomen 
met een goede groeiplaats hebben veel meer energie en kunnen 
hierdoor makkelijker de door de bacterie toegebrachte schade aan 
het bastweefsel overgroeien.
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Conditie van de bomen
Bron BTL.  Kaartje afkomstig uit onderzoeksraport.

Toekomstverwachting
Bron BTL.  Kaartje afkomstig uit onderzoeksraport.

Boomonderzoeken Exercitieveld

In 2018 is in opdracht van de gemeente Woerden door BTL Bomendienst 
het volgende onderzoek uitgevoerd: 
“Update beoordeling kastanjes Oostsingel - Oostlaan”. 

Conclusies uit dit rapport:

MATE VAN AANTASTING DOOR DE KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE:
• Bij 47 bomen is de mate van aantasting niet veranderd t.o.v. 2015. Bij de bomen die 

wel aangetast waren door de kastanjebloedingsziekte zijn 9 bomen minder ernstig 
aangetast en zijn er 15 bomen zwaarder aangetast t.o.v. 2015.

• Van de 13 bomen die behandeld zijn met een verwarmingsmethode zijn er twee die 
geen bloedingen meer vertonen. De overige 11 bomen zijn nog steeds of opnieuw 
aangetast door de kastanjebloedingsziekte.

TOEKOMSTVERWACHTING CONDITIE EN GROEIPLAATSOMSTANDIGHEDEN
• Bij 33 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.
• Bij 26 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.
• Bij 9 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.
• Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar.

TOEKOMSTVERWACHTING INVLOED KBZ EN SECUNDAIRE AANTASTINGEN
• Bij 16 bomen is de toekomstverwachting meer dan 15 jaar.
• Bij 36 bomen is de toekomstverwachting tussen de 10 en 15 jaar.
• Bij 16 bomen is de toekomstverwachting tussen de 5 en 10 jaar.
• Er zijn geen bomen waarvan de toekomstverwachting minder is dan 5 jaar.

Uit de analyse is gebleken dat de mate van aantasting bij meer dan de helft van de bomen
niet is veranderd t.o.v. 2015. Het is daarom aan te bevelen om dit verder te blijven 
monitoren om zo inzichtelijk te krijgen wat het verloop van de ziekte is bij deze bomen. 
Momenteel zien wij nog geen noodzaak om aangetaste bomen uit voorzorg te verwijderen, 
omdat ze vrijwel allemaal nog stabiel zijn en op de geconstateerde gebreken na geen risico 
vormen voor de omgeving.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de toekomst verwachting 
voldoende is om de bomen bij een herinrichting van het Exercitieveld en 
de omsluitende wegen te sparen. Bij verreweg de meeste bomen is de toe-
komstverwachting meer dan 10 jaar. Bij verbeterde omstandigheden neemt 
dat aanzienlijk toe. Dat er in de toekomst bomen uit zullen vallen vanwege 
verminderde gezondheid is duidelijk. Dat is in alle oude lanen het geval en 
maakt het raadzaam een heraanplantplan achter de hand te hebben.
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Beschermde bomen

Belangrijke bomen verdienen bescherming. In de 
Woer dense binnenstad zijn veel bomen beschermd door 
de functieaanduiding ‘waardevolle boom’ en de “Lijst 
Waardevolle Boombeplantingen”.
 
Staat een boom op een van de lijsten dan betekent dit 
dat de waardevolle bomen niet weggehaald mogen 
worden. Mochten ze ernstig gevaar opleveren en 
weghalen onvermijdelijk blijkt, dan zou er volgens het 
bestemmingsplan een vervangende boom teruggeplaatst 
moeten worden. Deze “instandhoudingsplicht” (art. 17 
en 20) is volgens ons volledig terecht gezien de grote 
waarde van juist oudere bomen. Momenteel zijn er rond 
het Exercitieveld gaten gevallen, omdat enkele bomen in 
de rij weggehaald zijn, maar er nog geen vervangende 
bomen teruggeplaatst zijn.”

Link Bestemmingsplan

Verbeelding (plankaart) bestemmingsplan Woerden Binnenstad
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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Burgerparticipatie Exercitieveld  (2)

In 2020 kondigde de gemeente plotseling een volledige kaalkap van het Exer-
citieveld en de omliggende lanen aan. Als reactie hier op werd de actiegroep Red 
de kastanjebomen gevormd die ludieke protestacties organiseerde in juli 2020. 
Zo werden er op 15 juli een dertigtal schommels in de bomen opgehangen en 
kwamen schoolkinderen, omwonenden en bewoners protesteren. Deze actie 
was zeer succesvol en trok honderden kinderen en volwassenen naar het veld. 
Lokale kranten en de radio waren aanwezig en de actie haalde zelfs het landelijke 
jeugdjournaal.

Via een petitie zijn in korte tijd 1815 handtekeningen opgehaald voor het zo lang 
mogelijk behouden van de bomen: https://kastanjesexercitieveld.petities.nl. De 
petitie is tijdens een inspraakmoment aan de gemeenteraad aangeboden. Ook 
heeft de actiegroep een vleermuizenexpert uitgenodigd om metingen te doen 
op het veld. De expert stelde de aanwezigheid van maar liefst 3 beschermde 
vleermuissoorten vast.

De gemeente heeft na de acties te kennen gegeven nog niet tot kappen over te 
gaan en verschillende scenario’s uit te werken en voor te leggen aan de raad. 

Inmiddels gaat de actiegroep verder onder een andere naam: actiegroep Hart 
voor natuur Woerden, en hebben we dit toekomstsplan voor het Exercitieveld 
opgesteld.
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Alternatief toekomstsplan herinrichting Exercitieveld    

De wegen van de Oostsingel en Oostlaan worden iets 
versmald en het langsparkeren wordt geheel opgeheven. 
Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de bomen en een 
mooie berm. Door het versmallen van de wegen worden 
de standplaatsen van de bomen verbeterd. Hierdoor is de 
fraaie dubbele bomenrij langer in stand te houden. 

Tussen de binnenste bomenrij en het grote grasveld 
komt een mooi wandelpad. Hiermee wordt het Exer-
citieveld nog geschikter voor kleinschalige evenementen, 
onder meer dankzij de sfeer, schaduw en koelte van de 
monumentale bomen. Evenementen als de Woerdense 
Vakantie Week en de kermis kunnen ook in de toekomst 
hier plaats vinden.

De parkeerplaatsen worden verplaatst naar het Exercitie-
pad, waar een strook met dwarsparkeren wordt gemaakt. 
Het exercitiepad wordt verbreed tot weg. Langs het veld 
komt hier geen verhoging en geen wal om het gebruik 
 tijdens evenementen zo optimaal mogelijk te houden. 
Wel is langs deze parkeerstrook een rij bomen te plaat-
sen om de achterzijde van de woningen van de Oostdam 
meer uit het zicht te halen. 

In ons toekomstsplan worden de vrijgevallen plekken 
waar eerder bomen stonden ingevuld met nieuwe bomen. 
Dit kan in één soort, maar er kan ook gekozen worden 
voor meerdere soorten zoals in het in 2014 gepresen-
teerde plan, schetsontwerp 3.

Ontwerp: Limes Landschapsadvies, Woerden

Bestaande bomen 

Nieuwe bomen op vrijge-
komen plaatsen planten

Bestaande weg, zonder 
parkeerplaatsen.

Nieuw wandelpad

Nieuwe bomenrij

Nieuwe parkeerplaatsen

Exercitiepad verbreden

Bestaande bomen 

Nieuwe bomen op 
vrijgekomen plaatsen 
planten

Bestaande weg, zonder 
parkeerplaatsen.

Nieuw wandelpad

Oostsingel

Exercitiepad

Oostdam

O
ostlaan

Aansluiten op
  wandelpad langs de 

singels

Langs het wandelpad 
verspreid enkele bankjes
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Aan de zuidzijde van het Exercitieveld is minimaal nog 1 rij bomen te plaatsen.
Recentelijk zijn hier de bomen weggehaald en nog niet teruggeplaatst.

De huidige bomen zijn ook zeer beeldbepalend voor het lommerijke
noordelijke deel van de Woerdense singels.

Langs het noordelijk deel van de Oostcingel 
zijn bij de renovatie van weg en riolering 
in 2018 de waardevolle kastanjebomen 

en platanen beschermd, zodat ze konden 
blijven staan.
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Verbeteringen boomstandplaatsen bij herinrichting Exercitieveld    

Doordat de verharding van de Oostlaan en Oostsingel in de loop van jaren steeds breder is geworden, is de 
wortelruimte voor de bomen aanzienlijk minder geworden. Op diverse plaatsen is letterlijk tegen de stamvoet aan 
geasfalteerd en de geparkeerde auto’s staan soms enkele centimeters van de stammen af. Daarnaast is door de 
toepassing van asfalt de zuurstofhuishouding (die nodig is voor een gezonde bodem) ook ernstig verslechterd. 

In het nieuwe plan is er de ruimte is om de wegen te versmallen. Doordat er geen auto’s meer geparkeerd worden 
zijn er ook geen voetgangers langs de weg. Eenrichtingsverkeer voor auto’s in combinatie met twee richtingsverkeer 
voor fietsers heeft aan een wegbreedte van 4,50 meter voldoende. Aan beide kanten van de weg ontstaat een meter 
meer wortelruimte.

Na het versmallen van de weg en het weghalen van de wegfundering kan de juiste bomengrond of teel aarde worden 
toegevoegd om de standplaatsen te verbeteren. De verdichting van de huidige wortelzone naast de weg kan worden 
opgelost door beluchtingswerkzaamheden.

Het onderzoeksrapport van BTL “Kastanjes Oostsingel-Oostlaan” van 2018 bevestigt dat de gezondheid van de 
kastanjebomen zal verbeteren waar de groeiplaats is verbeterd (paragraaf 4.1 en 5.1”). Prop Boomtechniek komt in 
mei 2018 tot dezelfde conclusie (“Monitoring behandelde kastanjes Oostlaan Woerden”, paragraaf 5.2).

Een voorbeeld van standplaatsverbetering bij bestaande bomen.
Bron: TFI-international, Maartensdijk

Parkeren en asfalteren tot nagenoeg tegen de stam beschadigen de 
bomen.
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Belang van grote bomen 

“Hoe behouden we de bomen die er al staan?” Dit is een betere vraag dan: “kwaliteit 
of kwantiteit?” zoals de woorden van de groenbeheerder tijdens een Commissiever-
gadering op 10-9-2020. Juist oudere bomen hebben namelijk grote waarde. Onder 
meer op de volgende punten:

•	 Klimaat 
Vooral oudere bomen leggen veel CO2 vast, geven veel zuurstof, geven veel 
schaduw, geven veel verkoeling, verbeteren de luchtkwaliteit. Het steeds 
warmere klimaat maakt het extra belangrijk deze punten zwaar mee te wegen. 
Grote bomen kunnen de stad namelijk tussen de 2 en 8 graden verkoelen.

•	 Gezondheid 
Voordelen als zuurstof, schaduw, verkoeling en betere luchtkwaliteit zijn belang-
rijk voor de gezondheid van de bewoners van Woerden. Bovendien is bewezen 
dat bomen de mentale en fysieke gezondheid verbeteren. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat mensen fitter zijn in de buurt van groene plekken. Veel 
groen in de stad vermindert dus de dure gezondheidsuitgaven en draagt bij aan 
het welzijn en welbevinden van de inwoners.

•	 Recreatie en beleving 
De monumentale kastanjebomen zijn voor de eigen bewoners en voor toeristen 
beeldbepalend en maken het Exercitieveld tot het visitekaartje van Woerden.  
Veel toeristen maken kennis met Woerden vanwege evenement op het Exerci-
tieveld.

•	 Natuur 
De bomen voegen veel toe op het gebied van biodiversiteit, bv. vleermuizen, 
diverse vogelsoorten en insecten.   
Juist oudere bomen hebben grotere natuurwaarden. 
Woerden profileert zich graag als hoofdstad van het Groene Hart. Daar hoort bij 
het in stand houden van de aanwezige natuurwaarden.

•	 Kosten 
Het laten staan van de bomen levert diverse kostenbesparingen op. Onder meer 
de kosten van het kappen, de herplantkosten en de kosten van een groeiplaats-
constructie. Een andere kostenbesparing is het niet verwijderen van de oude 
riolering. Dit is juridisch niet verplicht en er zijn alternatieven voor, zoals een 
nieuwe riolering onder het veld zelf.

Schematisch overzicht van de belangrijkste waarnemingen van (en functies voor) de Gewone
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Watervleermuis uit het onderzoek van 2012.
Bron: Tauw. Vleermuisonderzoek begraafplaats Hogewal  2012
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Belang van de kastanjebomen van het Exercitieveld 

Luchtfoto uit maart 1929.
Op de foto is duidelijk te zien dat er langs de gehele binnengracht een dubbele 

rij bomen geplant is. Dit zijn waarschijnlijk de betreffende kastanjebomen.  
Ertussen ligt een onverhard pad van Oostdam naar Westdampark.

De huidige wegen zijn vermoedelijk na de bouw van de Parijsebrug aangelegd.

Bron: Kadaster

De bomen langs het Exercitieveld zijn bijna 100 jaar oud en zijn nagenoeg allemaal witte 
paardenkastanjes met gevulde bloemen. Latijnse naam Aesculus hippocastanum “Baumannii”. 
Het voordeel van deze cultuurvariëteit is dat deze geen vruchten draagt en daarmee zeer 
geschikt is voor aanplant nabij wegen. Deze soort heeft als kenmerk dat hij iets kleiner blijft 
dan de normale witte paardekastanje. De zeer dikke gesteltakken verlaten bijna horizontaal de 
stam. Na ca. 4 meter keert de groei van deze takken naar nagenoeg verticaal, waardoor er een 
kenmerkende knik te zien is. Sommige mensen zien hier een kandelaarvorm in.

Kastanjebomen komen oorspronkelijk uit de Zuid-Europese Balkan en zijn in de 16e eeuw 
ook in West-Europa ingevoerd. Ze maken daarmee belangrijk onderdeel uit van ons cultureel 
erfgoed. Echter dreigen de kastanjebomen uit Nederland te verdwijnen. Op veel plaatsen 
worden kastanjebomen gekapt en bijna nergens meer nieuw aangeplant als gevolg van de 
huidige ziekten. We moeten zuinig zijn op de bomen die we nog kunnen redden. Met een 
goede verzorging kunnen ze naar verwachting ongeveer 200 jaar oud worden.

De bomen hebben een 
kenmerkende takkenstructuur 
met een bijna haakse hoek.
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Opgesteld door Actiegroep Hart voor Natuur Woerden

Correspondentie:
hartvoornatuurwoerden@gmail.com
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