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Inleiding
Aanleiding en doel
In verband met kade- en dijkwerkzaamheden is het nodig een aantal bomen te kappen die op
of nabij de Kortebuurt in Maassluis staan. Deze bomen staan of in de weg voor de uitvoering
of zullen naar verwachting een ophoging om de stam niet overleven. De werkzaamheden hebben
nadelige effecten voor roeken en ruige dwergvleermuizen (zie rapport in bijlage 1). Deze soorten
hebben namelijk hun verblijfplaatsen in de bomen. Verblijfplaatsen van zowel roeken als ruige
dwergvleermuizen zijn streng beschermd onder de Wet natuurbescherming. Om de
werkzaamheden uit te mogen voeren, is een ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming nodig. Dit activiteitenplan is onderdeel van de ontheffingsaanvraag die
wordt ingediend bij Omgevingsdienst Haaglanden.
Betrokken partijen
Berkhout Schipluiden voert de kade- en dijkwerkzaamheden uit in opdracht van
Hoogheemraadschap van Delfland (HHD). Iv-Infra is als ingenieursbureau betrokken bij het
vormgeven van het ontwerp. Een ecologische effectenscan is uitgevoerd door Ecologisch
Adviesbureau Mulder. Het soortgericht onderzoek en de al genomen maatregelen ten gunste van
soorten zijn uitgevoerd door Cobra Groeninzicht. Het voorliggende activiteitenplan is ook
opgesteld door Cobra Groeninzicht.
Hebt u na het lezen van dit rapport nog vragen?
Neem dan contact op met Jasper Verhaar op telefoonnummer 088-262 72 00.
Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur

Vianen (NB), 8 juli 2020
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Projectgebied
Ligging
Het projectgebied bestaat uit twee deelgebieden, namelijk 107_1 en B107_2 aan de Kortebuurt
in Maassluis. Op afbeelding 1 is de topografische ligging aangegeven. Op afbeelding 2 zijn beide
deelgebieden gemarkeerd.
Topografische aanduiding ligging projectgebied (rode cirkel)

Deelgebied 107_1 en B107_2 aan de Kortebuurt in Maassluis (rode kaders)
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2.2

Situatie
Deelgebied 107_1 betreft een dijk tussen een zijsloot van de Boonervliet (een vrij brede
doorgaande watergang) en een veeweide in een kleinschalige polder. Aan de oeverzijde van de
dijk staat een aangeplante rij populieren en een groep elzen ontstaan uit spontane aanwas.
Over de dijk loopt een smal onverhard wandelpad. Op het talud aan de polderzijde staan twee
populieren en een oude knotwilg. Onderaan het talud ligt een ondiepe sloot. Op foto 1 t/m 3 is
de situatie afgebeeld.
De rij populieren van deelgebied 107_1 gaat in deelgebied B107_2 over in een groenstrook aan
weerszijden van de oprijlaan naar het achtergelegen woonerf. De groenstrook bestaat uit
aangeplante populieren, spontaan ontwikkelde elzen en diverse struiken. Rondom het woonerf
staan verschillende bomen en struiken. Ten zuiden van de groenstrook ligt de Boonervliet.
Ten noorden van de oprijlaan liggen de ondiepe sloot en de veeweide. Foto 4 t/m 6 laten de
situatie zien.
Deelgebied 107_1: populierenrij en zijsloot van Boonervliet (winterbeeld)

Deelgebied 107_1: populierenrij en naastgelegen ondiepe sloot (najaarsbeeld)
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Deelgebied 107_1: diverse vormen van groen op het talud (najaarsbeeld)

Deelgebied B107_2: groenstrook aan weerszijden van de oprijlaan (winterbeeld)

Deelgebied B107_2: zuidzijde van de groenstrook bij de oprijlaan (najaarsbeeld)
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Deelgebied B107_2: noordzijde van de groenstrook bij oprijlaan (najaarsbeeld)

6

Dossier 302754

Kaderenovaties Kortebuurt, Maassluis

3

Activiteiten
In verband met kade- en dijkwerkzaamheden is het nodig een aantal bomen te kappen die op
of nabij de kade staan. Deze bomen staan of in de weg voor de uitvoering of overleven naar
verwachting een ophoging om de stam niet.
Globale beschrijving werkzaamheden
In deelgebied 107_1 wordt de kruin van de dijk opgehoogd met klei (circa 30-40 cm).
De oeverzone blijft behouden. De populieren op de kruin van de dijk in deelgebied 107_1 worden
voorafgaand aan de ophoging verwijderd. Het elzenbosje en de bomen op en onderaan het talud
van de dijk blijven behouden. In deelgebied B107_2 worden bomen en struiken verwijderd die
binnen de nieuw in te richten oeverrand staan. Een deel van de bomen aan de oeverzijde blijft
behouden. In dit deelgebied wordt vervolgens een onderwaterschoeiing aangebracht en ingericht
als natuurvriendelijke oever. Op de bestektekeningen (zie bijlage 2 in het rapport in bijlage 1)
is te zien welke bomen precies verwijderd en behouden moeten worden.
Toekomstige situatie
In de nieuwe situatie zijn de populieren op de kruin van de dijk in deelgebied 107_1 verwijderd.
Het elzenbosje en de bomen op en onderaan het talud zijn behouden. In deelgebied B107_2 is
na de werkzaamheden een aantal bomen en struiken aan de oeverzijde verwijderd, maar over
de hele lengte van deelgebied B107_2 zijn er bomen in de nabijheid van de oever behouden.
De oeverzone is ingericht als natuurvriendelijke oever waar zich rietland zal ontwikkelen.

3.1

Werkwijze deelgebied 107_1
Verwijderen van bomen
Er wordt in één richting gewerkt (van noord naar zuid), zodat eventueel in de zijsloot aanwezige
watervogels naar de zuidelijk gelegen Boonervliet kunnen zwemmen. De bomen worden met
behulp van een verreiker en waar nodig met behulp van klimtechniek van bovenaf in stukken
gezaagd. Het vrijgekomen hout wordt met behulp van een hijsopstelling naar een locatie buiten
het projectgebied getild. Hier worden de takken en stammen op maat gezaagd voor transport.
Dunnere takken worden ter plekke versnipperd. De houtsnippers worden na afloop van de
kapwerkzaamheden afgevoerd. De boomstobben worden tot net onder het maaiveld uitgefreesd.
De hijsopstelling wordt buiten het projectgebied opgesteld. De te behouden bomen en het
dijklichaam worden door de gekozen werkwijze zo goed mogelijk beschermd tegen boven- en
ondergrondse beschadigingen.
Ophoging dijklichaam met klei
De op te brengen klei wordt met een loader of met een kraan vanaf het water op de kruin van
de dijk aangebracht. Een graafmachine vlakt de kleilaag af. De te behouden bomen worden
voorzien van houten boombeschermers. Deze beschermen de bomen tegen aanrijdschade door
machines.
Toepassen vleermuisvriendelijke verlichting
Gemeente Maassluis is voornemens om op termijn de armaturen van de bestaande lichtmasten
aan de Kortebuurt parallel aan deelgebied 107_1 te vervangen door amberkleurige armaturen.
Dit ten gunste van vleermuizen die na afloop van deze ingreep de watergang beter kunnen
benutten als foerageergebied.
7

3.2

Werkwijze deelgebied B107_2
Verwijderen van bomen
Er wordt in één richting gewerkt (van west naar zuid), zodat eventueel in de Boonervliet
aanwezige watervogels naar het rustiger gelegen gebied ten oosten van het werkgebied kunnen
zwemmen. De bomen worden met behulp van een verreiker en waar nodig met behulp van
klimtechniek van bovenaf in stukken gezaagd. Het vrijgekomen hout wordt met behulp van een
hijsopstelling naar een locatie buiten het projectgebied getild. Hier worden de takken en
stammen op maat gezaagd voor transport. Dunnere takken worden ter plekke versnipperd.
De houtsnippers worden na afloop van de kapwerkzaamheden afgevoerd. De boomstobben
worden tot net onder het maaiveld uitgefreesd. De hijsopstelling wordt buiten het projectgebied
opgesteld. De te behouden bomen en het dijklichaam worden door de gekozen werkwijze zo
goed mogelijk beschermd tegen boven- en ondergrondse beschadigingen.
Oeverinrichting en aanbrengen onderwaterbeschoeiing
Het vormgeven van de natuurvriendelijke oever en het aanbrengen van onderwaterbeschoeiing
gebeurt vanaf de oever en met behulp van drijvende pontons. De werkrichting is van west naar
oost. Voor de werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van graafmachines die op de oever en/of
op de pontons worden opgesteld. De te behouden bomen worden voorzien van houten
boombeschermers. Deze beschermen de bomen tegen aanrijdschade door machines.

3.3

Planning
De werkzaamheden in beide deelgebieden worden opgestart en afgerond in de periode tussen
half november 2020 en half december 2020. Er wordt gestart met het kappen van de bomen.
Het kappen en afvoeren van bomen duurt circa drie dagen. Aansluitend wordt gestart met de
kade- en dijkwerkzaamheden. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats tussen zonsopgang
en zonsondergang.
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Beschermde soorten
Ecologische effectenscan
Uit een ecologische effectenscan van Ecologisch Adviesbureau Mulder (bijlage 1 in het rapport
in bijlage 1) is gebleken dat er beschermde soorten in het projectgebied kunnen worden
aangetroffen. De volgende beschermde soorten zijn mogelijk in het projectgebied aanwezig:
•
•
•
•
•

amfibieën: gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en kleine watersalamander;
landzoogdieren: bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis;
vleermuizen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en
watervleermuis;
broedvogels (niet jaarrond beschermd): algemeen voorkomende vogelsoorten;
broedvogels (met jaarrond beschermde nesten): roek.

Op basis van deze bevindingen is het advies uitgebracht om nader onderzoek te verrichten
naar aanwezigheid van nesten van roeken en verblijfplaatsen van vleermuizen als er bomen
gekapt moeten worden. Voor de overige genoemde soorten, met uitzondering van broedvogels,
geldt bij dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen in provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de
verbodsbepalingen uit de Wnb. Wel geldt altijd de zorgplicht. Voor algemeen voorkomende
broedvogels wordt genoemd dat aantasting van bewoonde nesten moet worden voorkomen
door te werken tussen 15 juli en 15 maart, namelijk buiten het broedseizoen van vogels.

4.2

Soortgericht onderzoek vleermuizen en roeken
In de periode februari 2019 – april 2020 heeft Cobra Groeninzicht een onderzoek uitgevoerd
naar vleermuizen en roeken (zie bijlage 1). Hieronder volgt een samenvatting.
Roek
Uit een bureaustudie blijkt dat in 1993 voor het eerst melding is gemaakt van roekennesten in
het projectgebied. Deze kolonie is uitgegroeid tot 119 bezette nesten in 2020, maar het overgrote
deel van de nesten ligt buiten het projectgebied. In het voorjaar van 2019 zijn er acht bezette
roekennesten binnen in deelgebied 107_1 aangetroffen. Van de acht nesten waren er zes nesten
aanwezig in te verwijderen bomen en twee nesten in te behouden bomen daar vlakbij. In het
voorjaar van 2020 zijn er tien bezette roekennesten in deelgebied 107_1 aangetroffen. Van de
tien nesten waren er vijf nesten aanwezig in te verwijderen bomen en vijf nesten in te behouden
bomen daar vlakbij. De rest van de kolonie nestelt jaarlijks in bomen aan de Sportlaan en in
bomen langs de Rijksweg A20 in Maassluis op enkele tientallen tot honderden meters verderop.
In deelgebied B107_2 zijn geen roekennesten aanwezig.
Vleermuizen
Tijdens een visuele inspectie van potentiële vleermuisverblijfplaatsen in bomen binnen het
projectgebied zijn geen vleermuizen of sporen van vleermuizen aangetroffen in holten, scheuren
en losse schorsplaten. Maar tijdens aanvullend onderzoek met de batdetector zijn in twee te
verwijderen bomen in deelgebied 107_1 toch paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis
vastgesteld. De te verwijderen bomen blijken daarnaast enigszins bij te dragen aan de
functionaliteit van een foerageergebied van verschillende vleermuissoorten, maar de bomen zijn
9

daarbij niet van essentieel belang. In één te verwijderen boom in deelgebied B107_2 is één
paarverblijfplaats aangetroffen tijdens het onderzoek met batdetector. Maar deze boom is
tijdens de storm Ciara in februari 2020 noodgedwongen gekapt.

4.3

Soorten en verbodsbepalingen
Roek
Nesten van roeken zijn beschermd onder de Wnb - Vogelrichtlijn. Het verwijderen van bomen
in deelgebied 107_1 met daarin de vijf nesten van roeken leidt tot overtreding van artikel 3.1 lid
2 Wnb. Dit artikel luidt als volgt: “Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van
vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.”
Ruige dwergvleermuis
Paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen zijn beschermd onder de Wnb - Habitatrichtlijn.
Het verwijderen van bomen in deelgebied 107_1 met daarin de paarverblijfplaatsen van ruige
dwergvleermuizen leidt tot overtreding van artikel 3.5 lid 4 Wnb. Dit artikel luidt als volgt:
“Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te
vernielen.”

4.4

Reeds getroffen maatregelen voor vleermuizen
Alternatieve vleermuisverblijfplaatsen in projectgebied
Vooruitlopend op de uitkomsten van het vleermuisonderzoek zijn in de zomer van 2019
alternatieve vleermuisverblijfplaatsen aangeboden binnen het projectgebied. Dit is gedaan door
een overmaat aan duurzame vleermuiskasten aan te brengen aan te behouden bomen in
deelgebied B107_2. Een verslag van deze maatregelen is terug te vinden in bijlage 8 van het
rapport in bijlage 1. Deze maatregel vrijwaart het opheffen van bestaande paarverblijfplaatsen
van ruige dwergvleermuis echter niet van een ontheffingsverplichting.
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Alternatievenafweging
Taak Hoogheemraadschap van Delfland (HHD)
De dijken in het projectgebied zijn onderdeel van een regionale waterkering. De waterkering is
opgenomen in de Waterverordening Zuid-Holland. Dit is een verordening die is vastgesteld door
de provincie Zuid-Holland. Deze verordening deelt alle dijken in veiligheidsklassen in. Hoe hoger
de potentiële schade in het geval van het doorbreken van de dijk, hoe hoger het vereiste
beschermingsniveau. In de verordening staat ook dat HHD periodiek alle dijken moet toetsen.
HHD moet vervolgens periodiek aan de provincie rapporteren of de dijken nog voldoen aan het
beschermingsniveau.
Uit metingen blijkt dat de dijken in het projectgebied te laag zijn en moeten worden opgehoogd.
De dijken moet worden opgehoogd conform de leggerafmetingen om weer te voldoen aan het
vereiste beschermingsniveau. De hoogte en breedte van de dijk is vastgelegd in de Legger
regionale waterkeringen.
In de Keur Delfland (2015) staan regels voor wat wel en niet is toegestaan. In de Keur is in artikel
3.1 onder andere geregeld dat het verboden is om zonder vergunning van het bestuur:
•
waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen;
•
gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door,
anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of
daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of
voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, (…).
In de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland (2015) zijn in artikel 24 en 25 voorwaarden
opgenomen waaronder bomen zonder vergunning op of nabij een waterkering mogen worden
geplaatst. In de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen (2014) is in artikel 4.1, 4.2 en
4.3 beschreven voor welke situaties een vergunning nodig is en onder welke voorwaarden een
vergunning kan worden verleend voor bomen op of nabij een waterkering.
Volgens de Keur, de Algemene regels en de Beleidsregels geldt over het algemeen dat bomen
en hun wortelpakket het waterstaatswerk niet mogen doorsnijden:
•
Als een boom omwaait, is het risico groot dat de wortels een deel van de kade
meeneemt en er een gat ontstaat (zie afbeelding 3).
•
Door afstervende wortels ontstaan er holle ruimten in de kade. Dit kan lekkages
veroorzaken.
•
Door wind beweegt de boom en de wortelkluit. Daardoor kan er ruimte ontstaan rondom
de wortels waar regenwater zich kan verzamelen. De grond zal verweken en er ontstaat
•
•

een groter risico op omwaaien van de boom.
Ontoegankelijke begroeiing biedt een schuilplaats voor muizen, mollen en muskusratten.
Deze dieren graven gangen in de kade.
Ontoegankelijke begroeiing ontneemt de mogelijkheid tot inspectie van de kade.

De wortels van de te kappen bomen doorsnijden het waterstaatswerk. De bomen moeten worden
verwijderd, omdat de bomen door de wortelstelsels de veiligheid van de waterkering in gevaar
kunnen brengen en in de weg staan voor de ophoogwerkzaamheden aan de dijk. Bovendien
overleven de bomen een ophoging om de stam naar verwachting niet.
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Schematische weergave van de ontgrondingskuil die ontstaat na het omvallen van een
populier op de kruin van een dijk

Alternatieven zijn onhaalbaar
HHD is vanuit zijn wettelijke taak verplicht de waterkering op orde te houden: zowel qua hoogte
als qua stabiliteit. Daarnaast zijn de ligging en vorm van de waterkering ook ruimtelijk en
historisch bepaald. De voorgestelde ingreep is er een zoals die past in de eeuwenlange traditie
van de waterschappen om kaden met klei te verhogen en het binnentalud te verstevigen met
klei. Specifiek voor de projectlocatie is gezocht naar alternatieven waarbij de bomen behouden
kunnen blijven. Een alternatief waarbij de kruin niet op de huidige locatie verhoogd wordt (en
waarmee de bomen bespaard zouden blijven), maar waarbij op een andere locatie de hoogte
gehaald wordt, zou kunnen bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe kade binnendijks of
buitendijks van de bestaande. Maar de ingreep die dit met zich mee zou brengen, is om
financiële, maatschappelijke en cultuurhistorische redenen onhaalbaar.
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Wettelijk belang
Belangen
De ontheffing van de verbodsbepalingen ten aanzien van roek wordt aangevraagd op grond van
het belang ‘volksgezondheid of openbare veiligheid’. De ontheffing van de verbodsbepalingen
ten aanzien van ruige dwergvleermuis wordt aangevraagd op grond van het belang
‘volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor
het milieu wezenlijke gunstige effecten’.
Onderbouwing
De onderbouwing voor de hierboven genoemde belangen voor dit project is als volgt: Dijken en
kaden worden ook wel regionale waterkeringen genoemd. Ze beschermen het achterliggende
land tegen overstroming van het binnenwater, dat is het water in rivieren, meren en kanalen.
Kaden zijn in feite kleine dijken. In dit project gaat het om boezemkaden. Boezemkaden
beschermen het achterliggende land tegen hogergelegen boezemwater. De boezem is een
waterstelsel van watergangen die met elkaar in verbinding staan door bijvoorbeeld rivieren en
kanalen. Deze watergangen worden gebruikt om polderwater via gemalen naar zee te pompen.
In tegenstelling tot dijken, moeten boezemkaden voortdurend hoge waterstanden keren.
Het bezwijken van de bezoemkaden zorgt voor een overstroming. Een overstroming brengt de
volksgezondheid in gevaar: ten eerste doordat er directe slachtoffers vallen door verdrinking,
maar ook in de nasleep door bijvoorbeeld verspreiding van ziektes door overlopende riolen en
kadavers van verdronken vee. Of doordat er tijdelijk geen drinkwater of gas of elektriciteit voor
verwarming is. Een overstroming verstoort daarmee niet alleen de openbare veiligheid, maar
ook doordat er in de nasleep van een overstroming sprake kan zijn van plundering en diefstal.
Om dit te voorkomen, moeten de boezemkaden op orde worden gebracht. Als de werkzaamheden
niet zouden worden uitgevoerd, neemt de kans op ernstige overstroming en eerdergenoemde
bijbehorende ontwrichtende gevolgen toe.
Het openbaar belang van de kaden is dan ook groot. Zeker als er sprake is van extreme neerslag.
Omdat de regenval de afgelopen jaren intensiever is geworden, worden voor boezemkaden
nieuwe veiligheidsnormen opgesteld. Veel kaden worden de komende jaren verbreed of
verhoogd om ook in de toekomst het water voldoende te kunnen keren. Klimaatverandering,
zeespiegelstijging, bodemdaling: het is belangrijk het beleid en beheer van waterkeringen zo te
voeren, dat ze ook in de toekomst veiligheid kunnen garanderen. De waterkering in het
projectgebied is afgekeurd op hoogte; de kering is te laag, waardoor er water overheen kan
lopen. Om herhaling van situaties als bij de doorbraak van een regionale kering in Wilnis in
2003 te voorkomen, is versterking op korte termijn nodig. HHD heeft van de Provincie
Zuid-Holland een ultimatum gekregen om de regionale keringen op orde te krijgen.
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7
7.1

Toets instandhoudingsdoelstellingen
Effectanalyse roek
Lokaal effect
Het verwijderen van de bomen in deelgebied 107_1 leidt tot een afname van het aantal geschikte
nestbomen binnen het projectgebied. Het effect is permanent, omdat het opnieuw aanplanten
van bomen op deze locatie de effecten op korte termijn niet kan compenseren. De minimale
nesthoogte is namelijk 7 m boven het maaiveld en er moeten stevige takvorken beschikbaar
zijn. Het aanplanten van dergelijke grote bomen is niet mogelijk. In de praktijk kunnen
aangeplante bomen pas bij een leeftijd van minimaal twintig jaar dienst doen als nestboom
voor roeken. Wel worden alle mogelijke andere maatregelen getroffen om negatieve effecten op
de soort uit te sluiten (zie hieronder).
Maatregelen
Te treffen mitigerende maatregelen ten gunste van roek:
1.
werken buiten de broedperiode van roeken (kwetsbare periode: februari – juli);
2. werken volgens een roekenverplaatsingsplan (zie hoofdstuk 8) door:
a. roekennesten naar buiten de kwetsbare periode te verplaatsen;
b.
c.

direct na nestverplaatsing de te verwijderen nestbomen te kappen zodat de
nestlocatie ongeschikt is;
de effectiviteit van de verplaatste roekennesten te monitoren.

Staat van instandhouding
De staat van instandhouding van roek als broedvogel in Nederland is ‘matig ongunstig’. De staat
van instandhouding van een soort is een maat voor de duurzaamheid van een populatie.
Effect op staat van instandhouding
De staat van instandhouding van roek komt echter niet in gevaar, omdat bij uitvoering van de
activiteiten:
•
geen roeken worden gedood;
•
er altijd ten minste drie bewezen geschikte nestbomen direct naast te verwijderen
nestplaatsen beschikbaar blijven;
•
alle andere bestaande nestlocaties in de nabijheid van het projectgebied onaangetast en
beschikbaar blijven;
•
•
•
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er ten minste zeven geschikte, maar nog niet gekoloniseerde boomgroepen beschikbaar
zijn in de directe nabijheid (zie hoofdstuk 8);
nesten in te verwijderen bomen middels een roekenverplaatsingsplan (zie hoofdstuk 8)
worden verplaatst buiten de kwetsbare periode van roeken;
het overgrote deel van de nestplaatsen (circa 96%) van de roekenkolonie in de nabijheid
van het projectgebied onaangetast blijft.
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7.2

Effectanalyse ruige dwergvleermuis
Lokaal effect
Het verwijderen van de bomen in deelgebied 107_1 leidt tot een afname van het aantal
natuurlijke paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis in bomen als hier geen treffende
maatregelen voor worden genomen. Het effect is tijdelijk, omdat tijdig en voorafgaand aan het
verwijderen van de bomen voldoende alternatieve verblijfplaatsen zijn gerealiseerd (zie bijlage
8 in het rapport in bijlage 1). Hierbij is gewerkt volgens de voorschriften uit het Kennisdocument
Ruige dwergvleermuis van BIJ12. Verder worden aanvullende maatregelen getroffen om
negatieve effecten op de soort uit te sluiten (zie hieronder). Bovendien bevinden de aangetroffen
paarverblijfplaatsen zich in takoksels en groeven in de schors van populieren. Een groot aantal
populieren in het projectgebied met dezelfde uiterlijke kenmerken blijft behouden. Er blijven
dus ook natuurlijke potentiële paarverblijfplaatsen in het projectgebied beschikbaar.
Maatregelen
Te treffen mitigerende maatregelen ten gunste van ruige dwergvleermuis:
1.
2.
3.
4.
5.

werken buiten de actieve periode van vleermuizen (actieve periode: globaal tussen half
maart en half november);
behouden van (oever)beplantingen die niet noodzakelijk verwijderd hoeven worden;
beschermen van te behouden bomen tijdens werkzaamheden;
aanbrengen van vleermuisvriendelijke verlichting aan Kortebuurt;
het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever in deelgebied B107_2.

Staat van instandhouding
Ruige dwergvleermuis wordt ruim verspreid in Nederland waargenomen. Hierbij wordt de soort
vaker in de kustgebieden en langs rivieren, meren en plassen aangetroffen dan verder het
binnenland in. Ruige dwergvleermuis is in ons land een algemeen voorkomende soort.
De aantallen in het najaar worden geschat op 50.000 tot 100.000 dieren. Er zijn geen trends
beschikbaar, maar de lokale staat van instandhouding wordt als ‘gunstig’ beoordeeld.
Effect op staat van instandhouding
De functionaliteit van het gebied voor ruige dwergvleermuis komt niet in gevaar. Door het tijdig
realiseren van alternatieve voorzieningen en de beschikbaarheid van alternatieve
verblijfplaatsen in te behouden bomen binnen het projectgebied, blijft de komende jaren de
functionaliteit van het projectgebied gegarandeerd. Afbreuk aan de gunstige instandhouding is
niet aan de orde, omdat te allen tijde ruim voldoende verblijfplaatsen aanwezig zijn.

7.3

Cumulatieve effecten
Er is geen aanleiding om cumulatieve effecten te verwachten die kunnen leiden tot aantasting
van de instandhoudingsdoelen van roek en ruige dwergvleermuis. Voor zover bij ons bekend
zijn er in en in de directe omgeving van het projectgebied namelijk geen andere ruimtelijke
ingrepen gepland. Op circa 1,6 km ten zuiden en zuidoosten van het projectgebied is het project
Blankenburgverbinding in uitvoering. Uit de in het kader van dat project uitgevoerde
Tracébesluit/MER (Rijkswaterstaat, maart 2016, Tracébesluit / MER Blankenburgverbinding.
Tracébesluit: Deel III Toelichting) blijkt dat er geen nadelige effecten zijn van deze ontwikkeling
op roeken. Ten aanzien van ruige dwergvleermuis is vastgesteld dat deze nabij het traject
Blankenburgverbinding aanwezig zijn, maar dat de werkzaamheden niet leiden tot aantasting
van foerageergebieden, vliegroutes of verblijfplaatsen. Hiermee zijn cumulatieve effecten op
roek en ruige dwergvleermuis aan de Kortebuurt in Maassluis uitgesloten.
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8

Roekenverplaatsingsplan
Dit roekenverplaatsingsplan beschrijft de manier waarop eventueel achtergebleven roekennesten
vanuit de te verwijderen bomen worden verplaatst naar een alternatieve nestlocatie. Ook wordt
beschreven hoe de keuze voor de voorgenomen alternatieve nestlocatie is bepaald. Het doel
van dit roekenverblijfplaatsingsplan is om individuele roeken zo min mogelijk nadelig te
beïnvloeden en de instandhouding van de roekenpopulatie in Maassluis op lange termijn te
waarborgen.

8.1

Locatieanalyse
In 2019 en 2020 hebben wij de nabije omgeving van de te verwijderen bomen onderzocht op
potentieel geschikte en alternatieve nestlocaties. Hieruit is een selectie gekomen van locaties
die in potentie geschikt zijn als nestlocatie, maar nog niet door roeken zijn gekoloniseerd.
Op afbeelding 4 is de ligging van het projectgebied met daarbij de locatie van de te verwijderen
nestbomen weergegeven ten opzichte van bestaande nestbomen en potentieel geschikte, maar
momenteel niet bewoonde nestbomen Het gaat om de volgende locaties:
•
Locatie 1. Populieren ten zuiden van sportvelden
•
Locatie 2. Populieren aan Jeroen Boschstraat
•
Locatie 3. Populieren aan de Vermeerlaan
•
Locatie 4. Populieren aan de Zuidbuurt
•
Locatie 5. Populieren aan de Kortebuurt
•
Locatie 6. Populieren ten noorden van de sportvelden
•

Locatie 7. Populieren ten zuiden van de Rijksweg A20
Ligging van het projectgebied en de locatie van te verwijderen nestbomen, bestaande
nestbomen en geschikte, maar niet bewoonde nestbomen.
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Locatie 1. Populieren ten zuiden van sportvelden
Deze locatie (zie afbeelding 4 en foto 7) ligt tussen twee nestlocaties in en wordt dus zonder
twijfel door roeken bereikt. De hoogte van de bomen is vergelijkbaar met de te verwijderen
nestbomen. Een nadeel van deze locatie is dat bezoekers van het sportpark overlast kunnen
ervaren door aanwezigheid van roeken in deze bomen. De bomen staan namelijk aan de zijlijn
van een sportveld en naast het voetpad tussen de parkeerplaats en de accommodatie. Tegelijk
kan de aanwezigheid van mensen op deze locatie roeken ontmoedigen deze locatie als
nestplaats te gebruiken.
Locatie 1. Populieren ten zuiden van sportvelden

Locatie 2. Populieren aan Jeroen Boschstraat
Deze locatie (zie afbeelding 4 en foto 8) ligt op zeer korte afstand van een bestaande nestlocatie.
De bomen worden dus zonder twijfel door roeken bereikt. De bomen op deze locatie zijn
vergelijkbaar in hoogte of hoger dan de te verwijderen bomen. Een nadeel van deze locatie is
dat omwonenden overlast kunnen ervaren door aanwezigheid van roeken in deze bomen.
Namelijk door geluidsoverlast en vallende uitwerpselen en nestmateriaal op geparkeerde
voertuigen in de nabijheid van de bomen.
Locatie 2. Populieren aan Jeroen Boschstraat
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Locatie 3. Populieren aan de Vermeerlaan
De twee bomen op deze locatie (zie afbeelding 4 en foto 9) zijn hoger dan de te verwijderen
bomen. Dit maakt ze minstens zo geschikt voor roeken. Onder de bomen bevindt zich een
grasveld, waardoor er geen sprake is van overlast door uitwerpselen en vallend nestmateriaal.
Een nadeel is dat het om twee bomen gaat, terwijl roeken bij voorkeur een boomgroep of
bomenrij kiezen als nestplaats. De kans op kolonisatie van deze bomen is daarmee kleiner.
Verder kunnen de bewoners van de naastgelegen flat misschien geluidsoverlast ervaren door
roeken op deze locatie. Maar door het beperkte aantal nesten dat hier tot stand zou kunnen
komen, zal dat heel beperkt zijn.
Locatie 3. Populieren aan de Vermeerlaan

Locatie 4. Populieren aan de Zuidbuurt
Dit is ten opzichte van de te verwijderen bomen de meest afgelegen locatie (zie afbeelding 4
en foto 10). Er staan echter geen woningen in de directe nabijheid van de bomen. Overlast door
geluid, uitwerpselen en vallend nestmateriaal is daarmee niet aan de orde. De bomen zijn iets
lager dan de te verwijderen bomen en de andere nestbomen binnen de roekenkolonie. De kans
op kolonisatie van deze bomen is daardoor mogelijk kleiner. Omdat het om iets jongere bomen
gaat, is de toekomstverwachting van deze bomen waarschijnlijk hoger. Als deze bomen worden
gekoloniseerd, is de instandhouding van de kolonie langer gewaarborgd.
Locatie 4. Populieren aan de Zuidbuurt
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Locatie 5. Populieren aan de Kortebuurt
Deze locatie (zie afbeelding 4 en foto 11) ligt op zeer korte afstand van een bestaande
nestlocatie én op korte afstand van de te verwijderen bomen. Het gaat hier echter om twee
bomen, terwijl roeken bij voorkeur een boomgroep of bomenrij kiezen als nestplaats. De kans
op kolonisatie van deze bomen is daarmee kleiner. Anderzijds zijn er geen woningen of
parkeerplaatsen aanwezig in de directe nabijheid, waardoor ook geen sprake is van overlast in
de vorm van geluid, uitwerpselen en vallend nestmateriaal. De bomen zijn ongeveer even groot
als de te verwijderen bomen.
Locatie 5. Populieren aan de Kortebuurt

Locatie 6. Populieren ten noorden van de sportvelden
Het gaat op deze locatie (zie afbeelding 4 en foto 12) om een langgerekte rij bomen die even
groot of groter zijn dan de te verwijderen bomen. De locatie ligt op relatief korte afstand van
bestaande nestlocaties, waardoor roeken de bomen zonder twijfel kunnen bereiken. De locatie
is gunstig omdat er geen woningen en parkeerplaatsen nabij liggen. De bomen staan wel langs
de zijlijn van enkele sportvelden, waardoor bezoekers van het sportpark overlast kunnen ervaren
door uitwerpselen. Tegelijk kan de aanwezigheid van mensen op deze locatie roeken
ontmoedigen deze locatie als nestplaats te gebruiken.
Locatie 6. Bomen ten noorden van de sportvelden
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Locatie 7. Populieren ten zuiden van de Rijksweg A20
De langgerekte rij populieren op deze locatie (zie afbeelding 4 en foto 13) ligt tussen bestaande
nestlocaties in. Bovendien is de afstand tot de te verwijderen nestbomen gering. Op deze locatie
zullen omwonenden geen overlast van roeken ervaren. De bomenrij staat parallel aan de
Rijksweg A20. Precies aan de andere zijde van deze weg bevindt zich een bestaande nestlocatie.
Hieruit blijkt dat de ligging gunstig is voor roeken. De bomen zijn iets jonger dan de te
verwijderen bomen en de bestaande nestbomen. Omdat het om iets jongere bomen gaat, is de
toekomstverwachting van deze bomen waarschijnlijk hoger. Als deze bomen worden
gekoloniseerd, is de instandhouding van de kolonie langer gewaarborgd.
Locatie 7. Bomenrij ten zuiden van de Rijksweg A20

8.2

Locatiekeuze
Wij komen tot de conclusie dat ‘locatie 7. Populieren ten zuiden van de Rijksweg A20’ de meest
geschikte locatie is om de eventueel achtergebleven roekennesten naartoe te verplaatsen.
De ligging is bewezen gunstig voor roeken, roeken veroorzaken hier geen overlast voor
omwonenden en de bomen op deze locatie hebben een gunstige levensverwachting, waardoor
de instandhouding van de kolonie langer gewaarborgd is.

8.3

Plan van aanpak
Stap 1. Inventarisatie te verplaatsen roekennesten
Vrijwel alle roekennesten waaien jaarlijks (buiten het broedseizoen) uit de te verwijderen bomen.
Dit is gebleken uit het onderzoek dat wij in het de winter en voorjaar van 2019 en 2020 hebben
uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden (medio november 2020) controleren wij
daarom eerst of en hoeveel roekennesten er verplaatst kunnen worden.
Stap 2. Verplaatsen roekennesten
Medio november 2020 worden (voorafgaand aan de kap) de aanwezige nesten verwijderd en
verplaatst naar locatie 7. Cobra Groeninzicht heeft ervaring met deze handeling en begeleidt
het verwijderen en verplaatsen van de nesten. De nesten worden met ondersteunende tak uit
de bomen verwijderd en eventueel met dun ijzerdraad verstevigd. Als een nest tijdens het
verwijderen verloren gaat, zal een kunstnestbegin gemaakt worden in een boom op
locatie 7. Het geheel van het nest met ondersteunende tak wordt dan vervolgens in de nieuwe
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nestbomen geplaatst, waarbij het nest zo hoog als mogelijk wordt gepositioneerd en op
boomvriendelijke wijze wordt vastgezet met ijzerdraad. De plaatsing gebeurt vanuit een
hoogwerker. Als dat niet mogelijk blijkt, dan worden professionele boomklimmers ingezet.
Op afbeelding 5 is een foto-impressie weergegeven van een roekennestverplaatsing in gemeente
Deurne. Deze verplaatsingsactie is destijds uitgevoerd in het kader van een ontheffing
Flora- en faunawet.
Stap 3. Kappen bomen
De bomen worden medio november 2020 gekapt. Dit is ruim na het broedseizoen van 2020 en
voor het broedseizoen van 2021. Ten aanzien van roeken ligt de meest veilige periode voor het
kappen van bomen tussen 1 september 2020 en 1 januari 2021.
Stap 4. Monitoring
De roekenparen die in 2020 in de te verwijderen bomen hebben genesteld, zullen uitwijken naar
een nieuwe plek. Het is op voorhand niet met zekerheid te zeggen waar deze roekenparen zich
gaan vestigen. Het is de verwachting dat de naar locatie 7 verplaatste nesten (mits er
daadwerkelijk te verplaatsen nesten aanwezig zijn) nestbouw door roeken op die locatie zal
uitlokken. Mogelijk sluiten de roekenparen zich aan op andere bestaande nestlocaties of
koloniseren zij nieuwe nestlocaties. Een nestinventarisatie in het voorjaar van 2021 moet
uitwijzen of en hoeveel roekenparen zich hebben gevestigd op locatie 7 en elders in de
omgeving. Cobra Groeninzicht voert de monitoring uit.
Impressie van roekennestverplaatsing in gemeente Deurne onder leiding van Cobra
Groeninzicht
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