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1 Inleiding  

 

Aanleiding 

De gemeente Krimpen a/d IJssel is voornemens het kruispunt N210-C.G. Roosweg / Nieuwe 

Tiendweg opnieuw in te richten. Er wordt hiervoor een tijdelijk gronddepot (1) aangelegd en 

het fietspad wordt verlegd. Ook komt er een fietsenstalling op een eiland (2) vlak naast het 

kruispunt. Om dit mogelijk te maken worden op een eiland een aantal bomen gekapt en een 

gedeelte van de sloot gedempt. Op de plek van het gronddepot, waar nu een trapveldje is,  

worden eveneens een aantal bomen en een haag gekapt. Op deze plek zullen nieuwe bomen 

aangeplant worden.  

 

Doel van de opdracht 

In verband met de noodzaak voor dit tijdelijke gronddepot en voor de aanleg van een 

fietsenstalling op een eiland een beperkt aantal bomen te kappen, heeft gemeente Krimpen 

aan den IJssel aan Watersnip Advies verzocht een Flora- en fauna-inspectie uit te voeren in 

verband met de Wet Natuurbescherming. Hierbij wordt de flora en fauna geïnspecteerd op de 

plek van het gronddepot en het eiland waar een fietsenstalling. De bomen worden 

onderzocht op eventuele aanwezigheid van vogelnesten en vleermuizen. Beide locaties 

worden onderzocht op het vóórkomen van beschermde planten- en diersoorten.  

 

Concreet betekent het dat nagegaan moet worden of: 

 

 Er overtreding van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten plaatsvindt 

(toetsing Wet Natuurbescherming).  

 

Beschermde plantensoorten mogen niet vernietigd of beschadigd worden. 

Beschermde diersoorten mogen niet gedood, verwond of opzettelijk verontrust 

worden. Daarnaast mogen hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- 

Figuur 1: Locaties te inventariseren flora en fauna 

1 

2 
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of verblijfsplaatsen niet beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord 

worden en mogen hun eieren niet vernietigd of vernield worden; 

 

In juli 2019 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies een Flora- en fauna-

inventarisatie verricht in het plangebied. Hierbij werd met name gelet op het voorkomen van 

beschermde planten- en diersoorten. Daarnaast zijn de verschillende biotopen binnen het 

plangebied beoordeeld met betrekking tot potentieel voorkomende beschermde soorten.  

 

Dit rapport geeft een overzicht van de in het plangebied aanwezige (beschermde) flora en 

fauna. Vervolgens wordt aangegeven of er bij het realiseren van de voorgenomen plannen 

schade verwacht wordt aan beschermde soorten. Met het oog op de algemene zorgplicht, 

die geldt voor alle planten- en diersoorten, worden waar mogelijk maatregelen beschreven 

gericht op het voorkomen van schade. 
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2 Toetsingskader 

 

 

2.1 Europese richtlijnen  

 

Binnen de Europese Unie vormen de Natura2000-gebieden een netwerk van beschermde 

natuur. Het doel van deze gebieden is het behoud van de biodiversiteit in Europa. Het 

beschermen van kwetsbare planten en dieren en hun leefgebieden is hierbij het uitgangspunt.  

Deze richtlijnen zijn in Europa uitgewerkt in de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de Nederlandse 

wetgeving zijn deze geïmplementeerd in de Wet Natuurbescherming. Deze wet is van kracht 

geworden op 1 januari 2017.     

 

2.2 Landelijk natuurbeleid- en wetgeving 

2.2.1 Wet Natuurbescherming 2017 (Wnb) 

In de Wet Natuurbescherming zijn per 1 januari 2017 drie wetten opgenomen, te weten de 

Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet.  

 

Natura2000-gebieden 

In Nederland zijn gebieden aangewezen als speciale beschermingszones. Deze gebieden 

vallen onder de Vogelrichtlijn en/of de Habitatrichtlijn en worden aangeduid als Natura2000-

gebieden. Voor deze gebieden zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd. Per provincie is het 

college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het treffen van 

instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen. Tevens heeft de provincie de 

bevoegdheid om bijzondere landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te 

wijzen, mits deze niet reeds onder een Natura2000-gebied vallen.  

Activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats, of die habitats van soorten kunnen verslechteren of een significant verstorend 

effect zouden kunnen hebben op aangewezen soorten binnen een gebied, zijn 

vergunningsplichtig.   

 

Soorten  

De soortenbescherming is bedoeld om in het wild levende planten- en diersoorten te 

beschermen als er werkzaamheden plaatsvinden in en rond het leefgebied van een soort. In 

de Wet Natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden; Europees 

beschermde soorten vallen onder beschermingsregimes soorten “Vogelrichtlijn (wnb-vrl) en 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn” (wnb-hrl) en nationaal beschermde soorten 

vallen onder beschermingsregime “andere soorten” (wnb- andere soorten).  

 

Werkzaamheden die schade kunnen veroorzaken aan soorten zijn, o.a; (ver)bouwen, slopen, 

of wegen aanleggen, water dempen en graven. Voor werkzaamheden die geen schade 

veroorzaken aan beschermde soorten, hoeft vooraf niets geregeld te worden. Als het echter 

onmogelijk is om schade aan beschermde soorten te voorkomen, dan moet vooraf bepaald 

worden of er een vrijstelling geldt of dat er een ontheffing moet worden aangevraagd.  

De voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of ontheffing zijn afhankelijk van de mate van 

bescherming van de planten- en diersoorten die binnen het plangebied voorkomen.  

 

Wanneer in geval van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting schade ontstaat aan beschermde 

planten en dieren, is het mogelijk te werken met een goedgekeurde gedragscode die 

toepasbaar is voor de geplande activiteiten en de aangetroffen soorten. Indien dit niet het 
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geval is en er schade ontstaat aan beschermde soorten dient een ontheffing te worden 

aangevraagd. Ontheffingen worden aangevraagd bij de provincie. De voorwaarden 

verbonden aan een vrijstelling of ontheffing zijn afhankelijk van de mate van bescherming 

van de planten- en diersoorten die binnen het plangebied voorkomen. Een ontheffing wordt 

alleen toegekend als de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar 

brengen.  

 

Het integreren van ecologische maatregelen in het plan kan een ontheffingsaanvraag 

voorkomen. Hierbij gaat het om het consolideren van het leefgebied van populaties.  

Deze maatregelen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden uitgevoerd te worden om zo 

de functionaliteit van het plangebied voor de beschermde soort(en) ten allen tijden te 

behouden. Het gaat daarbij dus om het voorkómen van schade (zie figuur 2).  

Deze ecologische maatregelen dienen opgesteld te worden door of in samenwerking met een 

ter zake kundige.  

 

 
Figuur 2: Stappenplan onderzoek Wet natuurbescherming (Bron: www.regelink.net) 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn alle vogels beschermd. Tijdens het 

broedseizoen zijn de nesten van alle vogels beschermd en mogen niet verontrust worden. 

Nesten van sommige vogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Ten aanzien van jaarrond 

beschermde nesten onderscheidt de Wnb vijf categorieën: nesten die buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (1), nesten van koloniebroeders 

die jaarlijks dezelfde vaste broedplaats hebben (2), nesten van vogels die niet in kolonie 

broeden maar wel jaarlijks dezelfde vaste broedplek hebben (3), nesten van vogels die 

jaarlijks gebruik maken van hetzelfde nest (4) en ten slotte nesten van vogels die geneigd zijn 

terug te keren naar de broedplek van het vorige jaar, maar wel flexibel genoeg zijn om zich 
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elders te vestigen indien nodig (5). De nesten van de vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn 

jaarrond beschermd. De nesten van de soorten in categorie (5) zijn jaarrond beschermd als er 

onvoldoende alternatieven zijn of als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 

dat rechtvaardigen.  

 

Algemene zorgplicht (artikel 1.11) 

Voor Natura2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende 

planten- en diersoorten geldt de algemene zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet 

dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen kan hebben voor Natura2000-gebieden, 

bijzondere nationale natuurgebieden en flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient 

te laten, of verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden 

gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan 

maken. De zorgplicht kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

 

Een uitgebreide beschrijving van de flora en fauna binnen het plangebied is te vinden in 

hoofdstuk 4. 
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3 Locatiebeschrijving 

 

 

3.1 Huidige situatie  

 

Locatie 1 

Deze locatie omvat een grasveld met onder meer grote essen en esdoorns. Tussen de hagen 

van Spaanse aak is een trapveldje ingericht. De zuidwest zijde van de locatie wordt begrensd 

door een fietspad met daarnaast de drukke N210/C.G. Roosweg. Langs de noordoost kant 

van de locatie ligt een waterpartij. De locatie ligt in een verstedelijkte, versteende omgeving. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie 2 

Locatie 2 omvat een eiland (legakker-vorm) met bomen en struikgewas ten zuidoosten van 

locatie 1. De zuidwestzijde van deze locatie ligt aan een fietspad met daarnaast de drukke 

N210/C.G. Roosweg. Aan de zuidkant ligt een druk kruispunt. Deze locatie ligt in een 

intensief gebruikte omgeving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Het plangebied met locaties 1 en 2 (bron: googlemaps) 



19A065 FF-inspectie bouwterrein N210 – C.G. Roosweg Krimpen a/d IJssel 

 

Watersnip Advies   10 

 

 

 

3.2 Plannen 

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt aan het opnieuw inrichtten van een zeer druk 

gebruikt kruispunt.  

Op locatie 1 wordt een tijdelijk gronddepot gerealiseerd en het fietspad wordt verlegd. De 

haag aan de kant van het huidige fietspad zal worden verwijderd. De andere, evenwijdig 

geplante, haag blijft staan. Aan de kant van het fietspad staan een aantal essen. Hiervan 

zullen er een aantal worden verwijderd. Er worden ook weer bomen terug geplant.  

Op locatie 2 zullen een aantal bomen verwijderd worden. Op het eiland zal een fietsenstalling 

gerealiseerd worden.  

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Figuur 4: Het nieuw in te richten kruispunt 
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4 Resultaten onderzoek 

 

 

4.1 Methode 

 

Voordat begonnen is met het verkennend veldonderzoek, is een korte, grondige bureaustudie 

uitgevoerd, waarbij diverse internetsites, relevante artikelen en verspreidingskaarten (o.a. 

waarneming.nl, NDFF) zijn geraadpleegd, om te bepalen welke beschermde planten- en 

diersoorten in het plangebied zouden kunnen voorkomen. De bureaustudie dient ertoe een 

meer gerichte, effectieve en efficiënte veldinventarisatie te kunnen uitvoeren.  

 

Op vrijdag 5 juli 2019 hebben twee gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies het 

plangebied bezocht. De specialisten van Watersnip Advies hebben alle te kappen bomen en 

hun omgeving uitvoerig onderzocht en gefotografeerd. 

 

Het veldbezoek is uitgevoerd om te verkennen of de werkzaamheden geen schade 

veroorzaken aan: broedvogels, broedvogels met jaarrond beschermde nesten en vaste rust- 

en verblijfplaatsen van vleermuizen. 

 

Het betreft een verkennend ecologisch onderzoek en géén uitgebreid aanvullend onderzoek 

op basis van de richtlijnen vanuit de kennisdocumenten en onderzoeksprotocollen. 

Tijdens het onderzoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van vogelnesten en nestholtes 

in de bomen. Er is gezocht naar het voorkomen van scheuren en spleten en openingen in de 

bast om te kunnen beoordelen of de bomen geschikt zijn als verblijfplaats voor 

boombewonende vleermuizen. Er is beoordeeld of de bomen bij het gronddepot en op het 

eiland een belangrijke functie vervullen als foerageer- of migratieroute voor vleermuizen. Er is 

ook gezocht naar het eventueel voorkomen van strikt beschermde varensoorten op en onder 

de bomen. 

Verder is ook bekeken of het te dempen deel van de sloot leefgebied kan zijn voor 

beschermde vissoorten, amfibieën en libellen. 

4.2 Bureaustudie  

 

Uit de bureaustudie blijkt dat er meerdere vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest 

voor komen in de directe omgeving van het plangebied. Het gaat hier o.m. om Gierzwaluw, 

Huismus.  

De Bever, Alpenwatersalamander en Rivierrombout komen voor in de directe omgeving van 

het plangebied (0-1km). 

In de omgeving van het plangebied komt de beschermde vissoort Grote modderkruiper voor 

(1-5km). Ook de beschermde Waterspitsmuis, Rugstreeppad, Heikikker, Kamsalamander en 

Groene glazenmaker komen voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). De Blaasvaren, 

Schubvaren en Tonghaarmuts komen eveneens voor in de omgeving van het plangebied (1-

5km). Tevens komen er meerdere soorten vleermuizen voor, zoals Gewone dwergvleermuis, 

Laatvlieger, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis (0-1km), Tweekleurige vleermuis en 

Watervleermuis (1-5km).  
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4.3 Resultaten 

4.3.1 Locatie 1 

In het gras en langs de sloot groeien plantensoorten als Madeliefje, Duizendblad, 

Paardenbloem, Ooievaarsbek, Riet, 

Brandnetel, Brunel en Kruipganzerik. In het 

water groeit Gele plomp. Op het veld staan 

verder nog bomen als Sierkers, Plataan, 

Zwarte els, Ruwe berk en Esdoorn.  

De haag die verwijderd gaat worden bevat 

geen nesten. De bomen op deze locatie in 

het plangebied zien er vitaal uit. Er zitten 

geen nesten in de te verwijderen bomen, 

geen holtes en geen scheuren waar 

vleermuizen kunnen verblijven. De bomen 

maken geen onderdeel uit van een 

doorgaande migratie- of foerageerroute. 

Vanuit de Wet Natuurbescherming is er geen 

beletsel om de aangemerkte bomen en een 

deel van de hagen te verwijderen. Voor de 

foerageerroute is voldoende alternatief verderop in de wijk te vinden. Daar is het ook 

verkeersluwer en dus rustiger. Dat is interessanter jachtgebied voor vleermuizen.  

 

4.3.2 Locatie 2 

Op het eiland groeien bomen als Spaanse 

aak, Hazelaar, Zwarte els, Lijsterbes, 

Zomereik, Schietwilgen en Essen, waaronder 

een Es met vier stammen. Daarnaast groeien 

er plantensoorten als Harig wilgeroosje, 

Smeerwortel, Braam, Brandnetel, Hedera, 

Wolfspoot, Bijvoet en Leverkruid. In het 

midden van het eiland ligt een takkenril. Het 

water ziet er ongezond uit, het is troebel en 

er zijn geen herkenbare waterplanten 

aanwezig. Er is geen onderwaterbegroeiing 

aanwezig. In een hoek groeit nog een restje 

Gele plomp en hier en daar groeit Liesgras. 

Op een bordje in de sloot is aangegeven dat 

ATKB in opdracht van het 

Hoogheemraadschap van Schieland en 

Krimpenerwaard bezig met de ontwikkeling van onderwaterplanten in de sloot. Op een nest 

aan de kant van het fietspad ligt een dode Wilde eend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Locatie 1 

Figuur 6: Locatie 2 
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De bomen op beide locaties maken geen onderdeel uit van een foerageerroute voor 

vleermuizen. Er is namelijk geen landschaps-ecologische verbinding met bomen in de 

omgeving. Er zullen incidenteel zeker wel vleermuizen rondvliegen rond deze bomen. Er is 

echter voldoende alternatief in de directe omgeving aanwezig. Op het eiland (legakker-vorm) 

zullen bomen blijven staan. Een aantal bomen moet verwijderd worden voor de geplande 

werkzaamheden. Er is geen beletsel vanuit de Wet Natuurbescherming. Er zijn geen jaarrond 

beschermde nesten aangetroffen. De Gierzwaluw en Huismus broeden onder de dakpannen 

van gebouwen. Voor andere soorten met een jaarrond beschermd nest is de locatie, 

vanwege de cultuurdruk, niet geschikt.  

 

Een deel van de sloot zal gedempt worden. Er is door de medewerkers van Watersnip Advies 

onderzocht of het habitat in deze sloot en met name dit deel geschikt kan zijn als habitat van 

beschermde soorten waterdieren zoals de Grote modderkruiper, Alpenwatersalamander, 

Rivierrombout en Groene glazenmaker. De sloot in dit deel binnen het plangebied is sterk 

beïnvloed door bladinval. De sloot rondom het eiland is troebel en er zijn weinig tot geen 

waterplanten aanwezig. In het voorjaar is zuurstofloosheid opgetreden die leidde tot 

vissterfte. Dit milieu is niet interessant voor vissoorten en bevat geen waterplanten, zoals 

Krabbenscheer. Daarmee wordt ook de aanwezigheid van de genoemde beschermde, aan 

plantenrijk water gebonden soorten uitgesloten. 

Er zijn vanuit de Wet Natuurbescherming geen beletselen voor het dempen van de 

waterpartij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Het water rond locatie 2 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

 

 

In dit hoofdstuk volgt een opsomming van de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast wordt 

er aangegeven of er bij het realiseren van de renovatieplannen schade verwacht wordt aan 

de beschermde soorten binnen het plangebied.  

 

 

5.1 Conclusies  

 

 De bomen en hagen in locatie 1 bevatten geen nesten, geen holtes en scheuren waar 

vleermuizen kunnen verblijven. Deze bomen maken geen deel uit van een migratie- of 

foerageerroute. Voor vleermuizen is de N210/C.G. Roosweg te druk en te veel 

verlicht voor een foerageerroute.  

 

 De bomen in locatie 2 bevatten geen nesten, geen holtes en scheuren waar 

vleermuizen kunnen verblijven. Deze bomen maken ook geen deel uit van een 

migratie- of foerageerroute. Voor vleermuizen is de N210/C.G. Roosweg te druk en te 

veel verlicht voor een foerageerroute.  

 

 Er zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten aangetroffen.  

 

 De sloot bij locatie 2 is niet interessant voor beschermde vissoorten en andere 

beschermde, aan plantenrijk water gebonden soorten.  

 

 Er zijn vanuit de Wet Natuurbescherming geen beletselen voor het kappen van de 

bomen en haag en het deels dempen van de sloot.  

 

 Het kappen van de bomen dient buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. Het 

broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli. De Wet Natuurbescherming 

hanteert echter geen standaard periode voor het broedseizoen; van belang is of een 

nest bewoond is. Indien een bewoond nest wordt aangetroffen, mogen er geen 

werkzaamheden uitgevoerd worden die het nest verstoren.  

 

 

5.2 Algemene Zorgplicht en Aanbevelingen 

Voor planten- en diersoorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming de algemene 

zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen 

kan hebben voor flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient te laten of verplicht is 

om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan maken. De zorgplicht 

kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

 

Aanbevelingen 

Een aantal bomen op het eiland (locatie 2) is aangemerkt om te blijven staan. Het gaat hierbij 

om een Zomereik en een aantal essen. Er staat hierbij een te sparen Es (met witte stip) met 

essentaksterfte. Het advies is om deze Es met afnemende vitaliteit wel te kappen en een 

andere gezonde boom, bijvoorbeeld een Zwarte els, te laten staan. Ook de grote 

schietwilgen kunnen goed geknot worden en, bij voorkeur, blijven staan. Zij kunnen 

waardevolle ruimte aan vogels bieden. 
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Het is gewenst dat de omgeving natuurinclusief wordt heringericht. Zo is het gewenst dat er 

een natuurvriendelijke oeverbeplanting komt met bloemrijke soorten die van belang zijn voor 

bijen, hommels en vlinders. Dit met het oog op de versterking van de biodiversiteit in de 

gemeente en de groene beleving van de omgeving door fietsers en bewoners. Dit aspect kan 

vormkrijgen door een natuurvriendelijke oever te realiseren in de overgang water-land.  

Voor het opnieuw inrichten van de omgeving van de N210/C.G. Roosweg liggen er eveneens 

kansen op de aanplant van heesters die honing bieden aan bijen en andere insecten. Ook kan 

hier gedacht worden aan het aanbrengen van een bloemrijk zaadmengsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 8: Een van de schietwilgen op locatie 2 



19A065 FF-inspectie bouwterrein N210 – C.G. Roosweg Krimpen a/d IJssel 

 

Watersnip Advies   17 

6 Bronnen 
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