
VERZONDEN 21 FEB ZOZO PROVINCIE:: UTRECHT 

BESLUIT van GS van Utrecht 

DATUM 21 februari 2020 TEAM Vergunningverlening Natuur en 
Landschap 

ZMKKENMERK Z-WNB-RI-REG-2019-1920 REFERENTIE Servicebureau 
NUMMER 8200B37C DOORKIESNUMMER 030-2583311 
UW BRIEF VAN 12 september 2019 FAX 030-2583139 
UW NUMMER E-MAILADRES Servicebureau@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE(N) -Voorschriften en beperkingen ONDERWERP Wnb ontheffing ruimtelijke ingrepen 

inclusief kaart planlocatie 
- Activiteitenplan 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 12 september 2019 van Bureau Viridis namens 
Adviesbureau Verdouw BV, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, gelezen in samenhang met 
artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet). 

I. Besluit 
Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap 
hebben wij besloten u ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen in artikelen 3.10, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of 
rustplaatsen van de das voor de periode van 9 maart 2020 tot 9 maart 2025. 

ll. Omschrijving van de aanvraag 
Uw aanvraag heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Utrechtseweg te Amersfoort, kadastraal bekend als 
Gemeente Amersfoort, sectie C, nummers 5949 en 5950. De plannen gaan uit van het realiseren van twee 
grondgebonden bouwblokken voor appartementen met een zorgfunctie. U vraagt ontheffing van de 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10 van de wet voor wat betreft de das (Me/es me/es) voor de periode van 
9 maart 2020 tot 9 maart 2025. 

Ill. Procedure 
De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Op 22 november 2019, 3 december 2019, 5 december 2019, 22 januari 2020, 23 januari 2020 en 4 februari 2020 
heeft u deze aanvraag aangevuld. 

IV. Toetsingskader 
De das is beschermd ingevolge artikel 3.10, eerste lid, onder a en b van de wet. 

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep 

Motivering 
Das 
Ten noorden van het plangebied, op het militair oefenterrein, is een dassenburcht aanwezig. Sporen van de das 
zijn in het plangebied aangetroffen. Er is in het plangebied een oude, kleine burcht bestaande uit twee pijpen 
aangetroffen, centraal in het gebied. Om meer zekerheid te verkrijgen over de benutting van de burcht door de 
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das, is hier een cameraval geplaatst. De camera heeft gedurende de periode van half april tot eind juni 2018 drie 
keer een passerende das geregistreerd bij de oude burcht. Gedurende de maand januari in 2020 heeft eveneens 
een camera de burcht gemonitord. Dassen zijn toen niet waargenomen. Afgaand op de beelden toont de das 
geen enkele binding meer met de aanwezige burcht. Ook zijn er in 2018 twaalf veld bezoeken geweest. Tijdens de 
veldbezoeken is steeds de burcht bekeken op actief gebruik maar sporen van bewoning zijn nooit aangetroffen. 
Van een hoofdburcht of een kraamburcht is geen sprake. Evenmin is het waarschijnlijk dat de burcht gedurende 
een kortere tijd van het jaar gebruikt wordt als bij burcht. Een bij- of vluchtburcht voor incidenteel gebruik is nooit 
geheel uit te sluiten. De verwachting is dat de burcht na de bouw van de gebouwen niet meer in gebruik zal 
worden genomen. 

Het plangebied wordt zo nu en dan als looproute door de das gebruikt. De das bereikt het plangebied via een 
onderdoorgang onder het hek langs de noordgrens van het plangebied. Een hier geplaatste camera registreerde 
tweemaal in de periode van half april en eind juni dat de das van deze onderdoorgang gebruik maakt. Gedurende 
de gehele maand januari in 2020 is op de camarabeelden éénmaal een das waargenomen bij de onderdoorgang. 
Ook uit dit zeer beperkte aantal waarnemingen blijkt dat de das slechts zeer incidenteel het plangebied aandoet. 

Tijdens alle veldbezoeken is gezocht naar (sporen van) van de das. Sporen die wijzen op het gebruik van het 
plangebied als foerageergebied door de das zijn in uiterst beperkte mate aangetroffen. Van essentieel 
foerageergebied voor de das is geen sprake. 

Door de herinrichting zal het foerageergebied tijdens de werkzaamheden minder beschikbaar zijn en zal de 
noord-zuidgeoriënteerde looproute tijdelijk worden verstoord of onderbroken. Ook zal de bouw tot gevolg hebben 
dat de bij- of vluchtburcht zijn functie zal verliezen. Omdat niet geheel is uit te sluiten dat een vaste rust- of 
verblijfplaats (tijdelijk) minder functioneel zal zijn door de werkzaamheden is ontheffing van de wet nodig. 

Om het effect van de werkzaamheden zo veel mogelijk te mitigeren worden maatregelen voorgesteld: 

Versterken corridor 
Gedurende de werkzaamheden zal aan de westzijde van het plangebied steeds een brede strook bos behouden 
blijven, die als corridor kan dienen voor de das. De breedte van de corridor zal tenminste 50 meter bedragen rond 
de bebouwing. Aan de achterkant van het perceel wordt de corridor breder gemaakt, waarbij de breedte van het 
perceel leidend is. De inrichting van deze corridor zal zodanig zijn, dat verstoring door licht en visuele verstoring 
zoveel als mogelijk wordt voorkomen, door toepassing van dicht struweel tussen de bebouwing en de eigenlijke 
looproute, dus aan de oostzijde van de corridor. Deze beplantingsstrook zal tenminste 10 meter breed zijn en 
wordt beplant met de inlandse soorten. Teneinde op korte termijn (binnen enkele maanden) voldoende dekking te 
kunnen bieden, worden grote, reeds gesloten struiken aangeplant. Zodoende is gegarandeerd binnen een jaar 
voldoende sprake van dekking en beschutting tussen de bebouwing en de corridor waar de das zich langs zal 
verplaatsen. Binnen de breedste delen van de corridor zal een open strook worden gerealiseerd, waar een 
grazige, weideachtige vegetatie zal worden afgewisseld met heide en kleine opgaande heesters. Hekwerk (aan 
de noord- en westzijde van het plangebied) zal passeerbaar worden gemaakt voor grondgebonden zoogdieren 
zoals de das. Dit wordt gerealiseerd door korte stukken PVC-buis met een diameter van zo'n 40 cm door het 
hekwerk te schuiven. 

Beperken verstoring na inrichting 
De verlichting binnen het plangebied wordt zoveel als mogelijk beperkt en zal aan de westzijde objectgericht 
worden toegepast. Verlichting binnen de bosschages is uitgesloten en zal niet worden toegepast. De 
aanwezigheid van honden in de ecologische zones rond het plangebied, waaronder de corridor, zal tussen 
zonsondergang en zonsopkomst worden verboden. Gedurende de daglichtperiode moeten honden worden 
aangelijnd. 

Inrichting foerageergebied das 
Aan de noordwestzijde van het plangebied zal, op tenminste 40 meter van de te realiseren bebouwing, een 
foerageerveld worden gerealiseerd, waarmee ook hier in de voedselvoorziening van de das zal worden voorzien. 
Dit veld zal gedeeltelijk van de bebouwing worden afgescheiden door een struweelrand teneinde lichtuitstraling 
op een gedeelte van het veld te voorkomen. Net als de corridor zal het foerageerveld worden voorzien van een 
weideachtige vegetatie, afgewisseld met schraal, kruidenrijk grasland en heideveldjes. Her en der worden 
heesters aangeplant. 

De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In de bijlage zijn extra voorschriften opgenomen om 
de negatieve effecten van de werkzaamheden te mitigeren. 
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Het creëren van de corridor en het foerageergebied in het noorden van het plangebied is zo ingestoken dat er 
geen permanent negatieve effecten optreden ten aanzien van de aanwezige populaties van de das. Door de wijze 
van uitvoering van de werkzaamheden en het beschikbaar houden van een afgeschermde looproute zijn de 
effecten op de das slechts tijdelijk en hebben geen invloed op de populatie. Door de aanwezigheid van 
alternatieve looproutes in de nabijheid van de oorspronkelijke route blijven steeds ruim voldoende mogelijkheden 
aanwezig voor de das om zich in noord-zuidrichting te verplaatsen. De beoogde verstoring is minimaal doordat de 
dieren uit kunnen wijken naar de alternatief aangeboden routes. Dit betekent dat de lokale populatie geen 
negatieve effecten ondervindt. Landelijk neemt de populatieomvang van de das toe. Naar schatting, op basis van 
het aantal bezette kilometerhokken, zijn er 5.000 tot 6.000 dassen in Nederland. Ten opzichte van 1980, waarin 
het aantal niet hoger kwam dan 1.200, is het aantal sterk toegenomen. De exacte omvang van de populatie in 
Utrecht is niet bekend. Gezien de voorgestelde maatregelen zal er geen sprake zijn van een negatief effect op de 
gunstige staat van instandhouding van de das gedurende en na afloop van de werkzaamheden. 

Belang van de aanvraag 
U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang: "In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied". Als 
onderbouwing heeft u het volgende aangedragen: 

In Amersfoort is er sprake van een grote vraag naar woningen, gecombineerd met passende zorg. De ruimtes zijn 
schaars, zeker binnen de bebouwde delen van de stad. Daarom wordt ook buiten de stad naar geschikte 
bouwlocaties gekeken. De plannen gaan uit van het realiseren van 2 grondgebonden bouwblokken met 
appartementen. Herinrichting van vrij liggende oppervlakken grond is noodzakelijk om in de toenemende behoefte 
aan woonzorgcombinaties te voorzien. 

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang van het project voldoende 
onderbouwd is om in deze zwaarder te wegen dan het beschermingsbelang dat gediend is met het verbod op het 
opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van de das. 

Alternatievenafweging 
Om te onderbouwen dat er voor de das geen andere bevredigende oplossing is om het beoogde project uit te 
voeren heeft u het volgende aangedragen: 

"De locatie waarop de voorgenomen plannen verwezenlijkt moeten gaan worden heeft de bestemming 
Maatschappelijk. Het realiseren van de voorgenomen plannen is passend binnen het bestemmingsplan, qua 
functie, bouwvlek, bouwhoogte etc. De reden om hier een zorghuisvesting te realiseren is omdat de groep 
ouderen in de gemeente Amersfoort de komende jaren sterk zal gaan groeien: zijn er in 2019 bijna 16.000 
65+ huishoudens, in 2035 zal dit aantal zijn opgelopen tot ruim 25.000. 
De vraag naar geclusterd zorgwonen vanuit de groep ouderen zonder (zware) zorgvraag zal toenemen, 
doordat in te toekomst meer ouderen zullen voorsorteren op een zorgbehoefte - maar ook vanwege een 
verwachte toenemende populariteit van moderne geclusterde woonzorgconcepten (hofjeswonen etc.). Dit 
scenario zal uiteraard alleen werkelijkheid worden, wanneer er aantrekkelijk geclusterd aanbod wordt 
toegevoegd: alleen dan schept het aanbod ook vraag. 

Met de voorgenomen plannen wordt een geclusterde huisvesting gerealiseerd waarbij meerdere zorgtreden 
gecombineerd binnen één omgeving worden aangeboden. Hierdoor kunnen ouderen, binnen hetzelfde 
complex, van wonen met 'lichte' zorg 'doorstromen naar de zwaardere zorgtreden. 

Bij de uitvoering van het project zal steeds rekening gehouden worden met de aangetroffen soorten. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundige van Bureau Viridis. 
Deze ter zake kundige stelt voorafgaand de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol op. Het 
ecologisch werkprotocol is leidend voor de planning van de werkzaamheden. Er zal zo min mogelijk in de 
kwetsbare perioden gewerkt worden. De juiste mitigerende maatregelen zullen uitgevoerd worden zodat 
negatieve effecten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Na uitvoering van de werkzaamheden is het 
gebied wederom geschikt voor de das die nu van het plangebied gebruik maakt." 

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief 
gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd. 

Vl. Conclusie 
Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, van de wet. Aan deze 
ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit. 
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VII. Bezwaar 
U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen: 

• Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw 
DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www .provincie-utrecht.nl onder loket/ klacht, 
bezwaar of melding doorgeven I bezwaar tegen beslissing provincie; 

• Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH 
Utrecht. 

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 
uw naam en adres; 
de datum; 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding 
van het besluitnummer); 
de reden van bezwaar; 
ondertekening. 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. 

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten 
op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om 
een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector 
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

VIII. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van 
het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl 

IX. Overleg en informatie 
Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo 
nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan. 

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via 
servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl. 

X. Verzending 
Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden 
aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD). 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

Teamleider Vergunnin erlening Natuur en Landschap 
Domein Landelijke Leefomgeving 
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ONTHEFFING 
Naar aanleiding van het verzoek van Bureau Viridis op 12 september 2019, namens Verdouw Advies B.V. 
en de aanvulling hierop van 22 november 2019, 3 december 2019, 5 december 2019, 22 januari 2020, 23 
januari 2020 en 4 februari 2020, gelet op artikelen 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming, 

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan: 
Naam: Verdouw Advies B.V. 
Adres: Kerkewijk 34 
Postcode en woonplaats: 3901 EH Veenendaal 

Ontheffing 8200B37C voor het tijdvak van: 9 maart 2020 tot 9 maart 2025 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.10, eerste lid, onder b van de Wet natuurbescherming, 
voor zover dit betreft het beschadigen en/of vernielen van een voortplantings- of rustplaats van de das 
(Me/es me/es). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het perceel gelegen aan de Utrechtseweg 
te Amersfoort, kadastraal bekend als Gemeente Amersfoort, sectie C, nummers 5949 en 5950, zoals 
weergegeven op kaart 1. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 

Algemene voorschriften 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen 

verleend. 
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor 

zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie 

Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie 
utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten 
dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk 
zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar 
rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van 
deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende 
brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de 
daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de 
voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te 
omschrijven: 

a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart; 
b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning); 
c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd); 
d. Wie is de begeleidend ecoloog (inclusief contactgegevens); 
e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecoloog begeleid; 
f. Hoe er wordt/is omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied. 

7. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen 
aanvangen, het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig in te vullen op 
https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb. Bij de melding dient het werkprotocol 
zoals omschreven in voorschrift 6 bijgevoegd te zijn. 

8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte 
ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring / vrijgeven door een ecoloog, afwijkingen 
van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het 
logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in 
de voorschriften 10 tot en met 15, geregistreerd. 

9. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde 
werkzaamheden' volledig in te vullen op https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb. 
Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden. 
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Specifieke voorschriften 
10. De maatregelen, genoemd in hoofdstuk 7 Activiteitenplan in de Natuurtoets Utrechtseweg Amersfoort 

van Ecologisch adviesbureau Viridis (zie bijlage 2) dienen te worden opgevolgd. 
11. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient ten westen van de planlocatie een duurzame afscherming 

zoals voorgesteld in hoofdstuk 7 Activiteitenplan te worden opgericht om visuele verstoring op de 
corridor te minimaliseren. De wissel aan de westzijde van de planlocatie moet te allen tijde functioneel 
blijven voor de das. 

12. De werkzaamheden mogen niet plaatsvinden tussen zonsondergang en zonsopgang en nooit later dan 
19:00 uur 's avonds. Er dient 's nachts geen (bouw-)verlichting te worden toegepast. 

13. De corridor dient voorafgaand aan ingebruikname van de nieuwbouw afgescheiden te zijn en te blijven 
om te voorkomen dat mensen of honden de corridor zullen betreden. 

14. Bij de noordelijke eco-zone dienen hondenwerende maatregelen te worden genomen. 
15. Buitenverlichting van de nieuwe gebouwen mogen niet uitstralen op de corridor en niet op de eco-zone 

aan de noordzijde van de planlocatie. 
16. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een deskundige op het gebied van de das. Deze dient in ieder geval bij de start van de 
werkzaamheden aanwezig te zijn op de planlocatie. 

17. Deze ontheffing kan, conform artikel 5.4 van de wet, worden ingetrokken, indien blijkt dat de 
ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften. 

Contactgegevens 
Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau 
van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 
030 - 258 33 11 of e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl. 

Kaart 1: Overzicht planlocatie 

Amersfoort 
Ut1echtseweg 

1 :o Pl~ngebied G<+\l~nd 

Overi,I 

D Weg 

figuur 2.1 I Ligging van het plangebied aan de Utrechtseweg ten zuidwesten van Amersfoort 
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Bijlage 2: Hoofdstuk 7 Activiteitenplan uit Natuurtoets 

7 Activiteitenplan 
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o,p, l:JE!Sï!ihellilll1lde soarten te r.niitï~rem1? 2o ÏJa\. ,ap 
'ft-elke wij\?e dientt dilt 11:e gesdruiedem? 

:l'_U. Ail'g!!mene mamegeten 
'In de Wet ll!lal!llll!lrhe51Iihermimg, is in a1111ilcel 1.ll de 
al!i!mem,e zorperp1rllililibimg, 0~11111e,m_ nm dilt an11iikl!I 
is beschrl!.'l'en dai1: iedereen "'eripliiclillt iis; om 'IID.1dbende 
roi:g il!ll a!llmtt te, neme1111 'iroor de• ïm lilet wiildl Se~-em:ë 
diiet'en erni plamlten,. alslllll,ede '1/0flir lilum cfêirectte leefllffllb 
ge'llimg. De• alg:emn.eme mrgw!r[Pliicmlliimg, g;elmtt re, allen 
tijde ·lli~ns lileit tuiitlroerem wn 'ft1eirlczaamheden,. ,on 
~lillt of deze te li)!ll!eren 21ijin als zijmde iruir,nitelijli:e 
omltwikkelimg ,llif 11:Jeslte.mdig belileier en ondei:illlaud ,en 
omg,e.adrt of er 11:JeSIIilllermde SOD111:E!n aamlii't-ezig 21if111_ Di:t 
lai!lisltie wil dws zegen dat ook als er ~e1111 bescherm, 
de• SCK1f'11ern 'llooi:ilmmem, de algemene :z:Mgirerplichting 
te1111 aamllie1111 varn allle .saortern in acht gema,11111en1 dilerntt 
te, ·wnrdemL Bij de well'mar.nheden d[enem1 daiarllm 
alJemen,e mitig.e1emde maalreg,elern tuf/l:gle'lloerd 11:e 

wardeirn_ De:z:e al- gemene miiliigeremfe maatr¥en 
liijn omd'er:sltaand beschre...em, 

wordt gerwaarboi:gd dat de mi!lii!!!remd'e maa~re, 
.rie1en o,p, e,ern jui§tE, mamiier 1U1i~nerd w.-ordei:11 e1111 
z,o V,10rdt: er te'ir!l!llils imNullin,g gege11ern aam de ar. 
Jemene m.rgverp]id111!img, (ar1tilr.el :LU 'llam1 de Wett 
ma,tl!lwrlile.sclilermi~. llrn Bijllage B i5 besmrl!.'l'el!ll 

•wa if: dl]!l)r llilett Mirni5<tei:iie 11<1111 l!..andbol!IW', Nlaltwur 
el!ll \l'oed!selllwalliiteit \i'E!fsllaan WMdlt ,ander eel!ll 
'lier 21ake, kwndÏi&'!!\: 

• Er RllllE!tt eem1 ellallJ@i,sl!llil 'i'i>eli:r;ir,oltom.1 opgestteldl 
·wordern waarin allle te l:1!1!11111!!!!1'1 m:iiitigeremde nmaatt 
irege,1em, wntrdlein ws,tgelegdl Dilt e!ll!JIQgisch 'i\•er.k 
pnmxdJ lllllJl'let ap d'e 'W'E!flcilllGilltie aanwa]g ziijm, 
e1111 11:Jïj alle, betr,oi:la!il'I pa,rtiifen lilelc:e,mdl liijJI,; 

• Wertzaanmliledei:111moeite1111 .illillll/toombara!r !Iianfioirm ditt 
(!K,Oilil:Jcal ·worden wiilge~-oer,d_ t.iloclil,ten er mlil1 
,gedorende· de 11,1erbaiaim'rnediem item aam!Ziie1111 '1181!11 
fuslilermde soor1tel!li 0111111oaraie111e (lllllls,tarnd@li,e 
d'en 'IIDCrdoen, w.-omt dirert <;ontaeit ,ap,riernonme1111 
met die ·l!S' zake ~mdi!!! ,eoolbQg_ 

• 'IJ'ooir alle 'i'i'erlkzaamlilede1111 gie1dllt dil!t allgememe, niett 
faam1111d beschermde broedl.lQl!:ers illll de bomem1 
in hett F,illan~biiedl ttott lilimed1m 11ll!lnme1111 komen_ 
l!lee ~!nesten zijl!ll ufitslwillb!!nd ll:Jesche11111d v 
,durende· de JPE!liiade dlait deie, mes,tem1 ïm gelilnlik 
:z:ijm, dat wil llel,l&'e lll .(!ledurenlile d'e broed- e1111 
lll!l!Si~eriode; 

• De broedperiod'e loopt glofuaal 'IIBn 15 maan: ltOtt 15, 
ïltlli~ maar ,oo'k fur,oeqe11'allen b111iltem dleire periode 
zijm 11:Jeschermd; 

• Wa1111meer er g>!!iel'l 'i!Of,'E!ls 1111!5telem er.i de· o..,,erige 
meg;iiliie•.-e effiec1tE!lm ZÏÏJI .gemillii11:~rd1 kal!ll er 1:Je 
go111ne1111 W'Orde1111 miet de Ïlill1:li!!!!l!\P• llmdien 11:Jmed'g:e 
vall!en aanw~ ziif~. diemit,, ïm ,D'll1!!fl\eg meit die· ter 
zallle kumdiige e(;alaog,, eellll amdere periiodle 'i!OOr 
de welikzl3amlliled'en vastgestl!!!lldl te wmden,;. 

• Hett is miet mogelijk ,am een 0111,1ilileiffiimg, te, vertrij' 
!Effl voor lilet '-"erwJJ:derem ,ad' ,..em:o:ren wn in g,~ 
l!Jrwïk :ziijincfe llileSJtem ~dl!lremdle de 11:Jroed- ellll 
mestperiode_ Voor veirlalten nestp]aaltsen g:eldtt dit 
miet; 

• De· w-erkzaamliledellll diemen dao.r een ter za.'ke, d~ 
kwndig,e ecoloog, lilieg;eleid te ,,,mrdem_ Hierd'oor 

l t ~J I Ecologisch .Adr.riabwr,eaL.1 \l\iridis I Natuurttoel!S U~recliltseweg Amersfoort 
~ 
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• Het iis in d'ili: bder aan te bevelen am de werk 
zaamheden voor- zover dat mogelijk is lbuilten de 
broedperiiDde om IWi!t 1te voerern; 

• lndiern dit miet mqgelijk is,. diient de• directe ,o~ 
wing wan de wemaammede111, 'i!Oo:rafgaa111d ~an 
ilim1eerdl te w.ordern ,op de• .aa111wezfgliJeildl walilJ al 
g:elililene l!Jr,oed~lle1111_ l!lit fs uilteraard ull!slui 
terndl m.ooig wamneer 111eg;altiie..-e eififeclt.en o,p alge 
m.eme broed..-og:els zijrn te 'i'Erv.•.a,cliJ1tern,. 

,.1.1 Das 
Het uïlt\'oeren varn wermamheden zal vers.toremd 
wem~ ,op d'e llool!lf'(]Ute• die de da!S Irnu elil, darn g;e, 
lbrulklt. De· ïngebinuik1m:1me Y.ililil liJeit gelb[ed zal zor.gen 
'ii"OOr. 1Potem,tiële vers.tor.jmg, irn die vo:rm, van 11J1iltst1railen 
de· verliicliJl1!ïmg, V:iswiele• wemmi;lilg en g,elulds,,,,emo- 
1rïmg. De iim lmet Iplanee'bieiil aall'l!wlE!zig:e ofi t•e ~•er.wach 
t:elil, saol!tem1, waamrnder de das,, zijm, "'rïjwel uil!slui 
t:elilid im de· !lilachtelijlke Iur.ern actief. llrn dil!: lta.der dîelilit 
ElE!lilJ 0J111lheffirng WKl!I". d~ soatr1I te worde111, aa111ge.~ 
vr~ alhrarelllt!i meit de •weaikzaamlliledl!!irn mag w.DRlli!n 
àlillllg,e'lll:l ffl'C'El l\1- 

Negalliie•re elilfe.rtern, op, de dlas züjrn, e.'ill!!lllllilel te• miltige 
ll"E!n dear l!liît.16'oering v·.in d'e vn1_gelilde· mli!Bitre~lem~ 
• Gedlurernde de werikzaamlliled!i!lm .zal s,teeds een 

ernkele• l!iiernitallll!!irn meilers brede str.oolk. !!Jos lbehau' 
dern, lbliip.\E!rn1, dile als; IPassace kan dilemen V001r de 
das. 

• De versnDriimg dll!!Ir llidhrt:: em, 1-iiswele• 'ii--etr!il!anilmg op, 
de loopmwlt.e ·~\iln de das zal zo16'eell 1111u1g:elijlk: 'ilil[]lf 
derm lbeperkli: d!l!lllr de lll!!laliisaliiie ,,,am eer:i ,oonriidacr 
aan de w.es.triJ)ile· 11t1am, lmeli: 1plamg,e'bi~. 

• De breedte• 'i\am, de• l[;atrOOatr zal li:ernmÏ'risli:e 501 1111,e 

terr bedir.igern 1mrnd de lbeb,owrwiililg. Aalill de, aclrut:er 
kanli: •..a11 fulE!li: pen:eel wordlt de corridor brerdlerr 
gem.aa'lct.-, Wl:l!ilribi[ die breedte van lhet pen::eel 
leidend is, 

• De imriichtiililg varn deze· ,t;□firiDIJI"· zal zooami,g :zijr:i, 
dat 'i\errstoriin,g d,oorr förililll: en, 'i\Ïsuel'e 'ii'E!rsnDrim_g zo 
Yeel als; lllll'IQgE!lijk. 'ilil[]lfdll: v-oor.ilmlll!lem~ door- toepais 
sirng '11\:ln dl.tililll: s,trul/ileel twssen de ll:r,ebawllllin,g en 
de •rnlijlile loapmlill!e, dills aan d'e •□llmZijd'e van 
de· ooinriidlJI"_ 

• De 'i'El!ili£ïhl!Ïlilg bililnelilJ llileil: plaimgebied word!t zm,-,eel 
als lfflllClglelijk l:Jeperlktt en zal aalil, de wesli2lijide ob- 

jie,cttg:eri:ohll: worden toegepast V'erliclilting bililnelill 
die lbo=lha,ges. is 1ui:tges,lotern, em zal :nl.et wo:rdem, 
11:oegepes,t. 

• Ille strooi:. met dit!liltt s.liruw-eel zall ·ttemninste, 10 
meter, breed :rijim em ·11,rordt: l!Jeipllant: met de ï111lairnrl 
se soorli:en lruul!s,t,. sleedolJl"l!I~ meidoorn, 'iillilbao:r:m, 
OMirde lijs,terbe!ii en zam,ereilc:. H!lerrtw:ssein kalilJ omder 
meer kampertfoe'l[e tot ,ontwJlcikeling kolll!le111c U:it 
lheer:mse· .sl!J'wilcen em lbammem zoals Alnmerilraalilcse eik: 
en Armerikaarnse 'Wllge1kers; WIJl"d'eirn uitt liJeit g:ebiedl 
gelhol!lden. 'lierneimde op lllarte termiijn (biirnmen em; 
lliele lllllla!ilimdl!!nJ 'llordaemde delling t,e, lciumllilelil, bi:e 
dlem,. wotrdl!!n ~•O<te,, reeds geslotern Sl!iruikern aam, 
,geplairnll:. Z,adaende· il5 ge,g)ilramdeerd lbinmen eelil! 
jiaiarr vnldbemde sprake· van de!ki:iini_g en ~dnrlttlllilg 
11iussem, de· bel!Jowwilng en de cainriidb:r 'Naillr de des. 
ziiclil, lamg~ zal 'IIIE!lp1aal!sen. 

• EllimnelilJ de l!Jrreediste• die1elill 'i\alilJ de c:orridmr z.a/1 ,eelill 
CJ\pelll, s.1!roak w.atrdli!e!lil ~realiseerrd, ·waar een paz[' 
ge•, . ..,,eideadwti~ 'i\E_geii:a'liie· zall W.Dll"den afgewi\r 
selld miet heide en llclleine •CJ\pga,alllllile lilees,ters.. 

• IHlek'ililE!rk. c;.aan de moarrd- e111 \IIE!Sli2lijde 'ltal'I llilell: 
pllarng:el!J{ied~1 za1 pass;eelflbaar W.Oll"dl!!n _gemaakt 'i\DOr 
grromdge'bandffl z~iieren 100115 die des.. Dill: 
·11.1orrdli: ~reallseeind d□<lJr lknrte s.'llulkkem pilC-buil5 
met eern diia11111eter 'i\amI zal'rn, 40 ,cm, doatr heli: liJeik' 
·wlE!rtk. !tie :schuiven. 

• Ille aamtWezigh!ildl '11\illlil lm□1111d'en ürn de ,ec:olagjsicliJe 
zornes. rDfflld heli: prarngebied,. •w\il.airo:mder de ,c:o.rrîl 
dorr, zam t1t1!!iS!!!1111 Jl:Jffli50mide~llli!:; E!iJi1 z□1rnsop'lmmsll: 
Wl[]irdem, 'llsbodern1. Gediarende de dagllchtperiiode 
moellen liJ,omde1111 WIJl"de1111 aalilgelïjoo. 

• Aam, de lf;l□,.:mfwesli:2ijde '11\31111 het plaimgelilied .zal, op 
·tternmiri511:e 40· melter 1''.in de ·ne ll'ealïseren lbebou' 
·IM1img, ee:rn ifmera~!!!nlE!1dl 'ilil[]ll'dem, gerrealis;eeind, 
w·.iarmee oolk. hier iini de vned!selw1,1milenirng 'i'am, 
die das. zall ·wnrdern VOCHrZiem1. Oili: ,.,eld zal1 ,Ged'eelt:e 
fäJlk ~•alil, de bebo1J1111i:ng ·wnrdern aifgesm'lileïdem, da,or 
een sli:rw'ili'ee'.lrarndl tem.eililde lïcliJiliwÏ'l:5trralllng op eern, 
_gedee11te will hell: 'i'Ellll te 'i!Oor1iDtr111 .ern. Neit alls de 
,oouioor zal1 lilet lfoerag:eerveld 'ftl[]rden, va,mrziel!l 
varn eern wefdeachtige vegetart[e., afgewisseld met 
schraal, lcrwidem:rïjk gra!Slairndl elilJ liJeilil!~1teîdjes. Hier 
en der 'ilil[]fden lhee'5'1ierrs aaimgeplairnlt. 
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lfiillllll' l~ll I ,Gront,e 11111Ë&tins mnd de bel11!1tn11 Ïl1g: met aan, me wwemij,ie ü: mnïdo.- 11111111" * mils Cl!lnan; Ämllm1 AJdiïtiemwr en 
.......... rupmènll .. 
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fÏISIIIII" 7' ..2 IOe lle!.taandr ~n. llfn111e111 ,de O!llriilar DJlllrn W1Gnl11!111 ¥l!nb!rlilt,.1ieneiindo,· lijm1mmjp, deml!llb!1111!! O'l!Hell waair 
è clas lliji ..-uur p,6.-uilkvan maalit.. 

fÏISLRJr 7.3 I& mnid'a r zatt1 mid'ä 'm -ilicht m11!11!1!l!t 1!!11 l!!W!rrfllel!t ""n takbnril W11r,do,11 afp,sdii=ïdm van ,de bl!!DIIIIWin1 ill, hè1t 
planp,liied. 
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