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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Cleantech Regio is voornemens om een snelle fietsverbinding te realiseren tussen Apeldoorn en 

Epe. Het beoogde tracé van de hoofdroute ligt op de voormalige spoorlijn Appeldoorn-Epe en heeft 

een mogelijke aanvoerroute (zogenaamde feeder) welke langs het Apeldoorns kanaal loopt.  

Momenteel is op het voormalig spoortracé al een fietspad gelegen, men is voornemens om dit 

bestaande fietspad te verbreden naar circa 4 meter. Voor een feeder is een minder ambitieuze 

inrichting acceptabel. Het schetsontwerp wat de basis is van deze notitie, gaat echter uit van 

dezelfde kwaliteit als de hoofdroute. Hierdoor zijn spoorlijn en kanaal direct met elkaar vergelijkbaar 

en kunnen een conclusie worden getrokken over de meest wenselijke hoofdroute.  

Het tracé is door H. Cuppen (ecoloog bij gemeente Apeldoorn),T.P. Molenaar en J.A Slagt (ecologen 

bij Regelink Ecologie & Landschap) geïnventariseerd. Daarnaast zijn bestaande bronnen over het 

voorkomen van beschermde soorten binnen het plangebied geraadpleegd via de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF) en is er overleg geweest met de ecologen van gemeente Apeldoorn en 

gemeente Epe.  

1.2 Doel 

Het doel van deze notitie is om een overzicht te bieden van de (potentieel) aanwezige beschermde 

flora en fauna, gebieden en houtopstanden binnen het plangebied. Daarnaast is gekeken naar de 

mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden op de beschermde soorten, gebieden en 

houtopstanden.  

Deze notitie dekt niet de gehele Wet Natuurbescherming en er dient nog aanvullend onderzoek 

uitgevoerd te worden naar beschermde natuurwaarden. Deze notitie is gebaseerd op een 

verkenningsfase naar de optimale inrichting voor een snelle fietsroute. Dit houdt in dat de precieze 

invulling van de werkzaamheden mogelijkerwijze nog wordt aangepast aan de hand van wensen en 

eisen vanuit ecologie, landschapsinrichting en dergelijke.  

In Figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied, met de begrenzing in rood aangegeven. © Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers, Apeldoorn, 2017. 

1.3 Voorgenomen werkzaamheden 

Het is in deze verkennende fase nog niet bekend welke werkzaamheden precies gaan plaatsvinden. 

In ieder geval zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:  

• Het verwijderen van bestaande (berm)vegetatie; 

• Het aanleggen van asfalt; 

• Het plaatsen van verlichting; 

• Het inrichten van verkeerspleinen; 

Mogelijkerwijze zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden: 

• De aanleg van vegetatie; 

• Het kappen van bomen; 

• De aanplant van bomen. 
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2. Inventarisatie 

2.1 Beschermde gebieden 

2.1.1 Natura 2000 

Vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn hebben lidstaten de verplichting om speciale 

beschermingszones aan te wijzen. Deze speciale beschermingszones heten Natura 2000-gebieden.  

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is Veluwe. Ter hoogte van Apeldoorn 

is het Natura 2000-gebied gelegen op een afstand van 300 meter ten westen van het plangebied.  

 

Figuur 2. Ligging van het plangebied (in rood weergegeven) t.o.v. Natura 2000-gebied Veluwe (in groen 

weergegeven). © Natuurbeheerkaart, Apeldoorn, 2017. 
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2.1.2 Natuurnetwerk Nederland en groene ontwikkelingszone 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) bestaat uit 

planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren 

tussen Natura-2000 gebieden. Deze natuurgebieden en de verbindingen daartussen vormen samen 

een ecologisch netwerk. Provincie Gelderland geeft invulling aan het NNN door de Groene 

Ontwikkelingszones (GO) en het Gelders Natuurnetwerk (GNN). De Groene Ontwikkelingszones zijn 

overwegend zones gelegen tussen het Gelders Natuurnetwerk. 

Het tracé doorkruist op een aantal plekken het GNN en de GO, ter hoogte van het Kievitsveld en bij 

de beken die het tracé kruisen. Ook ligt een deel van de feeder binnen de GO. In Figuur 3 is een 

overzicht weergegeven van de ligging van het plangebied ten opzichte van het GNN en GO. 

 

Figuur 3. Ligging van het plangebied t.o.v. beschermde gebieden, met het plangebied in rood 
weergegeven. © Natuurbeheerkaart, Apeldoorn, 2017. 
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Het traject is onderverdeeld in de volgende trajecten: 

• Feeder Apeldoorns kanaal – Stadhoudersmolenweg 

• Traject 1 Zwolseweg – Hoge Brink 

• Traject 2 Hoge Brink – Wenumsedwarsweg 

• Traject 3 Wenumsedwarsweg – Wenumse beek 

• Traject 4 Wenumse beek – Ramsbrugweg 

• Traject 5 Ramsbrugweg – Poelweg 

• Traject 6 Poelweg – Laan van Fasna. 

• Traject 7 Laan van Fasna – Eekterweg 

• Traject 8 Eekterweg – Achterdorperweg 

• Traject 9 Achterdorperweg – Cooperatieweg 

• Traject 10 Cooperatieweg – Watergang Vijgenkampseweg 

• Traject 11 Watergang Vijgenkampseweg –Klaarbeek 

 

In Tabel 1 is een inschatting weergegeven van de lengte waarmee het plangebied binnen het GNN 

of de GO valt. Plekken van het tracé waarbij minimaal vijf meter grond niet onder het GNN of de GO 

valt, zijn niet in de tabel opgenomen gezien het fietspad van vier meter breed hier gerealiseerd kan 

worden zonder verlies van GNN/GO. 

Tabel 1. Inschatting overlap plangebied met GNN en GO. 

Traject Gebiedsbescherming Lengte  

Feeder Apeldoorn Groene Ontwikkelzone ~700 m 

Traject 3 Wenumse dwarsweg –Wenumse beek Groene Ontwikkelzone ~140 m  

Traject 4 Wenumse beek – Ramsbrugweg Groene Ontwikkelzone ~24 m  

Traject 6 Poelweg – Laan van Fasna. Groene Ontwikkelzone ~210 m 

Traject 8/9 Eekterweg – Cooperatieweg Groene Ontwikkelzone 

Gelders Natuurnetwerk 

~1170 m  

~36 m 

Traject 11 Watergang Vijgenkampseweg –
Klaarbeek 

Groene Ontwikkelzone ~444 m 
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Op onderstaande detailkaarten zijn de plaatsen te zien waar het plangebied binnen het GNN of de 

GO valt.  

  

Figuur 4. Feeder Apeldoorn     Figuur 5. Traject 3. Wenumse dwarsweg – Wenumse beek. 

 

  
Figuur 6. Traject 4. Wenumse beek – Ramsbrugweg.    Figuur 7. Traject 6. Poelweg – Laan van Fasna. 
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Figuur 8. Traject 8/9. Eekterweg – Cooperatieweg.     Figuur 9. Traject 11. Watergang Vijgenkampseweg – 
Klaarbeek. 

 

2.1.3 Groene mal 

De gemeente Apeldoorn heeft bescherming van waardevolle groenstructuren vastgelegd in de 

zogenaamde groene mal. Onder de groene mal vallen bermen die ecologisch beheerd worden.  

In Tabel 2 wordt een globale analyse gegeven van het percentage bermvegetatie dat onderdeel 

uitmaakt van de groene mal en is aangetroffen in de bermen van de spoorlijn Apeldoorn – Epe. 

Tabel 2. Aangetroffen bermvegetatie in het plangebied. 

 
Gemeente Apeldoorn Gemeente Epe 

 
% % 

Schrale bermen (type EZ3) 58 27 

Voedselrijke berm (type AK1) 42 73 

 

Uit inventarisatie is gebleken dat binnen het deel van het tracé dat gelegen is in de gemeente 

Apeldoorn 58% van de bermen bestaat uit schrale bermen, bestaande uit bloemrijk schraal grasland 

behorend tot het Biggenkruidtype (EZ3). Binnen het deel van het tracé dat is gelegen in de gemeente 

Epe bestaat iets meer dan een kwart (27%) uit het type schrale bermen. Een van de oorzaken van 

dit verschil lijkt het gevoerde beheer: In de gemeente Apeldoorn wordt langs het spoortracé al 

jarenlang ecologisch bermbeheer gevoerd, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor is de 

bloemrijke, schrale vegetatie op de meer open trajecten door de jaren heen goed intact gebleven.  

Verder is in diverse onderzochte trajecten binnen gemeente Epe geconstateerd dat er voedselrijke 

slootspecie op het talud is gedeponeerd, waardoor plaatselijk sterke toename van voedselrijkheid is 

opgetreden. Ook is mogelijk op diverse plaatsen zwarte grond gebruikt om het fietspad te 

stabiliseren. Verder is op diverse plaatsen aantasting van de bermen opgetreden door tractorpaden 

of paardenweides. Ook ligt op diverse plekken (o.a. traject 6) gesnipperd groenafval in de berm, wat 
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leidt tot bodemverrijking. Daarnaast speelt vegetatiesuccessie een rol. De voedselrijke bermen 

kunnen worden geclassificeerd als Ruig glanshaverhooiland AK1 (Gemeente Apeldoorn, 2017). 

2.2 Beschermde soorten 

Uit het veldbezoek, de gegevens uit de NDFF en het overleg met beide gemeentes blijkt dat een 

aantal dier- en plantsoorten binnen het plangebied zijn aangetroffen of verwacht worden welke onder 

de Wet natuurbescherming beschermd zijn.   

2.2.1 Vogels 

De bomen langs en in de directe omgeving van het tracé kunnen van belang zijn voor broedvogels 

met een jaarrond beschermt nest. Soorten die verwacht worden zijn buizerd (Buteo buteo), havik 

(Accipiter gentilis), sperwer (Accipiter nisus), ransuil (Asio otus). Daarnaast kan het tracé van belang 

zijn als foerageergebied voor steenuil (Athene noctua), kerkuil (Tyto alba) en huismus (Passer 

domesticus), die hun nesten op erven van nabij gelegen boerderijen en woningen hebben.  

Naast de hierboven genoemde soorten is de opgaande begroeiing langs het tracé van belang voor 

spechten (Picidae), bosuil (Strix aluco) en zangvogels uit bos en struweel en agrarisch gebied. Dit 

zijn soorten als boomklever (Sitta europaea ssp. Caesia), boomkruiper (Certhia brachydactyla ssp. 

Megarhyncha), ekster (Pica pica), gaai (Garrulus glandarius), heggenmus (Prunella modularis), 

houtduif (Columba palumbus), koolmees (Parus major), kraaien (Corvidae), merel, (Turdus merula) 

pimpelmees (Cyanistes caeruleus), putter (Carduelis carduelis), roodborst (Erithacus rubecula), 

tjiftjaf (Phylloscopus collybita), fitis (Phylloscopus trochilus), staartmees (Aegithalos caudatus), vink 

(Fringilla coelebs) en zwartkop (Sylvia atricapilla). 

2.2.2 Zoogdi ren 

Vleermuizen 

Een groot deel van het tracé is voorzien van een enkele of dubbele bomenrij, solitaire bomen en 

boomgroepen. Tevens kruisen meerdere bomenlanen en beken het tracé. Daarnaast liggen er 

meerdere kleine bosgebieden, boerderijen, woningen en andere gebouwen langs het tracé. Op de 

onderdoorgang onder de N309, de Leenhofweg in Epe en het gedeelte dat onder het plangebied valt 

in Vaasen na, is het tracé onverlicht. Dit maakt het tracé geschikt voor verblijfplaatsen, vliegroutes en 

foerageergebied voor meerdere soorten vleermuizen, waaronder: gewone dwergvleermuis 

(Pipistrelllus pipistrellus), ruige dwergvleermuis (Pipistrelllus nathusii), laatvlieger (Eptesicus 

serotinus), rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Deze 

soorten worden ook in de NDFF genoemd. Mogelijk dat op bepaalde delen van het tracé ook nog 

watervleermuis (Myotis daubentoni), franjestaart (Myotis nattereri) en baardvleermuis (Myotis 

mystacinus) voorkomen. 

Marterachtigen 

In de NDFF wordt de das (Meles meles) genoemd als aanwezige soort binnen het plangebied. 

Tijdens het veldbezoek zijn geen burchten aangetroffen in de bermen van het fietspad. 

Foeragerende individuen of kruisende wissels kunnen wel aanwezig zijn.  
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Daarnaast kan het tracé onderdeel zijn van het foerageergebied van de steenmarter (Martes foina), 

verblijfplaatsen worden niet verwacht. Deze zullen waarschijnlijk in de schuren of op erven in de 

omgeving aanwezig zijn. 

Eekhoorn 

De eekhoorn (Sciurus vulgaris) wordt een aantal maal genoemd in de NDFF. Het tracé is geschikt 

voor de eekhoorn zowel voor verblijfplaatsen als voor foerageergebied. 

Vrijgestelde soorten 

Binnen het plangebied komen naar verwachting ook de volgende soorten voor:  Wezel (Mustela 

nivalis), bunzing (Mustela putorius), hermelijn (Mustela erminea), diverse muizensoorten, vos, 

(Vulpes vulpes)  egel (Erinaceus europaeus), konijn (Oryctolagus cuniculus), middelste groene kikker 

(Pelophylax klepton esculentus), gewone pad (Bufo bufo), bruine kikker (Rana temporaria) en kleine 

watersalamander (Lissotriton vulgaris). Deze soorten zijn echter door de provincie Gelderland 

vrijgesteld van bepaalde verboden onder de Wet natuurbescherming en zijn daarom niet 

meegenomen in deze notitie.  

2.2.3 Amfibieën 

Mogelijk dat alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) voorkomt in de natte bosgebiedjes die 

grenzen aan het tracé in het noordelijke deel. 

2.2.4 Vissen 

De beekprik (Lampetra planeri) is aanwezig in veel van de beken die het tracé kruisen en in de Grift, 

direct naast de feeder gelegen. Beekdonderpad (Cottus rhenanus) wordt in de NDFF niet genoemd, 

maar zou eveneens voor kunnen komen in de beken die het tracé doorkruisen. 

2.2.5 Reptielen 

De schrale bermen langs het tracé zijn geschikt als leefgebied voor hazelworm (Anguis fragilis). De 

soort is in het verleden in het plangebied waargenomen en in de NDFF staat een waarneming ter 

hoogte van de Westendorperweg uit 2014. 

Naast hazelworm is, met name in het noordelijke deel van het tracé en rond de beken, de 

verwachting dat ringslang (Natrix natrix) aanwezig is. 

2.2.6 Insecten 

De sleedoornpage (Thecla betulae) is recent (januari 2017) nog waargenomen in het zuidelijke 

puntje van het tracé. Tevens zijn er op die plek meldingen van vliegend hert (Lucanus cervus) in de 

directe omgeving van het tracé. 

2.3 Beschermde houtopstanden 

Wanneer te kappen bomen buiten de bebouwing deel uit maken van een houtopstand van meer dan 

10 are of  onderdeel zijn van een rijbeplanting van meer dan 20 bomen die uit andere soorten 

bestaan dan populieren en wilgen, valt de ingreep onder beschermde houtopstanden.  

Mogelijkerwijze worden er bomen gekapt bij de aanleg van de snelle fietsroute. Momenteel is niet 

inzichtelijk om hoeveel bomen het gaat. Het betreft bomen welke gekapt worden om ruimte te 
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creëren voor de aanleg van het fietspad en bomen waarvan het wortelgestel door de aanleg van de 

nieuwe fietsroute dusdanig wordt aangetast dat de bomen door instabiliteit op den duur een gevaar 

kunnen vormen voor de veiligheid. Wanneer er voor wordt gekozen om de feeder langs het kanaal 

een fietspad aan te leggen van en een fietspad van 4 meter breed wordt aangelegd, leidt dit vrijwel 

zeker tot de kap van bomen gezien de beperkte beschikbare ruimte en de aanwezigheid van bomen 

direct naast het huidige fietspad.  
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3. Effecten 

3.1 Beschermde gebieden 

3.1.1 Natura 2000 

Het Natura 2000-gebied dat het dichtste bij het plangebied ligt is de Veluwe. Door menselijke 

invloeden in het tussenliggende gebied (als gevolg van de aanwezigheid van bijvoorbeeld stedelijk 

gebied en grote wegen) zijn negatieve effecten door geluidsverstoring of visuele verstoring als 

gevolg van de ingreep op Natura 2000-gebieden uitgesloten. De ingreep draagt niet bij aan 

verreikende effecten, zoals stikstofdepositie of verdroging. De ingreep leidt dan ook niet tot een 

verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in Natura 2000-

gebieden en heeft ook geen significant verstorend effect op de soorten waarvoor Natura 2000-

gebieden zijn aangewezen. Een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 

2000-gebieden is dan ook niet aan de orde. 

3.1.2 Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone 

De ingreep vindt plaats binnen het GNN en de GO. Naar inschatting valt 36 meter binnen het GNN 

en 2688 meter binnen de GO. Door de uitvoering van de geplande werkzaamheden vindt significante 

aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het GNN en de GO plaats door een verlies 

van areaal, een aantasting van de aanwezige natuurwaarden en negatieve effecten als gevolg van 

de aan te brengen verlichting. Compensatie voor het verlies van areaal is mogelijk.  

Mogelijkerwijze wordt een feeder aangelegd vanaf het kanaal naar het spoorbaantracé. Langs het 

kanaal ligt de GO; de aanleg van een feeder tast deze aan. Wanneer er voor wordt gekozen om de 

feeder aan te leggen, is de aanbeveling deze zo zuidelijk mogelijk (via de Stadhoudersmolenweg) 

naar het spoorbaantracé te leiden. Dit om zo min mogelijk GO aan te tasten.  

3.1.3 Groene mal 

Voor het tracé binnen de gemeente Apeldoorn geldt dat 58% van de bermen als schraal worden 

geclassificeerd en de overige 42% als voedselrijk. Voor de bermen van het spoortracé zijn de 

volgende berekeningen uitgevoerd:  

Tabel 3. Te compenseren berm spoortracé  in percentage 

      

Trajectnummer 1 2 3 4 5 

Schraal grasland (%) 16 77 36 65 95 

Ruig glanshaverhooiland (%) 84 23 64 35 5       
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Tabel 4. Te compenseren berm spoortracé  in meter 

Trajectnummer 1 2 3 4 5 totaal Opp. 
verlies(2 
m) 

Lengte traject (m) 722 975 1000 550 950   
 

Lengte schraal grasland (m) 115,52 750,75 360 357,5 902,5 2486,27 4972,54 

Lengte ruig grasland (m) 606,48 224,25 640 192,5 47,5 1710,73 3421,46 
 

Tabel 5. Te compenseren berm spoortracé  in Euro. 

 Opp.verlies Factor Te compenseren Kosten 

 (2 m)   (m2) (€  12,50 /m2) 

Schraal grasland 4972,54 1,66 8254,416  €      103.180,21  

Ruig grasland 3421,46 1,33 4550,542  €        56.881,77  
 

Voor de bermen van de feeder langs het kanaal is de volgende berekening gemaakt: 

Tabel 6 compenseren berm Feeder 

 
Lengte 
(m) 

Opp. verlies 
(2 m) 

Factor Te compenseren 
(m2) 

Kosten 
(12,50/m2) 

Schraal grasland  457 914 1,66 1517,24  € 18.965,50  

Ruig grasland 853 1706 1,33 2268,98  € 28.362,25  
 

Niet berekend zijn de kosten wanneer minder dan 1,5 meter grasberm overblijft bij verbreding; in dat 

geval moeten de kosten voor het verlies van de gehele berm worden doorberekend. Daarnaast 

komen er wellicht nog kosten bij voor het kappen van bomen en struiken. Voor de feeder dient een 

soortgelijke berekening te worden uitgevoerd.  

3.2 Soortbescherming 

Binnen het gebied zijn meerdere soorten aangetroffen welke beschermd zijn onder de Wet 

natuurbescherming. Hieronder wordt beschreven welke effecten de geplande werkzaamheden 

kunnen hebben.   

Ruimtebeslag 

Voor de aanleg van het nieuwe fietspad wordt vegetatie verwijderd en moeten er wellicht bomen 

worden gekapt. Hierdoor gaan mogelijk verblijfplaatsen verloren van broedvogels met een jaarrond 

beschermt nest. Daarnaast is de opgaande begroeiing langs het tracé van belang voor verscheidene 

soorten spechten en zangvogels uit bos en struweel en agrarisch gebied. Ook foerageergebied van 

marterachtigen en foerageergebied en verblijfplaatsen van eekhoorn gaan mogelijk verloren. 

Daarnaast dienen de bomen in alle waarschijnlijkheid als vliegroute, foerageergebied en mogelijk 

verblijfplaatsen van verschillende soorten vleermuizen. 
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Voor de verbreding van het fietspad zullen de huidige kunstwerken, bruggen en duikers, aangepast 

moeten worden. Ook wordt mogelijk de beekbegeleidende vegetatie aangetast. Dit kan nadelig zijn 

voor de beekprik, beekdonderpad, alpenwatersalamander en de vleermuizen die de kunstwerken en 

beken nu gebruiken om het tracé te kruisen. 

Het verlies van de bermen heeft eveneens een effect op de mogelijk aanwezige insecten en 

reptielen. Hoewel de taluds beschikbaar blijven voor ringslang en hazelworm om te zonnen, gaat er 

met het verlies van de bermen leefgebied van de soorten verloren. 

Verlichting 

Wanneer verlichting wordt aangebracht langs het fietspad waar dat momenteel niet het geval is, 

heeft dit effecten op soorten die in de nacht actief zijn zoals, vleermuizen, uilen en marterachtigen. 

Door de verlichting te beperken tot bepaalde tijden wordt dit effect verminderd.  

Wanneer de verlichting alleen tijdens de winterperiode aangaat, wordt dit effect op nachtdieren met 

een winterslaap verminderd. Bijvoorbeeld gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen 

gebruiken winterverblijfplaatsen als rustplek (winterslaap) gemiddeld van november tot en met maart 

(BIJ12, 2017a,b).  

3.3 Houtopstanden 

Momenteel is niet inzichtelijk of er bomen gekapt dienen te worden, en zo ja, hoeveel bomen er 

gekapt gaan worden en of deze onder een houtopstand vallen.  
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4. Beleid  

4.1 Gebiedsbescherming  

Bestemmingsplan  

In het beschermingsregime van het GNN en de GO is vastgelegd dat gronden welke gelegen zijn 

binnen het GNN een ander functie in het bestemmingsplan kunnen krijgen wanneer er geen reële 

alternatieven aanwezig zijn, er sprake is van redenen van groot openbaar belang en negatieve 

effecten zoveel mogelijk worden beperkt en gecompenseerd. 

Compensatie oppervlakteverlies GNN en GO 

Compensatie wordt gerealiseerd op gronden die nog geen natuurbestemming hebben in of grenzend 

aan de GO of grenzend aan het GNN of in het zoekgebied van 7300 ha nieuwe natuur in het GNN. 

Deze compensatie dient, voor zover mogelijk, te worden gerealiseerd aan of nabij het aangetaste 

gebied, op voorwaarde dat er een duurzame situatie ontstaat. De compensatie moet tevens 

planologisch worden vastgelegd. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang 

van het aangetaste areaal waarbij een toeslag op de omvang van het aangetaste areaal wordt 

berekend. Indien fysieke compensatie aantoonbaar niet/niet volledig mogelijk is, wordt een financiële 

compensatie bepaald. Als de compensatie natuur betreft met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder, 

vindt er geen toeslag plaats. Betreft het natuur met een ontwikkeltijd tussen 5 en 25 jaar, dan is er 

een toeslag van 1/3 in oppervlak, vermeerderd met de gekapitaliseerde kosten van het 

ontwikkelingsbeheer. Voor hogere ontwikkelingstijden gelden hogere compensatieplichten.  

Compensatie bermen gemeente Apeldoorn 

Bij verlies van bermen welke onder de GO vallen, hanteert gemeente Apeldoorn een 

compensatieregeling. Voor de voedselrijkere bermen wordt 133% compensatie geëist en voor de 

schrale bermen 166%. Als na aanleg van het fietspad de berm minder dan 1,5 meter breed wordt, 

dan vervalt het ecologisch beheer en moet het gehele verlies gecompenseerd worden. Als fysieke 

compensatie niet mogelijk blijkt te zijn, biedt de gemeente Apeldoorn ook de mogelijkheid van 

financiële compensatie. Buiten de bebouwde kom hanteren ze een bedrag van € 12,50 per m2. 

Compensatieplan  

Voor de onderbouwing met betrekking tot mitigatie en compensatie moet een compensatieplan 

worden opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de wijze waarmee wordt verzekerd dat de mitigatie en 

de compensatie daadwerkelijk worden uitgevoerd, de wijze van monitoring en een rapportage van de 

uitvoering van de mitigatie en de compensatie. 

4.2 Soortbescherming 

Indien beschermde soorten zijn aangetroffen binnen het plangebied, dient een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming te worden aangevraagd bij de provincie Gelderland. Het is niet mogelijk 

ontheffing te verkrijgen voor het verstoren van broedende vogels. Ontheffingen worden verleend 
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indien geen andere bevredigende oplossing bestaat, er geen negatief effect is op de staat van 

instandhouding van de soort en er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen. De looptijd van 

de behandeling van de ontheffingsprocedure door de provincie bedraagt ongeveer 20 weken. 

4.3 Houtopstanden 

Een houtopstand beslaat een oppervlakte van 10 are of meer, of bestaat uit een rijbeplanting van 

meer dan twintig bomen, gerekend over het totaal aantal rijen. Uit populieren of wilgen bestaande 

wegbeplantingen, beplantingen langs waterwegen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden 

vallen volgens artikel 4.2 Wet natuurbescherming buiten de bescherming van houtopstanden. De 

ingreep mag alleen plaatsvinden indien er wordt voorzien in compensatie voor het areaal bos dat 

verloren gaat. De omvang van de compensatie wordt bepaald door de omvang van het aangetaste 

areaal waarbij een toeslag op de omvang van het aangetaste areaal wordt berekend, zowel in 

oppervlak, als in budget. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Vanuit een ecologisch oogpunt beschouwd, lijkt de aanleg van de snelle fietsroute haalbaar. Wel 

dient te worden voldaan wordt aan de onderstaande punten. Bij het opstellen van deze notitie is nog 

niet inzichtelijk welke werkzaamheden precies gaan plaatsvinden. Onderstaande aanbevelingen 

dienen te worden geëvalueerd zodra de precieze werkzaamheden inzichtelijk zijn.  

5.1 Gebiedsbescherming  

• Er dient een toetsing aan het ‘beoordelingskader-EHS’ plaats te vinden, waarin de 

aantasting op het GNN en de GO door onder andere de verlichting inzichtelijk wordt 

gemaakt.  

• De ingreep vindt voor een deel plaats binnen het GNN en de GO. Naar inschatting valt 36 

meter binnen het GNN en 2688 meter binnen de GO. Het areaal GNN en GO wat verloren 

gaat, dient gecompenseerd te worden. Aanbeveling is om met de provincie in gesprek te 

gaan over de gewenste plaats en methode van deze compensatie.   

• De aanleg verbreding van een feeder het fietspad langs het kanaal leidt tot verlies van GO 

areaal. Wanneer er voor wordt gekozen om de een feeder of hoofdroute via het kanaal aan 

te leggen, is de aanbeveling deze zo zuidelijk mogelijk (via de Stadhoudersmolenweg) naar 

het spoorbaantracé te leiden. Dit om zo min mogelijk GO aan te tasten.  

• Het areaal schrale en voedselrijke bermen binnen gemeente Apeldoorn wat verloren gaat, 

dient gecompenseerd te worden. Dit betreft voor het spoortracé 8254,416m2 schraal 

grasland en 4550,542m2 ruig grasland, ter waarde van respectievelijk € 103.180,21 en  

€ 56.881,77. Voor de feeder betreft dit 1517,24m2 ter waarde van € 18.965,50 schraal 

grasland en  2268,98m2 ter waarde van € 28.362,25 ruig grasland. Aanbeveling is om met 

de gemeente in gesprek te gaan over de gewenste plaats en methode van deze 

compensatie.   

• Compensatie biedt kansen op ecologische verbetering door met de nieuw te verwerven 

(compensatie)arealen versnippering van natuurgebieden tegen te gaan en ecologische 

corridors te verbeteren.  

5.2 Soortbescherming 

• Door het kappen van bomen te voorkomen, worden de effecten op aanwezige natuur en 

beschermde soorten sterk verminderd.  

• Door  een goed gerichte lichtbundel te gebruiken met amber/rood licht op een lage mast, 

wordt het effect van verlichting beperkt. 

• Door de verlichting alleen tussen bepaalde tijden (bvb 17.00-19.00u en 07.00-09.00u) en 

alleen tijdens de winterperiode aan te zetten, wordt het effect op aanwezige soorten 

verminderd. 
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• Er dient nader onderzoek te komen naar de volgende vogelsoorten waarvan de nesten 

jaarrond zijn beschermd: buizerd, havik, sperwer, ransuil. Voor de andere mogelijk 

aanwezige soorten broedvogels geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

uitgevoerd dienen te worden. Optimale onderzoeksperiode voor jaarrond beschermde 

vogels loopt van februari augustus, met een optimum tussen maart en mei (BIJ12, 2017c) 

• Er dient nader onderzoek te komen naar het voorkomen van vleermuizen. Hierbij dient het 

meest recente vleermuisprotocol (2017) te worden aangehouden. Soortgericht onderzoek 

naar vleermuizen vind plaats tijdens verschillende periodes en heeft daardoor gemiddeld 

een doorlooptijd van een jaar.  

• Er dient nader onderzoek te komen naar het voorkomen van marterachtigen (steenmater en 

das) en insecten (sleedoornpage). 

• Mogelijk dient er ook soortgericht onderzoek te komen naar reptielen (ringslang en 

hazelworm), eekhoorn, amfibieën (alpenwatersalamander) en vissen (beekprik en 

beekdonderpad). 

• Door vroegtijdig in gesprek te gaan met provincie Gelderland (bevoegd gezag voor 

ontheffingen), kan de doorlooptijd van het verkrijgen van een ontheffing mogelijkerwijze 

worden verkort.  

5.3 Houtopstanden 

• Wanneer er voor wordt gekozen om de een feeder of hoofdroute langs het kanaal aan te 

leggen, leidt dit met een breedte van 4 meter vrijwel zeker tot de kap van bomen gezien de 

beperkte beschikbare ruimte en de aanwezigheid van bomen direct naast het huidige 

fietspad. Voor de aanleg van het fietspad langs het spoortracé is niet duidelijk of er bomen 

moeten worden gekapt.  

• Er dient inzichtelijk te worden gemaakt of er bomen gekapt moeten worden. Als dit het geval 

blijkt te zijn, moet er inzichtelijk gemaakt worden welke bomen gekapt gaan worden en of 

deze vallen onder beschermde houtopstanden. Indien er bomen gekapt gaan worden die 

vallen onder beschermde houtopstanden, dient er compensatie plaats te vinden.  

• Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor houtopstanden buiten de bebouwde kom. 

Kapmeldingen voor bomen binnen de bebouwde kom dienen bij de gemeente te worden 

aangemeld. 

5.4. Kanaal als feeder of hoofdroute 

• Vanuit een ecologisch perspectief zou heeft het minder negatieve effecten hebben als de 

hoofdroute om in plaats van een feeder via het kanaal, de route rechtstreeks via het 

spoorbaantracé naar de Anklaarseweg te wordt geleiden. Door het kanaal aan te merken als 

feeder kan een andere (minder verregaande) inrichting worden nagestreefd. Dit voorkomt 

bomenkap, verlies van GO areaal en verminderd verstoring van ecologie in en rondom het 

kanaal. 
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