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Inleiding 

In 2015 is ten behoeve van de onderbouwing van het bestemmingsplan 

Haagstede door Tuitert Natuuronderzoek een verkennend ecologisch onderzoek 

uitgevoerd. Hiervoor is destijds een bureau- en een veldonderzoek uitgevoerd.   

 

De bevindingen van de ecoloog ten aanzien van de te verwijderen geluidwal 

grenzend aan de huidige Maarssenbroekse Slag zijn abusievelijk niet beschreven 

in het ecologisch onderzoek dat als bijlage 5 bij het ontwerpbestemmingsplan 

Haagstede is bijgevoegd.  

 

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen wordt in deze notitie alsnog 

ingegaan op de ecologische effecten vanwege de voorgenomen verwijdering 

van de geluidswal.  

 

Bevindingen 

De geluidswal aan de westzijde van de Maarssenbroekse  Slag is destijds wel 

geïnventariseerd, maar niet gerapporteerd in het verkennend onderzoek. Ten 

aanzien van de geluidwal gelden in algemene zin geen bijzonderheden voor wat 

betreft zwaarder beschermde soorten. De geluidswal betreft een met gras 

beklede relatief voedselrijke wal waar geen condities voor zwaarder 

beschermde bedreigde of ernstig bedreigde vaatplanten aanwezig zijn.  

 

De bomen zijn relatief jonge essen met een beperkte stamhoogte. 

Verschillende bomen hebben wel snoeiwonden, maar dit betreffen geen 

doorlopende holtes. Gezien de beperkte hoogte en kroonomvang en het feit dat 

de bomen nu langs een vrij drukke weg staan zijn ook geen nesten van vogels 

met een jaarrond beschermde nestplaats (roofvogels zoals buizerd of sperwer 

of roek) te verwachten.  

 

De watergang tussen het plangebied en de wijk Bloemstede vormt mogelijk een 

vliegroute voor vleermuizen. Aangezien de watergang behouden blijft inclusief 

een groenzone en aangrenzende achtertuinen, zal de voorgenomen 

ontwikkeling geen negatieve gevolgen hebben op een eventueel aanwezige 

vliegroute. Van een aantasting van de functionele leefomgeving van 

vleermuizen is dus geen sprake. Er dient wel rekening te worden gehouden met 
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aanwezigheid van algemeen voorkomende broedvogels waarvan het nest niet 

jaarrond is beschermd. Door begroeiing buiten het broedseizoen te verwijderen 

kan voorkomen worden dat nestelende en/of broedende vogels worden 

verstoord.   

 

Conclusie 

Het verwijderen van de geluidswal inclusief begroeiing langs de weg leidt niet 

tot een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming 

ten aanzien van beschermde soorten.  De Wet natuurbescherming staat dus 

voor wat betreft het aspect soortenbescherming niet aan de uitvoerbaarheid 

van het plan in de weg.  
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