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1. Inleiding 
 

In het kader van de aanleg van de Parklaan in Ede is er een aanvraag gedaan voor het kappen van 

bomen op en langs het tracé van de nieuwe weg. Aan Natuurbalans is gevraagd aan te geven of de 

Wet natuurbescherming – onderdeel soortenbescherming van toepassing is op de te kappen bomen. 

Natuurbalans heeft in 2018 een veldinventarisatie uitgevoerd van beschermde soorten op het gehele 

tracé van de Parklaan (Van de Koppel & Van Hoof, 2019). Er is een bomen effect analyse uitgevoerd 

door Terra Nostra van alle te kappen bomen. De rapportages en bijbehorende themakaarten zijn 

vergeleken met de ecologische onderzoeken die door Natuurbalans zijn uitgevoerd.  

 

 

2. Resultaten 
 

Vrijwel alle te kappen bomen vallen binnen de begrenzing van het ecologische veldonderzoek dat 

Natuurbalans in 2018 heeft uitgevoerd in het kader van de Parklaan, en zijn dus onderzocht op 

beschermde soorten. Bij dat onderzoek zijn o.a. vliegroutes van vleermuizen langs bomenrijen 

vastgesteld. Er is een ontheffing Wnb aangevraagd voor de kap van de betreffende bomen. De 

ontheffing is nog niet verleend. Zo lang de ontheffing nog niet definitief is verleend, mogen die 

specifieke bomen niet gekapt worden. In het activiteitenplan bij de ontheffingsaanvraag is ook het 

VOIP+ toegevoegd, waarin compenserende bomen zijn voorzien voor de te kappen bomen. 

 

Enkele te kappen bomen staan buiten het onderzoeksgebied van 2018, deze bomen zijn destijds niet 

onderzocht door Natuurbalans. Op 11-12-2020 is door drs. B.G.W. Aarts (Natuurbalans) een quick 

scan uitgevoerd van 24 te kappen bomen, om te onderzoeken of deze bomen beschermde 

natuurwaarden kunnen herbergen, zoals holten met vleermuizen, nesten van eekhoorn of een 

roofvogelnest (tabel 1). De resultaten van de quick scan zijn dat er in deze bomen geen geschikte 

vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde soorten voorkomen. Voor het kappen van de bomen 

is geen nader onderzoek nodig, of het aanvragen van een ontheffing van de Wnb. De bomen op de 

parkeerplaats van Pizza&Pizza (boomnummers 1646 t/m 1657) maken echter wel deel uit van een 

vliegroute van vleermuizen, en voor de kap van deze bomen is ontheffing aangevraagd (maar nog 

niet verleend).   
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Tabel 1. Overzicht van onderzochte bomen. 

volgnr wegvak boomnummer 

1 KP1 - KP2 124 

2 KP1 - KP2 137 

3 KP1 - KP2 166 

4 KP1 - KP2 2462 

5 KP1 - KP2 2480 

6 KP1 - KP2 2593 

7 KP3-4a + WV3-4a 1618 

8 KP3-4a + WV3-4a 1646 

9 KP3-4a + WV3-4a 1647 

10 KP3-4a + WV3-4a 1648 

11 KP3-4a + WV3-4a 1649 

12 KP3-4a + WV3-4a 1650 

13 KP3-4a + WV3-4a 1651 

14 KP3-4a + WV3-4a 1652 

15 KP3-4a + WV3-4a 1653 

16 KP3-4a + WV3-4a 1654 

17 KP3-4a + WV3-4a 1655 

18 KP3-4a + WV3-4a 1656 

19 KP3-4a + WV3-4a 1657 

20 WV9-10 1903 

21 WV9-10 1907 

22 WV9-10 1908 

23 WV9-10 1909 

24 WV9-10 1910 
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BIJLAGE 1: Foto’s quick scan 11-12-2020. 
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