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Effectbeoordeling kappen bomen Ganzepoelweg i.h.k.v. de Ffwet 

Raedthuys Windenergie bv is voornemens om in de gemeente Zevenaar vier windturbines 
(Windpark Bijvanck) te plaatsen ten zuiden van Angerlo. De effecten van de aanleg en het 
gebruik van dit windpark op beschermde soorten zijn bepaald en beoordeeld in een 
natuurtoets (van Vliet & Prinsen 2014). Inmiddels is gebleken dat, in tegenstelling tot 
hetgeen in de natuurtoets is vermeld, enkele bomen langs de Ganzepoelweg gekapt 
zullen moeten worden. Deze bomen moeten wijken om ruimte te maken voor het transport 
van grote onderdelen van de windturbines.  
 

Naar verwachting moeten aan de westzijde van de Ganzepoelweg twee á drie bomen 
verwijderd worden en aan de oostzijde één á twee bomen (inclusief het lage struweel). 
Het betreft enkele jonge en relatief kleine bomen die niet geschikt zijn als nestplaats voor 
vogels met een jaarrond beschermd nest. Daarnaast bieden de bomen ook geen 
geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Omdat maar een zeer beperkt deel van de 
begroeiing langs de Ganzepoelweg verwijderd zal worden is er geen sprake van 
aantasting van eventuele vliegroutes of foerageergebied van vleermuizen. Wel kunnen de 
bomen en het struweel in het broedseizoen gebruikt worden als nestplaats door algemene 
vogelsoorten zoals bijvoorbeeld houtduif, grasmus, merel etc. Het is niet toegestaan 
dergelijke in gebruik zijnde nesten te verstoren, te beschadigen of te vernietigen. Dit kan 
voorkomen worden door voor het broedseizoen het struweel en de bomen te verwijderen. 
Indien toch in het broedseizoen wordt gekapt, dient voorafgaand aan de kap door een 
ecoloog gecheckt te worden of er geen in gebruik zijnde nesten in de bomen/struweel 
aanwezig zijn.  
 

Door het nemen van voornoemde voorzorgsmaatregelen wordt overtreding van verbods-

bepalingen genoemd in de Flora- en faunawet voorkomen.  
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met J.C. Kleyheeg-Hartman. 
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Paraaf:  
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