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De bomenkap op het bosperceel in Beutenaken (kadastraalWTM00ES3) is met urgentie uitgevoerd

uit oogpunt van veiligheid.

Afgelopen winter heeft team onderhoud meerdere malen bomen ter plaatse moeten verwijderen die
in en over de gulp lagen en zelfs op het voetpad terecht waren gekomen (Gevaar voor wandelaars).
Uit inspectie is gebleken dat de meerderheid van de Essen op het perceel in fase 2 en 3 van de Essen
taksterfte zitten. Uit oogpunt van veiligheid en met de wetenschap dat het perceel in aankoop zit, is
met toestemming van de eigenaar een strook van 50 x 15 m gekapt. Dat komt neer op 7,5 are.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd vóór de periode die beperkingen oplegt voor vogels dus in de
oranje zone (vóór 15 maart). Dit op basis van de gedragscode Flora- en faunawet waterschappen.
Gelet op de bepaling in de Wet Natuurbescherming om een melding te doen, is gebleken dat het n¡et
nodig is. Verder betreft het natura 2000 en moesten we wel checken of de werkzaamheden nadelige
gevolgen of effect heeft op de voortplanting of leefomgeving van aanwezige bijzondere soorten.
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Uit de uitgevoerde check (zie bijlage 1) blijkt dat er geen recente waarnemingen zijn van bijzondere
soorten en dat de ingrijp die we gedaan hebben geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige
soorten in het gebied. Daarom is er zonder melding gekapt.
Door de bomenkap ís de (water)veiligheid geborgd en kunnen wandelaars zonder gevaar gebruik
maken van het wandelpad. Doordat er nu een zone ontstaat waar meer kruidachtige soorten tot
ontwikkeling komen, krijgt men een geleidelijke overgang van beek naar ruigte zone naar bos. Dit
geeft meer biodiversiteit. Wellicht dat er nu een meer floristisch beeld ontstaat dan voorheen.
Voorheen was het immers een monotoon Essenbos met weinig ondergroei.

Opmerking:
ln 2OL7 zijn door Staatsbosbeheer bovenstrooms het betreffende perceel, twee grote naastliggende
percelen bijna volledig gekapt in verband met de Essentaksterfte en veiligheid voor wandelaars.

Wet Natuurbescherming:
Voor de Wet Natuurbescherming is een melding niet nodig.
Zie onderstaande tekst van hun website Provincie Limburg:
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Wet natuurbescherming, houtopstanden, kapmelding en ontheffing

Voorwie
Als u buiten de bebouwde kom bomen wilt koppen en het goot om bos van minimaal 70 are of een
bomenrij von meer dan 20 bomen bent u verplicht dit te melden vio een kopmelding. Bovendien moet
u opnieuw beplonten (herplontplicht).

Waaruoor
Wilt u buiten de bebouwde kom bomen of beplonting verwijderen en de oppervlokte van het
totool is meer dan 70 are, of bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Don moet u
volgens de Wet notuurbescherming minstens 6 weken voor de kap een melding indienen. De
grond waorop de gekapte bomen hebben gestoon, moet u opnieuw beplanten
(herplantplicht). De Provincie kan als het nodig is een kopverbod opleggen voor bijzondere
beplontingen.

o

Toekomstige ontw¡kkelingen:
Het betreffende perceel waar de bomenkap heeft plaatsgevonden is inmiddels aangekocht door
Waterschap Limburg (Althans de mondelinge toezegging is er).
Dit perceel gaat onderdeel uitmaken van een herinrichting die de waterveiligheid ten goede moet
komen. ln deze herinrichting zalook de noodzakelijke herplantplicht worden meegenomen.

zaaknr.2OIS-ZL4!21

2/3

doc.nr.
lDocumentn

u

m

merl

\N L

waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Biilage 1, Flora en fauna check: voor natura 2000
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Geen soorten van recente waarneming die door de ingreep verstoord worden en nadelig beïnvloed
worden door het kappen van de bomen.
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