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Vraag‐ en doelstelling 

In gezamenlijke opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en de Gelderse Natuur‐ en 

Milieufederatie (GNMF), met als contactpersoon dhr. B. Oosting, heeft ecologisch onderzoeks‐ en 

adviesbureau EcoNatura een contra‐expertise natuurbescherming uitgevoerd ten aanzien van de aanleg van 

de Parklaan in Ede. Het betreft een fase 2‐onderzoek in verband met een eerder contra‐expertise onderzoek 

naar de ecologische effecten van het Bestemmingsplan Parklaan Ede (Van Maanen 2013),  een ruimtelijke 

ontwikkeling met MER‐plicht binnen het ontwikkelingsgebied Veluwse Poort. Het onderhavige onderzoek is 

gevraagd in verband met een vervolgtoetsing van ecologische effecten, de validiteit van ecologisch 

onderzoek door derden en effectieve natuurbescherming, en is gebaseerd op de gegevens zoals die in het 

Bestemmingsplan Parklaan Ede zijn gepubliceerd (Versie 0301, vastgesteld op 28 januari 2016). 

Het onderhavige ecologische onderzoek van EcoNatura met veld‐ en bronnenonderzoek gaat in op de 

geldigheid of (wetenschappelijke) staving van de conclusies die getrokken zijn in het onderzoek naar 

voorkomende beschermde natuurwaarden en de ecologische effectenbeoordelingen van het 

bestemmingsplan, en geeft aan of deze ter motivatie van de vergunningverlening volledig en correct zijn. 

Uit het voorgaande contra‐expertise onderzoek (Van Maanen 2013) viel te concluderen dat er aanzienlijke 

bezwaren waren tegen de wijze waarop het ecologische effecten‐onderzoek door Arcadis was uitgevoerd 

en de mate en kwaliteit waarin compenserende maatregelen waren voorgesteld en ook tegen de validiteit 

van ecologische conclusies in het algemeen. Het grootste bezwaar betrof de ruimtelijke inbeslagname van 

Natura 2000‐gebied Veluwe en uitbreiding van de verstoringszone daarin. Dit zou met name en 

aantoonbaar ten koste gaan van een oud bos‐ en habitattype Beuken‐Eikenbossen met hulst (code: 

H9120) op Landgoed Hoekelum; dit was niet of onjuist beoordeeld in het ecologisch onderzoek van 

Arcadis. De voorgestelde compenserende maatregelen, met plantsoenaanplant (feitelijk geen 

compensatie van oud bos, wat onmogelijk is vanwege de lange ontwikkelingsduur en vereiste 

bosomvang) op de nabij gelegen Hoekelumse Eng, waar ook de nieuwe oprit naar de A12 volgens de 

planvorming komt te liggen, waren onvoldoende. Ook de compensatie voor Natura‐2000 areaalverlies 

elders in het Edese Bos/De Sysselt en op de Ginkelse heide zou leiden tot verlies van andere 

kwalificerende waarden en een cumulatie van negatieve ecologische effecten (bijvoorbeeld verlies van 

habitat voor de nachtzwaluw,  een prioritaire soort voor N2000).  

Tevens kwam, met de verbreding en het drukker worden van de Edeseweg langs en door Hoekelum,  de 

ecologische samenhang tussen natuurgebieden in het geding, met ‘afknijping’ van de zogenaamde 

Groene Wig, als verbinding met de verder weg gelegen Utrechtse Heuvelrug en met de nabijgelegen 

Wageningse Berg. Deze verbinding werd nu verder afgesneden door de Rijksweg A12 met verbreding en 

barrières (robuuste rasters, geluidsschermen). In de contra‐expertise werd aangeraden rekening te 

houden met het behoud van een effectieve ecologische verbinding in het Zuid‐Westen van Natura 2000‐

gebied Veluwe, vooral voor grondgebonden soorten als de das en de boommarter. Dit in lijn met de 

eerdere goede voornemens van de gemeente Ede en het regionale gemeentenverband WERV en tevens 

gemotiveerd in de Structuurvisie Buitengebied Ede (2011). Verder kunnen als onderdeel van het 

behoud van ecologische verbindingentussen beschermde natuurgebieden en het voorkomen van 

stedelijke dichtslibbing op cruciale punten, doelstellingen vanuit het natuurbeleid worden 

gemotiveerd. Het leefgebied van de das, als doel‐ en gidssoort voor het behoud van ecologische 
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verbindingen, is met een provinciale verordening (oktober 2014) vastgestelde als kernkwaliteit voor het 

Gelders Natuurnetwerk (GNN, voorheen de PEHS). Daarnaast kan ook de boommarter als kenmerkende 

soort voor het aaneengesloten bosgebied van de Veluwe en als gidssoort voor ecologische verbindingen 

worden aangemerkt. De boommarter is namelijk een strikt beschermde soort (FFw Tabel 3) die op dit 

moment steeds weer het slachtoffer wordt van het intensiverende snelverkeer in het tracé van de A12 ter 

hoogte van Landgoed Hoekelum en de Wageningse Berg, zoals met cijfers gestaafd in het voorgaande 

contra‐expertise onderzoek (Van Maanen 2013,  en hier weer met tabel 1). De GNN‐kernkwaliteit van 

behoud en versterking van biodiversiteit en ecologische samenhang komt door de ruimtelijke beperking  

van indicerende soorten als de das en boommarter (maar ook veel andere grondgebonden dieren) door 

stedelijke ontwikkeling in het geding. 

Inmiddels zijn een aantal zaken voor betere bescherming van natuur bij de aanleg van de Parklaan 

aangepast en gepresenteerd in het nieuwe Bestemmingsplan Parklaan Ede. De nieuwe ontwikkelingen 

met betrekking tot optimale borging van natuur zijn besproken met de Gelderse Natuur‐en 

Milieufederatie (GNMF), met nadruk op de overgebleven aandachtspunten of ecologische bezwaren, 

en mogelijkheden voor een ecologisch beter alternatief. De bezwaren richten zich met de huidige 

variant van de Parklaan vooral op het zuidelijke tracé, namelijk de geplande verbreding van de 

bestaande tweebaansweg Edeseweg‐Bennekomseweg naar een vierbaansweg langs Landgoed 

Hoekelum, en de effecten hiervan op het duurzaam voortbestaan van beschermde flora en fauna, op 

het Natura 2000‐gebied Veluwe en op de kernkwaliteiten van het Gelderse Natuurnetwerk (GNN). Dit 

onderzoek is ook bedoeld (als aanzet) om uiteindelijk tot een meer ecologisch optimale en natuur & 

cultuur bevorderende inrichting van de weg en andere daarmee verbonden ruimtelijke ontwikkelingen 

te komen, beter voor mens en natuur. We wijzen daarbij wel op de knelpunten, die verbeterd zouden 

moeten worden en op hiaten. 

Niet alles kon echter worden onderzocht of valt binnen het bestek van dit onderzoek. Het vraagstuk 

omtrent de stikstofbelasting van natuurgebieden is buiten beschouwing gelaten. Dit is een 

milieuvraagstuk van een hogere orde of een hoger milieu‐schaalniveau waarmee Nederland sterk kampt, 

maar waar het telkens niet uit lijkt te komen. In de vorige contra‐expertise werd al gepleit voor de 

noodzaak om stikstofemissie brongericht (vanuit verkeer, landbouw, huishoudens, etc.) sterk in te 

dammen en concentratie van stikstofbronnen bij natuurgebieden te verminderen.   

Wel onderschrijven we het belang van behoud van cultuurhistorische waarden, vaak in nauw in verband 

met ecologische waarden. 

De centrale aanpak van het contra‐expertise onderzoek betreft daarom op het volgende: 

Een ecologisch contra‐expertise onderzoek naar borging van natuurwaarden die relevant zijn 

voor de nieuwe aanleg van de Parklaan in Ede, ofwel een onafhankelijke ecologische toetsing 

op onderdelen van het bestemmingsplan Parklaan Ede. 

De ecologische of milieukundige bevindingen van dit onderzoek worden tegen het licht gehouden van de 

bevindingen door andere adviesbureaus, die in de motivaties van het bestemmingsplan zijn vastgesteld. 

EcoNatura hanteert hierbij een ecologische effecten – toetsing die gebaseerd is op wetenschappelijke 

onderbouwing (empirisch onderzoek,  internationale standaarden zoals beschreven door Treweek 



EcoNatura Notitie 2016‐004  –  Contra‐expertise onderzoek natuurbescherming Parklaan, Ede 
 
 

3 
 

(1999)) en een integrale toetsing in het licht van de landschaps‐ en populatie‐ecologie, die een rijke basis 

heeft in de Nederlandse wetenschap, maar in de huidige praktijk van ‘natuurtoetsen’ niet altijd 

consequent wordt toegepast (zo blijkt ook weer uit deze studie). 

Onderzoeksgebied 

Het onderzoek richt zich op het tracé van de nieuwe ontsluitings‐ en verbindingsweg Parklaan, en vooral op 

het zuidelijke traject hiervan. Dit is de Edeseweg tussen de rotonde van de Zandlaan‐Horalaan en de A12, in 

het zuidoosten van Ede en overgaand naar Bennekom met de Bennekomseweg (figuur 1). Hier staat 

wegverbreding met een combinatie van vier rijstroken, bermen en direct erlangs liggende fietspaden (met 

inrit van een fietstunnel) voor ogen. De Parklaan bedient volgens de Gemeentelijke plannenmakers een 

voorziene toename van verkeer tussen Bennekom en Ede met aansluitingen op de N224 en de A12. Om 

onaanvaardbare afkalving en verslechtering van Natura 2000‐ areaal door uitbreiding van de weg naar het 

oosten toe – zoals voorgesteld in het vorige plan – te voorkomen, is in het nieuwe plan voorgesteld de weg 

naar het westen toe uit te breiden. De ecologische gevolgen of hiaten in de natuurcompensatie die kunnen 

optreden,  worden onderzocht. Verder wordt met een helikoptervisie gekeken naar de ecologische 

effecten van verkeersintensivering (door de Parklaan in verband met de ontsluiting van de nieuwe wijken 

en verbreding van de A12 en een aanzuigend effect i.v.m. ontwikkeling van de Veluwse Poort) op het 

functioneren of de borging van de ecologische verbindingen in het gebied.  Ofwel,  de ecologische 

relaties die bestaan tussen Landgoed Hoekelum als Zuid‐Westdeel van Natura 2000‐gebied Veluwe, de 

Wageningse Berg (eveneens N2000‐gebied Veluwe), het Binnenveld (N2000‐gebied) en de Utrechtse 

Heuvelrug (met verspreide N2000‐gebieden). 

Over het gehele Parklaantracé is gekeken naar mogelijke ecologische knelpunten waar het borging van 

beschermde natuurwaarden betreft. 

Kort veldonderzoek 

Op 16 februari 2016 bracht ecoloog Erwin van Maanen van EcoNatura een kort veldbezoek aan het 

onderzoeksgebied van de Edeseweg, met de bedoeling om ’s winters zichtbare aanwijzingen voor 

natuurwaarden in het bos – onderdeel GNN – in kaart te brengen. Dit betrof dus geen uitgebreid 

ecologisch veldonderzoek in het geëigende seizoen en niet in de (fenologisch belangrijke) 

activiteitsperioden voor broedvogels en andere belangrijke soortgroepen.  

Dit betrof tevens een ecologische waardering van dit bos, dat met de westelijke uitbreiding van de 

Edeseweg 0,21 ha aan areaal zal verliezen en waar, door uitbreiding van de verstoringszone door verkeer, 

verlies aan ecologisch functioneren kan optreden.  Lees ook:  verlies en aantasting van functioneel 

leefgebied voor beschermde diersoorten. 
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Figuur 1. Globale aanduiding onderhavige onderzoeksgebied met focus op het zuidelijke deel van de 

Parklaan (gebied binnen de ovale stippellijn), namelijk de Edeseweg tussen de rotonde van de Zandlaan‐

Horalaan en de Rijksweg A12 aan de zuidzijde. 

Ligging ten aanzien van beschermde natuurgebieden 

De ligging van het nieuwe Parklaan‐tracé wordt uitgebreid aangeduid in het betreffende 

Bestemmingsplan Parklaan Ede. Figuur 2 geeft een beeld van het hele tracé. 
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Figuur 2.  Tracé en invloedsfeer (rode lijnen) van de gehele nieuwe Parklaan in Ede tussen de A12 in het 

zuiden en N224 in het noorden. 

Met betrekking tot de nauwe relatie van de weg met beschermde natuurgebieden, het volgende: het tracé 

raakt de westgrens van Natura 2000‐gebied Veluwe op verscheidene locaties,  zoals langs het Landgoed 

Hoekelum in het zuidelijk deel van het tracé. Het Gelders Natuurnetwerk of GNN (voorheen de provinciale 

ecologische hoofdstructuur, PEHS) met daarbinnen ook de zogenaamde Groene Ontwikkelingszones (GO’s), 

overlapt voor een groot deel het N2000‐gebied. Hier is echter ook sprake van doorsnijding door de 

Edeseweg, want het afgesneden bosdeel met boomlaan (het historische Groenelaantje) in de hoek tussen 

de Groenelaan, Edeseweg en de A12 – uitgezonderd de zogenaamde Hoekelumse Eng – is ook onderdeel 

van het GNN. 
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Zie figuur 3 voor de actuele begrenzingen van de GNN en Natura 2000‐gebied Veluwe (bron: 
www.synbiosys.alterra.nl). 

 

Figuur 3. Relatie tussen de Edeseweg (zuidtracé Parklaan)) en de begrenzingen van de natuurgebieden 

N2000 Veluwe (rode belijning) en het Gelders Natuurnetwerk (GNN; groene belijning). Naar het Zuid‐

Westen toe, in nog een relatief open gebied (Hoekelum/De Kraats), ligt het plangebied voor de 

zogenaamde ‘Groene wig’ (dubbele groene pijl), bedoeld als ecologische verbinding vanuit de Veluwe 

naar onder meer de Utrechtse Heuvelrug via het Binnenveld. 

Ecologische kenschets van het onderzoeksgebied 

In het voorgaande contra‐expertise onderzoek van EcoNatura (Van Maanen 2013) is al een uitgebreide 

beschrijving gegeven van de landschappelijke en ecologische kenmerken van en relaties tussen het 

wegtracé en de naastgelegen natuurgebieden, met een kenschets van ecologische relaties met 

natuurgebieden op grotere afstand. 

De nadruk van het onderhavige onderzoek ligt op het zuidelijke tracé van de Parklaan, namelijk de 

Edeseweg (figuur 1), tussen het kruispunt met de Zandlaan en tot aan de nieuwe oprit naar de A12 

(het verkeersknooppunt). 
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Aan de oostkant van dit traject ligt Landgoed Hoekelum.  Dit landgoed kenmerkt zich door 

cultuurlandschap met een schakering van graslanden en zeer oude tot jonge bosdelen. Onder het oude 

bos bevindt zich het N2000 Habitattype Beuken‐Eikenbossen met hulst (code: H9120), dat met de vorige 

contra‐expertise studie duidelijk is aangeduid en nu terecht door de gemeente wordt gespaard, waarmee 

overtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vooralsnog is voorkomen. Het landgoed herbergt 

beschermde flora en fauna, waaronder bijzondere planten van schrale zandgronden, een 

broedvogelgemeenschap van oude opgaande bossen (uilen en roofvogels, een vijftal soorten spechten en 

een keur aan zangvogels, waaronder recent ook een broedpaar raven) en tevens zoogdieren die van 

ouder en aftakelend bos afhankelijk zijn, waaronder vleermuizen en andere boombewoners als de 

boommarter en de eekhoorn. Voor de boommarter – een tiental jaar geleden nog zeldzaam – vormt de 

Veluwe tegenwoordig een belangrijk kerngebied. De das is een van de grondgebonden soorten die rust 

kan vinden op afgelegen rustiger stukken van het landgoed, zich er succesvol kan voortplanten en 

daarvanuit kan uitbreiden naar andere gebieden, zoals de Wageningse Berg en de Utrechtse Heuvelrug 

waar herkolonisatie van dassen zich op dit moment voltrekt.  

Een gevoelig ecologisch onderdeel is het bos in de hoek van de Groenelaan, Edeseweg en de A12. Dit 

bos – met ligging dus aan de westzijde van de Edeseweg – is onderdeel van het GNN en sluit aan op de 

Hoekelumse Eng. Het bos van ca. 3,5 hectaren groot ligt sterk geaccidenteerd op een zandige bodem 

(dekzand of stuifzand). Het betreft een oud bos, wat wordt onderschreven door zijn bestaan in de 

periode 1830‐1855 (Bron: Grote Historische Atlas van Nederland; figuur 4). In het Bestemmingsplan 

Parklaan Ede wordt het als ‘natuur’ aangegeven. De vegetatie van dit bos bestaat voornamelijk uit 

grove den, douglasspar, beuk, zomereik en ruwe berk en er is een goed ontwikkelde struikgroei met 

hulst. Plaatselijk groeit er de gewone salomonszegel (oud bos‐ indicator) in de kruidlaag, zoals op de 

overgang van de Eng naar het Groenelaantje. Het bos was vroeger onderdeel van het Landgoed 

Hoekelum. Tegenwoordig ligt het tamelijk geïsoleerd, gescheiden van groter natuurgebied door de 

langzamerhand drukker geworden Edeseweg en ingekapseld door de sportvelden (ook Hoekelumse 

Eng genoemd), door woonwijken en de A12. Aan de westzijde van het bos en langs het historische 

Groenelaantje ligt een bronbeekje (Hoekelumse Beek), waarvan de bedding al geruime tijd droog ligt.  

Ondanks de isolatie en ligging in de drukke antropogene sfeer (wandel‐ of recreatiegebied, wegen 

rondom, parkeren tijdens sportwedstrijden), ligt de boskern er nog relatief rustig bij. Het bos biedt 

vooralsnog een refugium aan een gemeenschap van cultuurvolgende (meer aan de menselijke invloeden 

gewende) bosvogels (zie resultaten). En ondanks het beperkte formaat (ca. 3,5 hectaren) van dit bos ten 

opzichte van het tegenover liggende bosareaal van Landgoed Hoekelum, is dit geen “bosje” zoals 

Natuurbalans het noemt in haar rapportages (Koppel & Brouwer 2013; zie de foto’s met impressies van 

het bosgebied).  

We motiveren verderop in het rapport (zie intermezzo op pagina 49) ook de cultuurhistorie en 

cultuurhistorische waarde van het bos in aansluiting op de Hoekelumse Eng met potstalcultuur en het 

eeuwenoude Groenelaantje samen met de nu droge bronbeek als verbindende elementen  ‐ op basis van 

deskundigen‐informatie.  

Het bos wordt van de verhoogd liggende Hoekelumse Eng met grasland  – voorheen regelmatig 

gebruikt als evenemententerrein en inmiddels in gebruik als wegendepot – gescheiden door een 
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landweg die naar de parkeerplaats van de sportvelden leidt. 

Daarnaast is er nog een kleiner stuk bos dat noordelijker van het GNN‐bos ligt, langs de Edeseweg en 

net bezuiden de Zandlaan, maar dit is in het korte veldbezoek niet onder de loep genomen. Ook dit 

bos valt gedeeltelijk binnen de geplande wegverbreding, door afkalving van een strook bos met een 

breedte van 7‐8 meter. 

 

Figuur 4. Bestaan van het bos (GNN‐

bos) met beukenlaan bij de 

Hoekelumse Eng in 1855, toen als 

onderdeel van Landgoed Hoekelum. 

Het bos bestaat, of de oudere 

bomen hiervanbestaan,  al meer 

dan 150 jaar. In 1832 en daarvoor 

bestond dit gebied uit heide (zoals 

te zien is op de Kaart Veluwe van 

H.J. de Man 1802‐12; figuur 7), en 

ging eind 19e eeuw overnaar bos. 

Via de ingezette luchtfoto kan de 

oude landschapsstructuur met de 

huidige situatie worden vergeleken; 

de structuur is vooralsnog sterk 

behouden. 
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Impressies van het bos met Groenelaantje (foto boven rechts) aan de westzijde van de Edeseweg, dat 

onderdeel is van de Gelders Natuurnetwerk (het GNN‐bos genoemd in dit rapport). 

 

Een (juveniele) bunzing werd recent door een 

bewoner gefotografeerd (foto verkregen via mw. 

S. Stumpel) in een tuin aan de Zandlaan en het 

gebied Paardenweide aan de Edeseweg. Kleine 

marterachtigen komen dus ook in het plangebied 

voor. De bunzing is een kwetsbare soort in 

Nederland die binnenkort met de nieuwe 

Natuurwet in een hoger beschermingsregime 

geplaatst zal worden. Een onderzoek naar het 

voorkomen van kleine marterachtigen ontbreekt 

in het onderzoek in opdracht van de Gemeente 

Ede. 
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Meer impressies van het bos van de GNN bij de Hoekelumse Eng met indicatoren voor de oudheid van het 

bos, waaronder beuken op leeftijd (deze bomen zijn niet zeer fors uitgegroeid vanwege de standplaats op 

voedselarme zandbodem) en struikgroei van hulst, die een ouder bostype indiceert. 
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Werkwijze onderzoek 

Het onderhavige onderzoek is voornamelijk gebaseerd op het doorlichten van relevante documenten 

voor de ecologische effecten‐beoordeling. 

Vooral de volgende documenten zijn voor de ecologische contra‐expertise van belang: 

1. het  Bestemmingsplan  Parklaan  Ede  (met  samenvattingen  en  conclusies  van  onderzoeken 

door andere bureaus), 

2. onderzoek inzake beschermde soorten door ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau Natuurbalans 

‐ Limes Divergens BV in 2013 (notitie van Koppel & Brouwer, 2013). 

3. een  update  in  2014  van  het  voorgaande  onderzoek  –  met  onderzoek  naar  vleermuizen 

(Koppel & Van Hoof, 2014), 

4. actualisatie  van  het  natuuronderzoek  voor  de  Parklaan  en  Kazerneterreinen  door 

Natuurbalans (Koppel & Van Hoof, 2015), 

5. Parklaan Ede. Toetsing Gelders Natuur Netwerk (notitie 12 april 2015) van Arcadis, 

6. Passende beoordeling Parklaan Ede (toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998). Notitie van 
Arcadis op 13 april 2015. 

Het onderhavige contra‐expertise onderzoek is dus vooral een vergelijkend onderzoek van 

bevindingen en constateringen en om daaruit een redelijke conclusie voor optimaal behoud van 

beschermde natuurwaarden te destilleren. 

Veldscan GNN‐bos langs de Edeseweg 

EcoNatura voerde geen uitgebreid ecologisch veldonderzoek uit. De opdracht van het onderhavige 

contra‐expertise onderzoek viel namelijk in de winterperiode, waarin veel (groei)activiteit van flora en 

fauna ontbreekt of moeilijk is vast te stellen. Wel werd op 16 februari 2016 een scan gemaakt van het 

stuk bos dat onderdeel is van het Gelders Natuurnetwerk. Dit bos zal met uitvoering van de onderhavige 

variant van de Parkplaan worden getroffen door 0,21 ha bosverlies vanwege verlegging van de weg naar 

het westen, en door verlies van de Hoekelumse Eng door de aanleg van een nieuw verkeersknooppunt 

met aansluiting op de A12. We duiden dit ‘driehoekige’ bosperceel verder aan als het ‘GNN‐bos’; want 

het heeft geen specifieke naam of topografische aanduiding. In het veldbezoek werd gekeken naar 

habitatkwaliteiten voor bosbewonende diersoorten en naar de zichtbare vaste verblijfplaatsen van 

sommige van deze soorten. 

De natuurwaarden van het oude bos van Hoekelum aan de andere zijde van de Edeseweg werden al 

eerder beschreven in het contra‐expertise onderzoek van EcoNatura in 2013. 

Resultaten en discussie 

Bevindingen veldscan GNN‐bos 

Tijdens de veldscan op 16 februari 2016 van het GNN‐bos en het Groenelaantje langs de Edeseweg 

werden, in meerdere oude bomen verspreid, holten gemaakt door spechten (vermoedelijk alleen door 

grote bonte specht) en andere boomholten (rottingsgaten, breuken, e.d.) die als dierverblijfplaats kunnen 
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dienen,  aangetroffen. Naast spechten werden ook andere standvogels die van ouder bos gebruik maken 

als habitat waargenomen, namelijk: boomklever, boomkruiper, gaai, ekster, houtduif, roodborst, 

winterkoning, koolmees, matkopmees, appelvink, vink en goudvink. Ook andere holenbroeders als de 

bosuil konden hier nog niet worden uitgesloten, en sommige van de boomholten en ‐scheuren zagen er 

geschikt uit voor bewoning door vleermuizen. Ook de buizerd wordt volgens bewoners in de buurt in het 

bos waargenomen en zou hier kunnen (gaan) broeden. In één boom werd een nest van een eekhoorn 

aangetroffen. Volgens een bewoner is er onlangs ook een bunzing net benoorden het GNN‐bos gezien, bij 

de Paardenweide (mededeling mw. S. Stumpel; zie foto van het dier op pagina 9).  Het navolgende 

fotopaneel biedt een weergave van de aangetroffen holten die als vaste verblijfplaatsen dienen voor 

bosdieren, en een aanduiding van het eekhoornnest. 

Een keur aan nestholten (vooral holten gemaakt door de grote bonte specht) en scheuren en 

rottingsgaten werd aangetroffen in de oude bomen van het GNN‐bos. De foto midden in de bovenste rij  

toont de locatie van een eekhoornnest. 
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Beoordeling van ecologische bevindingen van derden 

De volgende beoordelingen in ecologisch en juridisch kader zijn achtereenvolgens aan de orde: 

1. ecologische beoordeling voor de borging van beschermde soorten tegen het licht van de 

bepalingen van de Flora‐ en faunawet (anno 22‐2‐2016 met de nieuwe natuurwet weliswaar in 

zicht, nog in werking), 

2. ecologische beoordeling voor de bescherming van beschermde natuurwaarden (habitattypen en 

soorten) van Natura 2000‐gebied Veluwe conform de Natuurbeschermingswet 1998, 

 

3. ecologische beoordeling voor de borging van de kernkwaliteiten van het Gelders Natuurnetwerk 

(voorheen de provinciale ecologische hoofdstructuur, PEHS) zoals in werking gezet met de 

Omgevingsverordening Gelderland op 18 oktober 2014. 

Beoordeling soortenbescherming in het licht van de Flora‐ en faunawet 

Uit de eerdere ecologische onderzoeken van bureau Natuurbalans (Koppel & Brouwer 2013 & 2014) 

blijkt dat er onderzoek is gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten flora en fauna op 

“kansrijke locaties” langs het wegtracé van de nieuwe Parklaan en de ecologische invloedsfeer daarvan. 

In het onderzoek is accent gelegd op het inventariseren van planten en dieren van schrale zandbodem en 

droge bosomstandigheden, namelijk: flora, reptielen, broedvogels en zoogdieren; het laatste met focus 

op vleermuizen langs de weg door Hoekelum. Hieruit blijkt het volgende: 

 dat groeiplaatsen van beschermde planten (o.a. veldsalie; sommige van deze soorten mogelijk 

correct aangemerkt als adventieve cultivars) in bermen en bosranden direct langs het wegtracé 

zijn aangegeven, met de aanbeveling deze tijdig te verplaatsen en opnieuw te planten in de 

ontstane wegbermen, 

 

 dat de zandhagedis en de hazelworm (reptielen) zijn aangetroffen bij de Stevin Kazerne, met 

aanbeveling hier mitigerende en/of compenserende maatregelen toe te passen volgens een 

bestaand ecologisch (werk)protocol, 

 

 dat met betrekking tot broedvogels er, behalve van een sperwer‐territorium (traditionele of 

‘vaste’ broedplaats) en naderhand een buizerd‐territorium bij de Prins Mauritskazerne en 

verspreid enkele vaste verblijfplaatsen (nestholten) van spechten (o.a. groene specht), verder 

geen sprake is van beschermingswaardige broedhabitat van vogels, 

 

 dat een zestal soorten vleermuizen gedurende het zomerhalfjaar van het wegtracé gebruik 

maakt,  als onderdeel van hun ecologische infrastructuur tussen verblijf‐ en (in het seizoen 

wisselende) foerageerplaatsen die aan het wegtracé liggen, zoals de graslanden van Hoekelum. 

Navigatie‐ en foerageerroutes zijn duidelijk aangetoond. Vleermuizen maken veelvuldig gebruik 

van lijnvormige boomstructuren zoals lanen en bosranden om van plek A naar B te navigeren. 

Dat de bestaande weg (waaronder de Edeseweg) een belangrijke navigatieroute vormt voor 
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vleermuizen is duidelijk in figuur 4 & 5 van Koppel & Brouwer (2013); en blijkt ook uit eerdere 

studies (Crombaghs & Schut 2007). Op twee locaties langs het tracé in 2013, maar buiten de 

invloedsfeer van de weg, werd baltsactiviteit van gewone dwergvleermuizen vastgesteld. De 

aanwezigheid van meer kolonie‐ of kraamplaatsen van vleermuizen in gebouwen in de buurt van 

de weg ‐ zoals in huizen van de wijken en in de kazernegebouwen – is bovendien naderhand 

aangetoond in actualiserende natuuronderzoek van Natuurbalans (Koppel & Van Hoof 2015).  

 

 dat andere (boom‐ en grondgebonden) zoogdieren, waaronder de eekhoorn, boommarter en 

das niet direct binnen de invloedsfeer van de Parklaan voorkomen, maar dat hun aanwezigheid 

wel in de periferie aan de orde kan zijn (deze soorten hebben vooral in het laatste veldonderzoek 

van Natuurbalans in 2015 meer de nadruk gekregen en zijn toen beter aangetoond; met meer 

onderzoeksinpanning komt er blijkbaar meer aan het licht ‐ een vuistregel van onderzoek naar 

biodiversiteit). 

Beoordeling werkwijze en conclusies Natuurbalans 

Bronnenonderzoek 

(+/‐) Bronnenonderzoek:  niet zeer uitvoerig. Er is vooral een gemis aan gegevens over het voorkomen van 

de boommarter op Hoekelum en over de vorming van een aantoonbaar verkeers‐ecologisch knelpunt 

voor deze soort,  terwijl er een in rapportages aantoonbare reeks is van verkeersslachtoffers op de  

Edeseweg en de A12 tussen 2008 en 2014 (een disproportioneel aantal ten aanzien van andere 

ecologische knelpunten langs wegen; zie Tabel 1). Deze gegevens (langer bekend bij de Werkgroep 

Boommarter Nederland en Landschapsbeheer Gelderland) zijn in de contra‐expertise van EcoNatura (Van 

Maanen 2013) voorgelegd, maar die informatie speelt in de onderhavige beoordelingen geen rol meer of 

wordt niet gebruikt door de Gemeente Ede en de ecologen die voor de gemeente de beoordeling 

uitvoeren. Informatie van lokale (ecologische) deskundigen en andere ecologische onderzoekspartijen, nu 

of eerder actief in het onderzoeksgebied,  ontbreekt of wordt niet aangehaald (zie bijvoorbeeld het 

ontbreken van gegevens over paddentrek en het onderzoek van Alterra door Ottburg & Van Blitterswijk, 

2009). Wel is tijdens het vleermuisonderzoek contact geweest tussen de vleermuisonderzoeker R. Janssen 

en omwonenden van het bos tegenover Landgoed Hoekelum (mededeling mw. S. Stumpel). 

Faunaonderzoek 

(+) Redelijk uitgebreid uitgevoerd, cumulatief met drie jaarlijkse inventarisaties.  Het betreft specifiek 

onderzoek naar het voorkomen van flora, herpetofauna, broedvogels en zoogdieren (met accent op 

vleermuizen). Beschermde flora in de wegbermen is goed gekarteerd met aanwijzing van beschermde 

soorten. De hazelworm – een moeilijk te inventariseren soort – is aangetoond met de 

‘plaatjesmethode’; dat is heel zorgvuldig (veel eco‐bureaus doen dat niet). In het onderzoek van 2015 

paste Natuurbalans ook meer geavanceerde middelen toe om meer heimelijke dieren aan te tonen; 

zoals boommarters met cameravallen en meer vleermuisactiviteiten met een batlogger; een nieuw 

instrument. Het cameravalonderzoek is echter wel zeer beperkt uitgevoerd (meer hierover verderop in 

het rapport). 
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Vervolgens belichten we de conclusies van Natuurbalans voor de relevante soortgroepen in 

taxonomische volgorde op juistheid van conclusies en geven belangrijke hiaten aan. Tevens wordt 

bekeken hoe de bevindingen en aanbevelingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan voor de 

Parklaan. 

Herpetofauna 

Twee soorten reptielen zijn volgens Natuurbalans in het geding, aangetoond met gericht 

veldonderzoek. In het noordelijk deel van het Parklaantracé zijn in 2013 de hazelworm en de 

zandhagedis aangetroffen, met waarneming van één individu van iedere soort. De hazelworm is 

waargenomen op de Elias Beekmankazerne aan de noordkant van het terrein langs het sportveld. Een 

enkele zandhagedis werd waargenomen ten zuiden van de rotonde op de N224 in de wegberm van de 

Nieuwe Kazernelaan. Volgens Natuurbalans bevonden deze dieren zich daar in suboptimaal habitat. 

Met de aanleg van de nieuwe weg kunnen er echter mogelijk wel negatieve effecten optreden in 

verband met het achterland ‐ waar populaties van beide soorten in bos‐ en heidegebied zijn gevestigd ‐ 

door habitatverlies, ‘mortality‐sink’ en barrière‐ of isolatie‐effecten vanwege het toenemend verkeer en 

inkapseling door bebouwing.  

Natuurbalans beveelt terecht aan hier zorgvuldig en duurzaam op te treden met toepassing van 

mitigerende en in mindere mate leefgebied compenserende maatregelen. Een Protocol Reptielen wordt 

gegeven voor het nemen van mitigerende maatregelen door Koppel & Brouwer (2013). 

Het is dan wel opmerkelijk dat in de toelichting van het bestemmingsplan voor de Parklaan het volgende 

op pagina  54 van het plan en onder het kopje Reptielen wordt geconstateerd: 

Aangezien er geen reptielen zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied en de potenties als 

leefgebied ook zeer beperkt zijn, is uitvoer [sic] van de werkzaamheden qua reptielen niet in strijd 

met de Flora‐ en faunawet. 

Die conclusie strookt dus niet met de bevindingen en aanbevelingen van Natuurbalans om de 

aangetroffen reptielen op en aan het tracé in verband met aangetroffen populaties op de 

kazerneterreinen te borgen, en dit plan op basis van een ontheffing van het bevoegd gezag te mogen 

uitvoeren. EcoNatura vermoedt dat per abuis de conclusie voor amfibieën is overgenomen en in de 

plaats is gekomen van die voor reptielen. Daar ligt dus nog een opgave (uitvoering reptielen‐protocol 

met ontheffing) die in het plan moet worden opgenomen. 

Onderzoek naar het voorkomen van hazelworm in het GNN‐bos en op de Hoekelumse Eng ontbreekt. 

De bossen van de gemeente Ede en Wageningen bevatten wel een belangrijke populatie van deze 

soort (gegevens Carlo van Rijswijk, Gemeente Ede).  

EcoNatura deelt ook de mening van Natuurbalans dat het droogzandige milieu, zonder watervoerende 

greppels of laagten direct langs het tracé weinig of geen functie vervult voor amfibieën. Toch is er wel de 

bekende trek van padden over de Horalaan, die niet in het onderzoek van Natuurbalans wordt 

aangehaald. De Edese natuurwerkgroep Hora Est zet jaarlijks padden op de oversteekplaatsen veilig 
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over1. En onderzoeksinstituut Alterra deed een studie naar de paddenpopulaties in de omgeving 

(Ottburg & Van Blitterswijk, 2009). Hieruit blijkt echter een geringe trekroute van padden te liggen 

tussen de wijken ten westen van de Edeseweg en benoorden de rotonde met de Zandlaan, en het ENKA‐

terrein (met waterbasins als voortplantingswateren) en wateren in Horapark. De bulk van de 

paddenpopulatie ligt dus buiten de invloedsfeer van de Parklaan. 

Broedvogels 

(+/‐) Onderzoek naar broedvogels werd uitgevoerd in 2013 & 2014, echter veel uitvoeriger, met 
aanvullend onderzoek,  in de actualisatie van 2015. Natuurbalans beschrijft haar broedvogelkartering 
voor de ecologische effectenbeoordeling als volgt: 
 

“aandacht is specifiek uitgegaan naar aanwezigheid van dikkere bomen met holten en oude 
gebouwtjes. Een volledige inventarisatie naar broedvogels is niet uitgevoerd, aangezien er geen 
wettelijke plicht is tot het uitvoeren van een dergelijk intensief onderzoek. Het veldonderzoek 
naar broedvogels is uitgevoerd op 16 mei 2012 en 14 juni 2012.” 

 
Hier kunnen de volgende kanttekeningen bij worden geplaatst: 

 De nadruk op “dikkere bomen” en “oude gebouwtjes” kan voor hiaten zorgen. Ook dunnere 
bomen kunnen broedholten en vaste nestplaatsenbevatten (bijvoorbeeld ook van spechten, 
kuifmees, winterkoning, e.d.; zie ook het fotopaneel hierboven met spechtenholte in een 
dunne grove den). En er bestaat de gerede mogelijkheid dat ook grondbroeders (nachtzwaluw, 
houtsnip, e.d.) op natuurdelen langs het gehele tracé aanwezig zijn. Dergelijke verblijfplaatsen 
moeten in het onderzoek aangetoond worden, of zo goed mogelijk worden uitgesloten. 
Vogelinventarisatie dient dus meer integraal uitgevoerd te worden, met aandacht voor allerlei 
mogelijke soorten (lees ook vogelgemeenschappen) en habitat‐ met broedlocaties. Het 
onderzoek van Natuurbalans laat volgens EcoNatura hier wat steken vallen. Zie navolgend 
punt. 
 

 Aandacht dient uit te gaan naar alle broedvogels binnen de invloedsfeer (lees ook: 
verstoringszone) van de nieuwe weg en de kartering dient de broedperiode voor alle mogelijk 
voorkomende vogels te bestrijken (uilen en andere vroege broeders aan het begin van de lente of 
einde van de winter; laatbroeders zoals houtduiven tot laat in het najaar). Minimaal vier 
verspreide vogelinventarisaties zijn noodzakelijk, die gestandaardiseerd  en systematisch volgens 
de methodiek van SOVON Vogelonderzoek Nederland moeten worden uitgevoerd. Bestaande 
inventarisatierapporten van vogelonderzoek  in het gebied uit voorgaande jaren hadden 
richtinggevende en aanvullende informatie kunnen geven. De actualisatie van het 
natuuronderzoek in 2015 (Koppel & Van Hoof, 2015) toonde uiteindelijk aanzienlijk meer 
vogelwaarden langs het Parklaan‐tracé aan, zodat er (uiteindelijk wel) een positieve relatie 
ontstaat tussen onderzoeksinspanning en het zo betrouwbaar mogelijk registreren van 
voorkomende beschermde waarden. 
 

 Natuurbalans geeft in 2013 aan – dit ook in verband met het voorgaande ‐ dat er geen wettelijke 
plicht is tot het uitvoeren van uitgebreid vogelonderzoek. Maar dit staat nergens in de 
natuurwetgeving beschreven. Wat in de praktijk van ecologisch adviesonderzoek wel vaak 
meespeelt,  zijn financiële beperkingen en tijdsdruk, opgelegd door de opdrachtgever, wat het 

                                                                 
1 www.padden.nu/Werkgroepen/Gelderland/Ede(HoraEst)/tabid/182/Default.aspx 
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ecologisch onderzoek dus in financiële zin en in tijd en ruimte aan banden legt, en dus 
onbetrouwbaarder maakt. Maar dat laat onverlet dat toch met een zekere zorgvuldigheid het 
belang of de functionaliteit van een gebied voor broedvogels moet worden bepaald. Het 
ecologisch belang staat immers voorop, op basis van zorgvuldigheid en met zoveel mogelijk 
wetenschappelijk onderbouwing. En naast het aantonen van voorkomende vogelbelangen, dient 
uitsluiting van vogelwaarden ook zo betrouwbaar mogelijk gestaafd te zijn. 
 

 De vogelinventarisaties, uitgevoerd op twee momenten – namelijk op 16 mei en 14 juni ‐ in 
2013 voldoen niet aan de eis van minimaal vier verspreide bezoeken over het gehele gebied. 
Een onderzoek in het vroege voorjaar (januari‐maart) naar onder meer het voorkomen van 
(nachtactieve) uilen ontbreekt, evenals een onderzoek later in de zomer voor het karteren van  
laatbroeders en een voor de verificatie van de broedvogelkarteringen die eerder in het seizoen 
zijn gedaan. Als men daarbij (dit openlijk erkennend) aangeeft geen “volledige inventarisatie” 
– zoals Natuurbalans concludeert ‐ te hebben uitgevoerd, dan zegt dat iets over de 
ontoereikende dekking van het vogelonderzoek. 

Door het verkorte vogelonderzoek langs een lang wegtracé als dat van de Parklaan in een bosrijke 

omgeving,  zijn belangrijke vogelzaken mogelijk gemist. Een goed voorbeeld daarvan betreft het GNN‐bos 

langs de Edeseweg, dat met het nieuwe ontwerp zal worden afgekalfd door verlies van 0,21 hectare aan 

bosareaal.  Dit betekent de verwijdering van een strook van zeven tot acht meter van de bosrand;  

onduidelijk is namelijk hoeveel meter van de bosrand exact zal worden weggenomen. Beide afstanden 

worden genoemd door betrokkenen. Dit dient wél duidelijk te zijn voor de totale berekening van het 

fysieke ruimtebeslag op natuurareaal.  

Tijdens de veldscan op 16 februari 2016 werd snel duidelijk dat het GNN‐bos met het Groenelaantje aan 

de westzijde van de Edeseweg een veelheid aan vaste verblijfplaatsen voor spechten bevat (zie fotopaneel 

hierboven),  specifiek die van de grote bonte specht. Het betreft hier tenminste één of maximaal twee 

broedparen van deze soort, die dus meerdere bomen in het bosperceel  en in de laan kunnen benutten. 

Tevens werden verse haksporen van de specht in het Groenelaantje gevonden, binnen het traject waar 

een van de wegen van het nieuwe verkeersknooppunt is gepland. Mogelijk broeden er ook spechten in 

het kleinere bos, net benoorden het theehuisje en bezuiden de Zandlaan (locatie ’Paardenweide’). Dit bos 

is in het verleden ter compensatie van natuurverlies aangeplant en het staat nu al weer onder druk. Dit 

item vraagt echter nog om verificatie of uitsluiting. 

Nestbomen van spechten kunnen meerdere jaren achtereen worden gebruikt, maar in een omvangrijk 

bos met veel oude bomen zijn de vogels daar niet geheel van afhankelijk of zij verwisselen om de zoveel 

tijd van nestboom in verband met parasieten en de vermijding van predatie. Die ‘speelruimte’ voor 

nestwisseling binnen een bos  van voldoende formaat is essentieel (ook voor ander holtebewoners). Ook 

op enkele meters afstand van de bosrand aan de Edeseweg waar inkorting zal plaatsvinden met de 

komst van de Parklaan staan bomen met spechtenholten. Met het ‘oprollen’ van het bos bij de 

wegverbreding verschuift ook de verstoringszone, waarbinnen de vogels mogelijk niet meer kunnen of 

zullen gaan broeden. Verslechtering van de bosvogelhabitat (voor o.a. ook boomklever, boomkruiper, 

mezen, hout‐ en holenduiven, vinken en kraaiachtigen, mogelijk ook rans‐ of  bosuil) treedt daarmee op, 

waardoor het aantal soorten en de broedvogeldichtheid zullen afnemen, zoals bekend uit veel 

wetenschappelijke studies naar de invloed van wegen op vogels (Van Reijnen et al.; diverse andere 

referenties in de internationale vakliteratuur). De vogels moeten dan elders in het bos van een andere 
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bestaande nestholte gebruik kunnen maken of een nieuwe kunnen maken. Die mogelijkheid  wordt met 

de uitvoering van de Parklaan en de aanleg van het verkeersknooppunt echter wel beperkt door 

bomenverlies en meer doordringing van verstoring door verkeersintensivering. De kans is groot dat de 

vogels moeten verkassen naar plaatsen in de wijdere bosomgeving, als daar al geen concurrenten 

broeden. 

Volgens de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten samen met de uitleg Aangepaste 

beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora‐ en faunawet (uitlegbrochures FF‐wet destijds nog van 

de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV, 2009) valt de nestholte van de in het GNN‐bos 

aangetroffen grote bonte specht in de categorie Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd. 

Daarmee valt de grote bonte specht in juridisch opzicht te beschouwen als een vogelsoort van categorie 

5. Onder deze categorie staat de volgende uitzonderingsclausule die op nestholten van de grote bonte 

specht van toepassing is: 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 
hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 
Dit betreft dus vogelsoorten die in de omgeving wel een ander nestlocatie tot hun beschikking moeten 
hebben of die met redelijk gemak opnieuw een broedholte kunnen uithakken, en zich daarin ook 
succesvol moeten kunnen voortplanten. Of de vogels over voldoende flexibiliteit kunnen beschikken is 
dus de vraag. Ook hier gaat het immers om behoud van functioneel leefgebied voor een lokale populatie 
broedvogels. Of de ecologische draagkracht van de lokale spechtenpopulatie (1 á 2 broedparen) 
overeind blijft met de inkapseling en afkalving van het GNN‐bos door wegen met verkeersintensivering, 
valt te betwijfelen, zoals in de vorige paragraaf gemotiveerd.  

We kunnen hierbij vaststellen dat uitbreiding van de Parklaan zeker niet zal bijdragen aan de 
versterking van de in het GNN‐bos voorkomende broedvogelpopulatie. De borging van vaste 
verblijfplaatsen van met name spechten is bij afkalving van het GNN‐bos in het geding, en is 
onvoldoende. Het voornemen van de Gemeente om ‘spechtenbomen’ te sparen is te vrijblijvend, en 
brengt dus veel onzekerheid met zich mee.  

Voorzichtigheid geldt ook voor de vaste nestlocatie van de sperwer in het sparrenbosje bij de Prins 

Mauritskazerne, dat voor een deel door de nieuwe Parklaan die erlangs loopt, zal worden aangetast of 

worden geraakt (doorsnijding is al voorkomen). Dit broedgeval is door Natuurbalans in 2012 vastgesteld. 

Echter, in het natuuronderzoek van zomer 2015 stelt Natuurbalans vast dat de sperwer is verhuisd naar 

een dichtbijgelegen locatie in het bos van de Veluwe, en dat een buizerd het bos van de sperwer heeft 

overgenomen, en daar ook broedde. Zulke locatiewisselingen kunnen sporadisch optreden binnen 

roofvogelpopulaties;  maar zijn ook omkeerbaar. Hier is echter, naast de wens voor ecologische borging, 

ook in juridische zin voorzichtigheid geboden. Voor de vaste broedterritoria van de sperwer en buizerd is 

een strikte bescherming van toepassing. Roofvogels zijn over het algemeen tamelijk verstoringsgevoelig, 

en tolereren slechts tot op een bepaalde hoogte veranderingen in hun habitat2. Afkalving van het al kleine 

en geïsoleerde roofvogelbroedbos in de stedelijke omgeving en daarmee de verhoogde doordringing van 

antropogene verstoring kan de laatste ‘druppel’ worden die tot het verdwijnen van die broedlocatie leidt. 

                                                                 
2 Ondergetekende onderzocht in de jaren ’70 en ’80 het herstel van roofvogels op de Utrechtse Heuvelrug in een onderzoek door Dr. 
Paul Opdam (Opdam et al. 1987) en heeft hiermee veel populatie‐ecologische gegevens en verstoringsoorzaken of oorzaak‐effect‐
relaties voor roofvogelbroedparen kunnen vastleggen. 
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Compensatie is in dit geval moeilijk,  voor zowel buizerd als sperwer (de laatste kan dus komend 

broedseizoen weer terugkeren naar zijn oude stek). De kans is niet gering dat de vogels verjaagd worden 

en dan elders moeten gaan broeden. Maar een geschikte nieuwe plek is afhankelijk van de bezetting door 

andere broedparen van soortgenoten in de omgeving (lees ook:  afhankelijk van de draagkracht ervan). 

Voor de sperwer bleek die speelruimte er wel te zijn, vanwege de verjaging door de grotere buizerd, die 

mogelijk ook meer speelruimte heeft op de Veluwe. Vooralsnog geeft ook het bestemmingplan geen 

kansrijk compensatieplan voor behoud van sperwer of buizerd (roofvogelbos). Mitigatie zal weinig positief 

effect sorteren, wanneer de Parklaan pal langs het roofvogelbroedbos komt te liggen.  Onzekerheid 

bestaat dus nog voor het behoud van de broedlocatie van sperwer/buizerd, waarin de sperwer de meest 

kieskeurige en verstoringsgevoelige partij is. 

Een ontheffingsaanvraag voor acceptatie van verlies aan enkele broedparen, namelijk van bosvogels 

van het GNN‐bos en de (wisselende broedparen) sperwer/buizerd van de Prins Mauritskazerne – is dus 

mogelijk wél aan de orde en hierbij komt het voorzorgsprincipe in werking (zoals ook Natuurbalans in 

zekere zin concludeert voor de vogelwaarden die zij aantoont).De borging van sperwer of buizerd 

(roofvogelbroedpaar) zal in het licht moeten worden gezet van toetsingscriteria voor de ontheffing die 

volgens de nog vigerende Flora‐ en Faunawet gelden, namelijk: 

1. er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort, 

2. er is geen andere bevredigende oplossing (ecologisch beter alternatief) voorhanden,  

3. er is sprake van een in de FF‐wet beschreven dwingende reden van groot openbaar belang, 

namelijk in verband met openbare veiligheid en gezondheid van mensen en voor het milieu 

wezenlijk gunstige effecten. 

Verder blijkt uit jarenlang verzamelde monitoringsgegevens voor Landgoed Hoekelum tot het jaar 2000 

(persoonlijke mededeling Dr. G. Sanders) dat verstoringsgevoelige vogels als de havik, bosuil en ransuil 

jaarlijks op het landgoed broedden; mogelijk in nabijheid van de Edeseweg (nog nader te verifiëren). 

Tevens broedde er in 2015 een raaf op het landgoed. De ligging van het raventerritorium ten aanzien van 

de westrand van Ede is uit de huidige beschikbare gegevens niet aan te wijzen; maar dient nog wel in het 

natuuronderzoek te worden opgenomen of geborgd te worden. Volgens Natuurbalans zijn broedparen 

van de havik en bosuil op dit moment echter uitgesloten binnen de ecologische invloedsfeer van de 

Parklaan. Uilenonderzoek in de geëigende periode en op de juiste tijdstippen (nachtelijk) wordt echter 

niet in de rapportages van Natuurbalans beschreven. 

In 2015 wijst Natuurbalans, uit het aanvullende onderzoek, wel op een winterroestplaats van ransuilen op 

het terrein van de Prins Mauritskazerne (eerder niet beschreven of dus mogelijk gemist). 

Winterroestplaatsen zijn echter volgens de praktijk van de natuurwetgeving buiten de gebruiksperiode 

niet beschermd als vaste rust‐ en verblijfplaatsen. In ecologisch opzicht is bescherming van deze 

winterrustplaatsen wel van groot belang. Ransuilen zoeken gedurende winter deze relatief veilige 

roestplaatsen op; meestal in dichte sparren (deze bieden afscherming tegen predatoren als bijvoorbeeld 

de havik) en in de nabijheid van gunstige voedselgebieden (meestal ruigere graslanden met muizen). 

Zulke plekken kunnen jarenlang achtereen worden gebruikt, als de roestbomen niet worden geveld en ze 

in een rustig gelegen omgeving kunnen blijven bestaan. 
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Vleermuizen 

Vleermuizen langs het wegtracé zijn tamelijk uitvoerig onderzocht met mistnetten, lokmethoden, en 

transectonderzoek met batdetectors (Koppel & Brouwer 2013 en Koppel & Van Hoof 2014). In 2015 is 

opnieuw vleermuizenonderzoek gedaan (Koppel & Van Hoof), dit keer ook met een batlogger, waarmee 

vleermuizen op locatie langdurig kunnen worden gevolgd, met opname van (gedrags)geluiden. 

Natuurbalans constateert uit deze onderzoeken terecht het belang van gebouwen in naastliggende 

wijken en oude kazernegebouwen als vaste verblijfplaatsen, inclusief kraamplaatsen3. Maar ook de 

groenstructuren voor vleermuizen die mettertijd langs het oude wegtracé zijn ontstaan, functionerend 

als navigatie‐ en foerageerroute, waar mogelijke vernietiging van habitat als gevolg van het 

verwijderen van bomen zou kunnen optreden, geeft Natuurbalans als belangrijk aan. EcoNatura 

onderschrijft wellicht nog iets genuanceerder de conclusie dat met de aanleg van de Parklaan het 

gevaar bestaat op aanzienlijke aantasting, verstoring en/of onderbreking van traditionele en essentiële 

vliegroutes voor vleermuizen door het verdwijnen van bestaande groenstructuren, intensivering van 

verkeer en andere bijbehorende menselijke (antropogene) activiteiten en de toename van 

kunstverlichting (wat op een aantal vleermuissoorten een sterk vermijdingseffect sorteert). 

_______________________________ 

Dit  zijn de effecten van verkeer op vleermuizen volgens the Bat Conservation Trust uit Engeland: 

 Fragmenting habitat through barrier effects. 

 Severing commuting routes. 

 Collision from traffic. 

 Disturbance from lights. 

 Sudden movement and noise. 

 Decreasing bat foraging activity ‐ feeding areas can be lost or reduced in quality along the 

path of the road and surrounding area. 

 Decreasing bat diversity. 

_______________________________ 

Een minpunt met betrekking tot het vleermuisonderzoek van Natuurbalans is dat mogelijke 

verblijfplaatsen in het GNN‐bos aan de Edeseweg (nog) niet zijn uitgesloten. In dit bos staan meerdere 

oude bomen met holtes. Dit zijn spechtenholten, maar er staan ook bomen met rottingsgaten en diepe 

scheuren, mogelijk in gebruik door boombewonende soorten als gewone grootoorvleermuis en de rosse 

vleermuis. Deze mogelijke verblijfplaatsen zijn niet terug te vinden of aangeduid/gekarteerd en/of  als 

verblijfplaats uitgesloten in de onderzoeken van Natuurbalans. In een eerder vleermuisonderzoek door 

Natuurbalans door Crombaghs & Schut (2007) werden er in het GNN‐bos wél meerdere waarnemingen 

van de boombewonende Rosse vleermuis aangegeven, en in de update van 2014 is sprake van sociale 

geluiden, maar die worden aangeduid als eenmalige waarneming in een betrekkelijk kleine reeks 

waarnemingen. Rosse vleermuizen lijken volgens de bevindingen van het huidige onderzoek van 

Natuurbalans minimaal aanwezig te zijn, maar de kans bestaat dat ze nog steeds verblijfplaatsen hebben 

                                                                 
3 Dat vleermuisverblijfplaatsen in hoge dichtheden voorkomen in de oude (villa)wijken aan de oostkant van de Gemeente Ede, 

word ook aangetoond met het gebiedsdekkende vleermuisonderzoek in Bennekom van Ritter (2015) van Econsultancy. 
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in het bos. Immers, met de gegeven onderzoeksmomenten volgens het minimale vereiste conform het 

‘Vleermuisprotocol’ langs een zeer lang wegtracé met meerdere habitatlocaties voor vleermuizen als dat 

van de Parklaan (met een veelheid aan mogelijke habitatplekken voor vleermuizen), is het vrijwel niet 

mogelijk om al die locaties dekkend en simultaan te monitoren. Rosse vleermuizen, bijvoorbeeld, hebben 

een zeer kort uit‐ en invliegmoment, dat zo maar gemist kan worden als men er niet op tijd bij staat. 

Mogelijke verblijfplaatsen voor rosse vleermuizen in het GNN‐bos – met aantoonbare holten en scheuren 

in oude bomen – zijn niet gekarteerd en vervolgens aan de boomvoet gemonitord.   

Hetzelfde is van toepassing op de boomholtebewonende gewone grootoorvleermuis. Die werd in het 

gebied van het GNN‐bos waargenomen, en Natuurbalans geeft in 2013 aan dat de soort er mogelijk 

wel gebruik maakt van holtebomen, maar dat men dat niet heeft kunnen aantonen, omdat de soort 

regelmatig kan verhuizen. Deze conclusie is van belang ten aanzien van het behoud van natuurlijke 

draagkracht, waarin ook ruimtelijke wisselmogelijkheden voor dieren een cruciale rol spelen (de 

speelruimte, net als hiervoor beschreven voor de spechten). Het potentieel aan mogelijke 

verblijfplaatsen in de holtebomen van het GNN‐bos dient dan ook mee te worden gewogen. De 

onzekerheid met betrekking tot het behoud van vleermuiswaarden in het GNN‐bos staat volgens 

EcoNatura vooralsnog overeind. Dit verdient nog aandacht en wellicht nog een aanvullend 

vleermuisonderzoek in het GNN‐bos en Groenelaantje. 

EcoNatura deelt niet geheel de aanbevolen maatregelen voor behoud van de vleermuis‐infrastructuur 

langs de Parklaan. De bezwaren zijn de volgende: 

 het gefaseerd rooien van struiken en bomen leidt volgens EcoNatura tot permanent verlies 

van belangrijke elementen (oude bomen) in de bestaande (traditionele) vleermuisroutes 

(tevens conclusie Natuurbalans, maar dit krijgt te weinig gewicht in het bestemmingsplan). 

 het weghalen van oude bomen met aanplant van jonge bomen elders langs de weg kan een 

averechts effect inhouden, uiteindelijk nadelig voor vleermuizen. Immers, de vleermuizen zijn 

over al die jaren – wellicht al een eeuw lang – afhankelijk geworden van de oude bomen langs de 

weg. Vooral zomer‐ en/of wintereiken vormen een voorname voedselbron met een keur aan 

insecten (Wielink et al. 2009) voor bosgebonden fauna, niet alleen voor vleermuizen maar ook 

voor diverse bosvogels (denk aan de boomklever en spechten). Bovendien is het zo dat de als 

compensatie voorgestelde struik(boom)beplanting (meidoorn, sleedoorn, e.d.) met 

voedselfunctie voor vleermuizen in de bermen van een weg juist kan leiden tot meer 

verkeersslachtoffers onder vleermuizen, maar ook onder andere dieren (dit wordt het ‘mortality 

sink’–effect genoemd in de natuurbeschermingsecologie). De vleermuizen moeten geleid door of 

foeragerend op jonge aanplant juist lager vliegen met een verhoogde kans op fatale botsingen 

met het drukker geworden verkeer. De voorgestelde lagere straatverlichting helpt ook niet in dit 

opzicht, omdat daardoor sommige vleermuissoorten (dwergvleermuizen, laatvlieger) ook lager 

gaan jagen op insecten (zoals bijvoorbeeld meikevers en nachtvlinders die door kunstlicht worden 

aangetrokken).  
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 kunstmatige lichtbronnen langs de weg dienen dus juist sterk beperkt te worden, en alleen 

daar waar ze absoluut nodig zijn te worden toegepast, en, advies: pas dan zogenaamde 

vleermuisvriendelijke amber‐verlichting toe (tot nu toe niet specifiek genoemd in de 

natuuronderzoeken in opdracht van de gemeente Ede).  

 het begrip ‘hop‐over’ voor vleermuizen in verband met het voorgaande is onduidelijk en wordt 

niet gestaafd. De aantoonbare werking ervan, onderbouwd met wetenschappelijke literatuur 

ontbreekt (zie navolgend Intermezzo hierover). Het begrip wordt echter wel als ‘buzz‐term’ op 

papier in het bestemmingsplan gebruikt; alsof hiermee het probleem voor vleermuizen in één 

klap is opgelost. Maar wat betekent die hop‐over dan in de praktijk? Ook hier heeft men 

bosbeplanting voor ogen, maar bomen op leeftijd om hoge en veilige vliegroutes voor 

vleermuizen te creëren, dat is op korte termijn niet te realiseren, en het duurt jaren voor er 

een redelijk effectief resultaat of herstel kan zijn. Vooralsnog is bosverlies per saldo het 

resultaat van de wegaanleg, ten koste van dieren die van de bestaande boomstructuren 

afhankelijk zijn, zoals vleermuizen.  

Een concreet beschreven oplossing met ecologische inrichting ten gunste van de vleermuizen 

ontbreekt vooralsnog. Op papier is de natuur in veel gevallen ‘maakbaar’ (zoals met de 

genoemde hop‐overs) met allerlei voorgestelde maatregelen. Echter, de praktijk is 

weerbarstig. Daar waar natuur met een lange ontwikkelingsduur verdwijnt, samen met 

ecologische relaties die vaak tientallen jaren nodig hadden om te ontstaan, krijgt de natuur 

nog maar weinig kans om zich te herstellen, zeker wanneer stedelijke ontwikkeling en 

intensivering voortschrijdend toeneemt (‘urban sprawl’).  

________________________________ 
Intermezzo  

Over de geldigheid of het functioneren van ‘hop‐overs’ voor vleermuizen 

EcoNatura ging op zoek naar dit begrip onderbouwende informatie en trof bij zoekwoorden voor ‘hop‐

overs for bats’ de volgende link: www.conservationevidence.com/actions/980. Hierin staat het volgende 

aan wetenschappelijke bevindingen: 

A hop‐over consists of tall vegetation planted on either side of a road with overhanging branches that 

create a continuous canopy over the road gap. The aim is to guide bats across roads at a safe height. 

While there is evidence that bats will cross roads at greater heights in the presence of high canopy 

cover or roadside embankments (Russell et al. 2009, Berthinussen & Altringham 2012b), we found no 

evidence for the effectiveness of hop‐overs in guiding bats safely over roads and maintaining local bat 

populations. 

Bron: Berthinussen A. & Altringham J. (2012) Do bat gantries and underpasses help bats cross roads 

safely? PLoS ONE, 7, e38775. 

Ook de gerenomeerde UK Bat Conservation Trust geeft met een position statement aan de hop overs in 

een kritisch licht te beschouwen: www.bats.org.uk/pages/roads.html. 
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______________________________________________ 

Dit kan dus betekenen dat Natuurbalans een verkeersweg‐ecologisch principe als aanbeveling 

aanvoert waarvan geen bewijs bestaat dat het werkt, of waarvoor wetenschappelijke bedenkingen 

bestaan. Dit is geen echt solide basis voor besluitvorming.  

De gunstige staat van instandhouding van vleermuizen blijft dus volgens EcoNatura op een tweetal 

fronten in het geding, in verband met vaste verblijfplaatsen van bosbewonende vleermuizen en de 

benodigde groene infrastructuur langs de weg, waarvan verscheidene vleermuizen al jarenlang 

gebruik maken en wellicht in hoge mate afhankelijk van zijn.  

Een heel goed punt van Natuurbalans is wel: er moet onderzoek worden gedaan naar minder schadelijke 

alternatieven voor de voorgenomen ontwikkeling voor behoud van de ecologische infrastructuur, niet 

alleen voor vleermuizen, maar ook voor grondgebonden zoogdieren. Een ecologische beter alternatief 

zou zijn om te kiezen voor een luwere verkeersconstructie (tweebaans i.p.v. vierbaans met 60 km‐zone 

i.p.v. 80 km‐zone) en om betere voorzieningen te treffen voor de doorsteek van dieren over de A12 en 

naar het Binnenveld toe. Dit alternatief komt echter verder niet meer aan bod en Natuurbalans kan 

daarmee eigenlijk niet stellen dat het alternatieven‐criterium is “vervuld”, zoals in de rapportage van 

2014. Hamvraag hierbij is dus: is er wel een ecologisch optimaal alternatief voor de Parklaan 

overwogen en in kaart gebracht, met alle ecologisch effecten goed en grondig op een rij gezet? 

Natuurbalans geeft in haar conclusie ook de volgende randvoorwaarden: 

“Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de onder ‘Voorkómen van negatieve effecten’ 

beschreven wijze, wordt ‘zorgvuldig handelen’ voldoende in acht genomen en worden er voldoende 

mitigerende maatregelen genomen, waardoor de gunstige staat van instandhouding gewaarborgd 

blijft”. 

 

Dit is mooi, maar toch ietwat dubbelzinnig en enigszins technocratisch geformuleerd, zonder de basis 

van doortastende ecologische toetsing van de landschapsecologische consequenties die doorwerken 

zullen. De grote vraag hierbij blijft:  kan de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties 

(dit vooral met betrekking tot boom bewonende soorten) van vleermuizen dan daadwerkelijk worden 

gegarandeerd, of worden nadelige effecten hiermee ‘weggeschreven’?  
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Retrospectief:  de resultaten van het vleermuisonderzoek in 2007 van Natuurbalans (Crombaghs & 

Schut 2007) met aanduiding van de landschappelijke verbindingsrelatie tussen de Hoekelumse Eng en 

Landgoed Hoekelum voor vleermuizen. Vooral het Groenelaantje (locatie B) vormt in verband met de 

Parklaan een belangrijke functie als navigeer‐ en foerageerroute voor diverse soorten vleermuizen. Dit 

laat zien dat het GNN‐bos samen met de Hoekelumse Eng – nu vol gezet met bouwmaterieel – toch in 

zekere mate van belang is voor vleermuizen. Dit resultaat als onderdeel (0‐meting) van een monitoring 

in de tijd had beter moeten worden mee gewogen in de recente onderzoeken van Natuurbalans 

(Koppel & Brouwer, 2013; Koppel & Van Hoof, 2014). 

 

Grondgebonden zoogdieren  

(+/‐) Enigszins matig onderzoek is uitgevoerd naar het voorkomen van grondgebonden zoogdieren en 

bezwaar kan daarom worden gemaakt tegen de conclusies die uit dit onderzoek zijn getrokken: 

 Natuurbalans geeft op basis van  bevindingen uit haar onderzoek aan dat er dassen voorkomen 

op locaties langs het tracé van de Parklaan. Uiteindelijk zou het alleen gaan om 

foerageeractviteiten op de kazerneterreinen en er zijn geen burchten gevonden (Koppel & Van 

Hoof 2015). Maar er is dus wel sprake van een dassenpopulatie aan de oostrand van Ede. 

EcoNatura voegt er aan toe dat er volgens lokale deskundigen ook dassen op Landgoed Hoekelum 

voorkomen met een bekende burcht, waarvan jonge dieren (noodzakelijkerwijs) kunnen of zullen 

moeten wegtrekken op dispersie,  namelijk als ze op zoek gaan naar hun eigen leefgebied met de 

mogelijkheid van stichting van een nieuwe burcht. In verband met de das als één van 

kernkwaliteiten voor het Gelders Natuurnetwerk, zou het voorkomen van een dassenpopulatie 

en de ruimtelijke bewegingen van de dassen in relatie tot de nieuwe weg zo betrouwbaar 
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mogelijk moeten worden aangegeven of ingeschat.  Het voorkomen van dassen impliceert ook 

dat naast foerageerbewegingen, dat jonge dassen die weg trekken vanuit de westzijde van de 

Veluwe naar het Zuid‐Westen toe, afhankelijk zijn van een veilige doorsteek naar andere 

leefgebieden. Door de forsere barrières die ontstaan in de transportinfrastructuur in die hoek, 

met gerealiseerde verbreding van de rijksweg A12 ter hoogte van Hoekelum – nu vrijwel 

hermetisch afgeschermd met robuuste wildrasters en een hoog geluidsscherm – en met de 

toekomstige Parklaan wordt een aanzienlijk landschapsweerstand voor grondgebonden dieren als 

de das opgeworpen.  Ook andere marterachtigen ondervinden hier last van, zoals de 

boommarter. 

 

 Over het voorkomen van de boommarter concludeert Natuurbalans in de natuurrapportages 

van 2013 en 2014 dat de niet gevonden aanwijzingen voor deze soort aangeven dat de soort er 

niet voorkomt. Dat is volgens EcoNatura geen correcte conclusie en een die niet gebaseerd is op 

de juiste wijze van onderzoek naar deze soort. Ondergetekende weet uit ruime ervaring in 

wetenschappelijk onderzoek naar boommarters4 ‐ en uit de ervaringen van andere 

boommarteronderzoekers van de Werkgroep Boommarter Nederland ‐ dat men daarmee de 

plank mis kan slaan. Het alleen kijken naar een paar holtebomen en het niet kunnen vinden van 

markeringen – vooral uitwerpselen of latrines5 (in een bepaalde tijd van het jaar wanneer deze 

dunner bezaaid of moeilijk vindbaar zijn) – zegt te weinig over de afwezigheid van boommarters.  
 

Wanneer Natuurbalans cameravalonderzoek6 naar deze en andere grondgebonden zoogdieren 

had ingezet, dan had wellicht beter uitsluitende informatie tot een meer betrouwbare conclusie 

kunnen leiden. Dat doet Natuurbalans uiteindelijk wel in het onderzoek van 2015, maar met 

slechts twee cameravallen (té weinig aan middelen en zonder beschrijving van de gebruikte 

methodiek). En de camera’s zijn, zoals te lezen valt,  alleen uitgezet op de kazerneterreinen. In 

de rapportage van dit onderzoek staat dat er toen boommarters op de Simon Stevinkazerne zijn 

vastgelegd. Foto’s ter verifiëring ontbreken echter in de rapportage en verwarring met de 

steenmarter is zeer goed mogelijk. Het ontbreken van holtebomen en het niet kunnen vinden 

van uitwerpselen zegt ook hier te weinig over ongeschiktheid van de locatie als habitat. Dit is 

ook van toepassing met betrekking tot de steenmarter, die wel gebouwen betrekt en inmiddels 

ook in deze contreien voorkomt (Van Maanen et al. 2011). Cameravalbeelden zeggen echter wel 

iets, maar die ontbreken dus in de rapportage, zodat EcoNatura er verder niets over kan zeggen: 

boom‐ of steenmarter?  

Verder werd het cameravalonderzoek niet toegepast in het GNN‐bos, waar volgens 

aanwijzingen ook marterachtigen kunnen voorkomen; eerder werd een boom‐ of steenmarter 

op de Hoekelumse Eng gezien (bron: Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF) en net ten 

noorden van het GNN‐bos werd onlangs een bunzing gefotografeerd (zie foto op pagina 9; en die 

uit wegenecologisch onderzoek op p 60‐61).  Het bos nabij de weg vormt weliswaar geen gunstig 

                                                                 
4 www.econatura.nl/onderzoek‐flora‐en‐fauna/zoogdieronderzoek/steenmarter/ 
  www.rewildingfoundation.org/wp‐content/uploads/2013/03/Pine‐marten‐research‐IJsselvallei.pdf 
  www.kleinemarters.nl 
5 Marters markeren vooral in het voorjaar. 
6 www.rewildingfoundation.org/wp‐content/uploads/2011/06/Marteronderzoek‐met‐cameravallen.pdf 



EcoNatura Notitie 2016‐004  –  Contra‐expertise onderzoek natuurbescherming Parklaan, Ede 
 
 

26 
 

voortplantingshabitat voor marterachtigen, maar ze kunnen er wel foerageren, en jonge dieren 

kunnen er tijdelijk vertoeven op weg naar een nieuw leefgebied. 

In de eerste contra‐expertise voor de Parklaan gaf EcoNatura (Van Maanen 2103) de ecologische 

gevoeligheid van toenemende verkeersdrukte in de hoek van Hoekelum voor soorten als de boommarter 

aan. Daaruit bleek ook dat de boommarter al langer voorkomt op Landgoed Hoekelum, zoals 

aangetoond door een rustplaats in een van de gebouwen op het landgoed. En de Nationale Databank 

Flora en Fauna meldt in dit verband een tweetal waarnemingen van ‘marters’ (boom‐ of steenmarter) op 

het evenemententerrein (de eng) van het landgoed.  

En dat relatief veel boommarters in de hoek van Hoekelum of zuidwestelijke Veluwse Poort actief zijn of 

daar willen door‐ of oversteken blijkt uit verzamelde gegevens. Tabel 1 laat nogmaals het 

(disproportionele) dodental zien van boommarters die zijn gesneuveld op de A12 t.h.v. Hoekelum en op 

de Edeseweg, geactualiseerd met de laatste bekende gegevens (bron: Robert Keizer van 

Landschapsbeheer Gelderland en de Werkgroep Boommarters Nederland). 

Tabel 1. Geactualiseerd dodental boommarters gesneuveld binnen twee jaar (voortplantingsseizoenen) 

door autoverkeer in de directe omgeving van Landgoed Hoekelum (‘hoek van Hoekelum’). Bron: R. Keizer, 

Landschapsbeheer Gelderland; Werkgroep Boommarter Nederland; en waarnemingen van E. van 

Maanen). Deze gegevens zijn opgegeven via Telmee.nl of Waarneming.nl en zijn/waren tevens 

openbaar beschikbaar bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 

Datum  Locatie 

2008  Bij het Tolhuis langs de Edeseweg (‘hoek van Hoekelum’) 

12‐3‐2011  Op de A12; hmp (hectometerpaal) 111.3 middenberm bij Hoekelum 

26‐9‐2011  A12; hmp 111.2 bij Hoekelum 

17‐2‐2012  A12 hmp 109.7 afrit Wageningen thv sportvelden tegenover 
Hoekelum 

24‐3‐2012  A12 hmp 111.5 Bennekomse zijde, maar t.h.v. van het tunneltje naar 
Hoekelum 

26‐6‐2012  A12 hmp 112.4 bij Hoekelum 

14‐8‐2012  A12 hmp 112.9 bij Hoekelum/Sysselt 

29‐8‐2012  A12 hmp 113.2 Hoekelum/Sysselt 

22‐09‐2014  A12 t.h.v. van Landgoed Hoekelum en hmp 112.0; ouderdier samen 
met jong dier gesneuveld 

 

Opmerkelijk is dat deze beschikbare (of aangereikte) bron van gegevens niet is meegenomen in het 

onderzoek van Natuurbalans. Dit levert het bezwaar dat de waarborging van een strikt beschermde 

soort (Tabel 3 FF‐wet) – namelijk de boommarter –onvoldoende wordt meegewogen in de ecologische 

beoordelingen.  

Verder en diepgaander kijken naar de ecologische doorwerking van ruimtelijke ontwikkelingen binnen 

een groter landschapsecologisch verband is nu noodzakelijk; niet alleen conclusies trekken binnen een 

beperkt lokaal ecologisch kader. Wat thans gebeurt met betrekking tot de uitwisseling van dieren is het 

vergroten van de landschapsweerstand door: 
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 de verbreding van de rijksweg A12 (driebaansweg) die zorgt voor een nog forsere 

ecologische barrière dan eerder al bestond. 
 

 de nieuw aangelegde wildrasters langs de nieuwe A12 die over lange strekken 

‘marterproof’zijn. Door gladde PVC platen, midden in het raster geplaatst, kunnen 

marters er niet meer over heen klimmen.  Deze versterkte barrièrewerking is ook ter 

hoogte van Hoekelum aanwezig over een traject van enkele honderden meters; vanaf 

hmp 112.0 tot aan de kruising van de A12 met de Edeseweg‐Bennekomseweg. 

 

 hoge betonnen geluidsschermen t.h.v. Hoekelum en verderop bij Klein Hoekelum, die 

samen met hoge betonnen barrières in de middenberm van de snelweg een al gevaarlijke 

oversteek nog gevaarlijker en een succesvolle doorsteek tussen Hoekelum en de 

Wageningse Berg bijzonder lastig maken (zie foto van de geluidswal t.h.v. Hoekelum). In 

de huidige plannen zijn nog geen effectieve doorgangen voor fauna uitgewerkt. 

Ecoducten over de A12 als effectieve en veilige oversteek zijn vooralsnog dun gezaaid, 

met hoge tussenafstanden, en een wildbrug tussen Hoekelum en de Wageningseberg 

ontbreekt. 

 

 de verwachte verkeersintensivering op de Edeseweg‐Bennekomseweg die daar de 

barrièrewerking voor dieren als de boommarter verhoogt en de mogelijkheid van een 

doorsteek verkleint naar het gebied dat voorheen was aangewezen als de Groene Wig, 

namelijk een ecologische verbinding om uitwisseling van dieren blijvend te behouden. 
 

Dit alles kan tot gevolg hebben  dat dieren door de sterker opgeworpen barrières van de A12 meer in de 

hoek van Hoekelum zullen worden gedrongen (hier zijn dus al indicaties voor; zie Tabel 1), waar ze 

regelmatig kunnen gaan sneuvelen op het 80‐km traject van de Parklaan (voorheen Edeseweg met 60‐km 

zone). In 2008 sneuvelde er al een boommarter op de Edeseweg. 

Eekhoorns komen op meer plekken langs het tracé voor, zoals ook Natuurbalans in haar laatste 

natuuronderzoek van 2015 bevestigt. Met de korte veldscan van EcoNatura op 16 februari 2016 werd 

een eekhoorn in het GNN‐bos waargenomen en werd iets verderop in hetzelfde bos een boomnest 

van eekhoorns aangetroffen, op ca. 20 meter van de Edeseweg (zie het fotopaneel met vastgelegde 

boomnesten met foto van het eekhoornnest). Ook Natuurbalans karteerde dit boomnest in 2015 en 

nog één op de Prins Mauritskazerne.  

Echter in het bestemmingsplan (pagina 51) wordt alleen over de borging van de eekhoorn op de 

kazerne gesproken, maar de eekhoorn van het GNN‐bos wordt niet vermeld. 

De eekhoorn is als dagactieve soort, kwetsbaarder als wegoversteker dan de schemer‐ tot 

nachtactieve egel, das, bunzing, steenmarter en boommarter. Voor de oversteek van dieren tussen het 

GNN‐bos en het bos van Landgoed Hoekelum zou een verkeersluwere weg met langzamer rijdend 

verkeer beter uitpakken. 

De volgende relevante soorten zullen naar verwachting nadeel ondervinden van de toenemende 

landschapsweerstand in de Hoek van Hoekelum: egel, de diverse vleermuissoorten, boommarter, 
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steenmarter, das, kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel), vos, eekhoorn, haas, konijn en 

ree; mogelijk ook edelhert en wild zwijn wanneer gedoogd.  Voor wat de juridisch zwaarte in de 

soortbescherming betreft: verdient net zo veel zorg te worden gedragen voor de boommarter en de das 

als voor de diverse vleermuissoorten: allemaal strikt beschermde (tabel 3) soorten conform de Flora‐ en 

Faunawet. In het onderzoek van Natuurbalans is er sprake van een iets te scheve verhouding. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Natuurbalans geeft ecologische werkprotocollen met mitigerende maatregelen voor de bescherming 

van flora, reptielen, broedvogels en vleermuizen in de natuurrapportage van 2013.  

Voor beschermde planten van schrale voedselarme (en kalkrijke) zandgronden is de mitigerende 

maatregel voorgesteld om ze te verplaatsen naar soortgelijke standplaatsen (voedselarm, kalkrijk 

zand) beschikbaar in de omgeving of aan te leggen in de nieuwe bermen. Voor behoud en beheer – en 

het liefst nog uitbreidings‐ en nieuwe vestigingsmogelijkheden voor beschermde planten ‐ dient 

vervolgens een goed toegesneden verschralingsbeheer te worden toegepast, met maaien in het najaar 

na de zaadval en het blijvend afvoeren van biomassa na het maaien. Dat kost geld, inspanning en 

vooral toewijding. De gemeente Ede heeft wel een goede traditie in het goed en consequent beheren 

van schrale en bloemrijke vegetaties, en wanneer dit inderdaad wordt doorgezet zou de mitigatie 

kansrijk zijn. 

Het protocol voor broedvogels, gegeven in de rapportage‐bijlagen van Natuurbalans (2013) wordt wel 

té standaard aangeboden of is te weinig toegesneden op de situatie (er worden bijvoorbeeld 

kwartelkoningen in genoemd, die in het geheel niet relevant zijn). Het zou zich meer en specifieker 

moeten richten op bescherming van de vogelwaarden met vaste nestplaatsen langs het tracé van de 

Parklaan (lees ook vogelgemeenschappen met spechten en roofvogels als rustindicatoren).  

Verlies en aantasting van het  sperwer‐ of buizerdbroedbos bij de Prins Mauritskazerne valt zeer 

moeilijk of niet te mitigeren laat staan te compenseren. Afkalving van het terrein door een drukkere 

weg leidt waarschijnlijk tot het verdwijnen van een roofvogelbroedpaar of de geschiktheid als 

‘roofvogelbos’. Die zeer waarschijnlijke consequentie moet wel duidelijk zijn in de 

ontheffingsaanvraag, en niet worden gebagatelliseerd. In de onderzoeksrapportage van 2015 geeft 

Natuurbalans aan dat in fysieke zin minimaal 25 meter bos rondom het nest behouden moet worden, 

en vervolgens ‐ hieraan tegenstrijdig ‐ dat een 75 meter verstoringszone in acht moet worden 

genomen (is dit niet andersom?). Het voorzorgsprincipe is hier ook van toepassing.  

Het protocol voor reptielen komt niet meer aan bod in het bestemmingsplan Parklaan (vgl. pagina 54, 

waar staat dat er geen reptielen in het plangebied zijn aangetroffen), en daarmee dreigt een overtreding 

van de Flora‐ en faunawet, wanneer de aangetroffen hazelworm en zandhagedis niet met de 

mitigerende maatregelen ‐ die Natuurbalans zorgvuldig aanreikt in haar rapportage van 2013 – geborgd 
worden. 
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Het grote betonnen geluidscherm aan de zuidzijde van de A12 dempt weliswaar veel herrie die 

normaliter in het achterland zou doordringen, maar bemoeilijkt nu wel de uitwisseling van grotere 

grondgebonden zoogdieren (zoals das, boommarter, ree, edelhert en wild zwijn) tussen het 

Zuidwestelijke deel van de Veluwe met Landgoed Hoekelum en de Wageningse Berg (o.a. boswachterij 

Oostereng). 

Ecologische beoordeling soortenbescherming 

Vleermuizen – Het bos ten westen van de Edeseweg (het GNN‐bos) is mogelijk van groter belang voor 

vleermuizen dan uit de onderzoeken van Natuurbalans naar voren komt; dit in verband met de 

veelheid aan boomholten die daar tijdens het korte veldonderzoek door EcoNatura op 16 februari zijn 

aangetoond. Deze mogelijke verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen – vooral voor de 

rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuis – zijn volgens EcoNatura onvoldoende geborgd in 

verband met de afkalving van het bos en opschuiving van de verstoringszone door verkeer. Met 

andere woorden: er is onvoldoende aangetoond of de holtebomen geen verblijfsfunctie voor 

vleermuizen vervullen ‐ ook in verband met wisselingen die tussen jaren kunnen optreden, net als voor 

spechtenholten.  

Grondgebonden zoogdieren ‐ Volgens het actualiserende onderzoek van Natuurbalans in 2015 zijn de 

boommarter, de das en de eekhoorn wel aanwezig nabij of vallen net buiten de invloedsfeer van de 

Parklaan.  
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Voor de das en andere marterachtigen moet nog duidelijker worden in hoeverre deze soorten 

afhankelijk zijn van een veilige doorsteek tussen Landgoed Hoekelum en het Binnenveld, van belang 

voor genetische uitwisseling en populatiebehoud. Verder in hoeverre marterachtigen en andere 

grondgebonden zoogdieren nabij de weg voorkomen, en ook gebruik maken van het GNN‐bos als 

stapsteen. Met goed toegesneden cameravallen‐onderzoek kan hier beter antwoord op worden 

gegeven. 

Het bovenstaande is van direct belang voor de eekhoorn die aantoonbaar voorkomt in het GNN‐bos; 

zowel door Natuurbalans als Econatura vastgesteld. In het bestemmingsplan wordt de bescherming 

van de vaste verblijfplaats van eekhoorns in dit bos niet in beschouwing genomen; wel de nestlocatie 

van eekhoorns op de Prins Mauritskazerne (pagina 51 van het bestemmingsplan). Eekhoorns zijn in 

Nederland kwetsbaar, na een periode met ziekte‐epidemie, waardoor de populatie sterk werd 

gereduceerd en waaruit deze zich nog maar matig herstelt. Conform de Flora‐ en faunawet geldt het 

volgende beschermingsregime voor de eekhoorn: 

Een beschermde soort waarvoor op basis van artikel 75.4 een vrijstelling met gedragscode 

geldt van artikel 8 t/m 12 of een ontheffing nodig is met lichte toets. 

De bescherming van de eekhoorn van het GNN‐bos dient dus ook volledig in de ontheffingsaanvraag 

meegenomen te worden. 

Broedvogels – Bescherming van de vaste verblijfplaatsen (holtebomen) van de grote bonte specht  in 

het GNN‐bos valt volgens het huidige Bestemmingsplan ‘door de mazen’. De aandacht hierop valt weg. 

Volgens de Flora‐ en Faunawet is de grote bonte specht – waar het hier specifiek om gaat – een 

beschermde soort waarop de volgende bepaling van toepassing is: 

Een strikt beschermde soort waarvoor op basis van artikel 75.5 een vrijstelling met 

gedragscode geldt van artikel 8 t/m 12 of een ontheffing nodig is met uitgebreide toets. 

Die uitgebreide toets houdt in dat de borging van de spechtenpopulatie in het GNN‐bos stevig wordt 

onderbouwd. Oprollen van het bos houdt mogelijk het verlies van jaarrond beschermde nestbomen in 

en de ecologische kwaliteit als rustzone voor broedvogels neemt af. Het is dan ook de vraag of er 

voldoende en bruikbare nestgelegenheid voor spechten en andere bosvogels over blijft in het in 

oppervlak gereduceerde bos. 

De kans dat de sperwer‐ of buizerdbroedplaats bij de Prins Mauritskazerne zal verdwijnen wanneer de 

Parklaan er vlak langs komt te liggen, is niet gering. Roofvogels zoals sperwer en buizerd broeden wel 

vaker langs wegen, maar kiezen er in die situatie zelf voor. Door inbreuk op het bestaande leefgebied 

met een aanliggende nieuwe drukke weg, kunnen de vogels verstek laten gaan. Ook voor vaste 

verblijfplaatsen van roofvogels geldt de uitgebreide toets conform de FF‐wet als voor de broedholten 

van grote bonte specht, met het verschil dat roofvogelbroedplaatsen strikt en jaarrond zijn beschermd 

en alternatieve broedplekken veel beperkter aanwezig kunnen zijn. 
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Herpetofauna (amfibieën & reptielen) – Natuurbalans toonde leefplekken of het voorkomen van 

hazelworm en zandhagedis aan in de nabijheid van de N224 waar wegverbreding en aanleg van een 

rotonde zullen plaatsvinden. Om nadelige effecten op deze dieren te voorkomen rijkt Natuurbalans een 

werkprotocol aan, met compenserende habitatversterking voor lokaal populatie‐behoud. EcoNatura 

betwijfelt niet dat bescherming van herpetofauna in goede handen is bij Natuurbalans, als een van haar 

specialiteiten. Echter, in het bestemmingsplan voor de Parklaan lijkt de beschermingsopgave voor de 

hazelworm en de zandhagedis, gegeven door Natuurbalans, verdwenen te zijn: een punt van zorg.  

Mogelijk nog wel van belang zijn de paddenpopulaties en hun trekroutes tussen Landgoed Hoekelum 

en het Hora Park, die niet ter sprake komen in de natuurtoetsen van Natuurbalans.  De vraag is of de 

Parklaan wel of geen negatieve effecten zal sorteren op de paddenpopulaties met hun voor‐ en 

najaarstrek tussen voortplantingswateren en winterverblijfplaatsen. Volgens Alterra loopt de 

paddentrek echter vooral tussen de bossen van de De Sysselt en Landgoed Hoekelum en het ENKA‐

terrein en Horapark, en is er sprake van een kleine route met oversteek van de Edeseweg, net ten 

noorden van de rotonde met de Zandlaan.  

Verse haksporen van een grote bonte specht 

onder een oude beuk in het Groenelaantje op 

16 februari 2016, in het traject van waar het 

verkeersknooppunt over de Hoekelumse Eng 

komt te liggen.  
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Beoordeling gebiedsbescherming in het licht van de Natuurbeschermingswet 1998 

De Passende beoordeling in het licht van de Natuurbeschermingswet 1998 oftewel de bescherming 

van Natura 2000‐gebied Veluwe is wederom uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis. Dat 

bevreemdt EcoNatura,  aangezien in de vorige Passende beoordeling van Arcadis er enkele fouten 

werden gemaakt, namelijk: 

 Bij de beoordeling van getroffen Habitattypen – werd specifiek het oude bostype op Landgoed 

Hoekelum Beuken‐eikenbossen met hulst (code: H9120), aangegeven door vegetatiedeskundigen 

van Alterra – foutief gelokaliseerd, beschreven en aangeduid, en daarmee afgeschreven als van 

“weinig waarde”. EcoNatura kon dit weerleggen met advies van een vegetatiedeskundige (R‐J 

Bijlsma) van onderzoeksinstituut Alterra. De verbreding van de Edeseweg voor de Parklaan in 

oostelijke richting zou het verdwijnen en de verdere aantasting van het oude bos op Landgoed 

Hoekelum veroorzaken, inclusief de verwijdering van de nu bestaande afscherming van 

laanbomen en daarmee het verwijderen van een bufferzone. Oud bos bestaat immers bij de 

gratie van ouderdom (vaak eeuwenlange ontstaansgeschiedenis) en grootschaligheid (voor het 

ontstaan en behoud van een effectief bosklimaat). Compensatie van oud bos kon volgens 

Arcadis met plantsoen in het gebied van de Hoekelumse Eng plaatsvinden, tussen en langs de 

geplande af‐ en toerit van de A12. Dit tegen het volgende criterium van EU Natura 2000‐

compensatie in:  het feit dat het betreffende habitattype elders met een soortgelijke kwaliteit en 

omvang binnen korte tijd (feitelijk vooraf) moet zijn gecompenseerd (Aragão & Van Rijswick 

2014). 
 

 In het Edese bos/ De Sysselt en bij de Ginkelse Heide werden eveneens compenserende 

maatregelen voorgesteld voor oud bosverlies en verdere verslechtering door stikstofimmissie, 

waarvan men zich kon afvragen  of er echt ‘zoden aan de dijk werden gezet’ en of de maatregelen 

voor compensatie van aantasting van andere kwalificerende waarden van Natura 2000‐gebied 

zouden kunnen zorgen. 
 

 Voor wat betreft prioritaire soorten zijn de Zwarte specht en de Wespendief aangegeven als 

natuurwaarden om sterk rekening mee te houden. Daarbij ging het niet zo zeer er om of deze 

soorten in de buurt van het nieuwe wegtracé zouden kunnen geraken en daardoor een 

negatief effect zouden ondervinden (want deze schuwe vogels vermijden de drukke 

invloedsfeer van wegen en zoeken rustige bosdelen op; zie het onderzoek van de Wespendief 

op de Veluwe door Van Manen et al. 2011), maar juist om het roll‐over‐ of salami‐slicing‐effect 

van het voortschrijdend afkalven van natuurgebied. Er is feitelijk sprake van verlies van 

vastgelegd Natura 2000‐areaal dat deel uitmaakt van het leefgebied van deze soorten, en 

waarin een zekere bufferzone moet worden gehandhaafd. Verschuiving van die bufferzone 

werkt door in de aantasting van het leefgebied van deze soorten en ook van andere 

beschermde soorten van de Veluwe. In theorie betekent dit dat er met meer afkalving steeds 

meer natuurkwaliteitsverlies optreedt ‐ een gevaar dat immer sluipend op de loer ligt in 

Nederland B.V.  
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 De Passende beoordeling van het advies‐ en ingenieursbureau Arcadis was vooral ‘passend’ in 

de zin dat het de door de opdrachtgever gewenste ontwikkeling op verschillende fronten 

accommodeerde maar de negatieve ecologische effecten op veel fronten bagatelliseerde. In 

het licht van de nodige onafhankelijkheid en objectiviteit op basis van wetenschappelijke 

staving – conform de criteria van de EU voor Assessment of plans and projects significantly 

affecting Natura 2000 sites (EU 2002) schoot de beoordeling veelvuldig te kort. 

Het is daarbij de vraag hoe Arcadis, met grote gevestigde belangen in de bouwwereld, 

en ook al in historisch opzicht niet zozeer voorzien van een goede track‐record voor 

natuurbehoud (als voormalige Nederlandse Heidemaatschappij; denk bijvoorbeeld aan de 

ontginning van de ‘woeste gronden’), toch een onafhankelijke positie zou moeten kunnen 

innemen in het werkveld van ecologische beoordelingen. 

Vervolgens belichten we hoe Arcadis opnieuw een Passende beoordeling heeft gemaakt (notitie van 

13 april 2015 met nummer 078391421:0.1; auteurs onbekend). 

Om de eerder door EcoNatura aangegeven negatieve effecten op het Natura‐2000 gebied Veluwe van de 

variant Parklaan met verbreding naar het oosten toe te vermijden, heeft de gemeente naderhand 

gekozen voor verlegging naar het westen toe.  Maar ook in dit licht kijken we naar het wel of niet 

optreden van significant verslechterende invloeden op het Natura 2000‐gebied. In het geval van 

significant negatieve gevolgen op kwalificerende waarden van het Natura 2000‐gebied, kan doorgang met 

ontheffing alleen plaats vinden wanneer wordt voldaan aan alle zogenaamde ADC‐criteria. 

Immissie van stikstof in gevoelige Habitattypen 

Aan het begin van deze rapportage schreven we al dat de stikstofproblematiek een vraagstuk is van een 

hoger milieuniveau; die ontstijgt het regionale niveau vanwege de stikstofdeken die Nederland al 

decennialang en zelfs in toenemende mate ‘teistert’. Middels de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

wordt nu landelijk en via een boekhoudmethode gepoogd om de stikstofbelasting van lucht, bodem en 

(grond)water terug te dringen. Belangrijke emissiebronnen van stikstof (NOx , nitraat, ammoniak e.a. N‐

verbindingen) zijn nog steeds:  de moderne intensiverende landbouw, het toenemende voertuigverkeer 

(niet geholpen door gesjoemel in de auto‐industrie), vliegverkeer, energiebedrijven en huishoudens. 

Nederland behoort tot de weinige landen van Europa waar de stikstofproblematiek het hoogst is. En de 

stikstofproblematiek in de natuur wordt verergerd door de toenemende opwarming van de aarde en door 

verdere verdroging van natuurgebieden door wateronttrekking. Stikstof kan daarom alleen nog maar 

worden teruggedrongen en in de natuur verminderen met effectief beleid dat er op gericht is om 

stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden te reduceren. 

Geijkte stikstofmodellen voor het berekenen van emissie, verspreiding en immissie geven meestal weer  

wat men er in stopt aan variabelen, parameters en gegevens. Dat betekent ook dat wanneer 

verschillende onafhankelijke onderzoekers er mee aan het werk gaan, er verschillende scenario’s mee 

berekend kunnen worden en dat dus ook de uitkomsten sterk uiteen kunnen lopen. Maar men kan 

eigenlijk al simpel met een ‘educated guess’ goed inschatten wat de gevolgen zijn van 

verkeersintensivering door de Parklaan op de Veluwe. Namelijk dat deze zeker niet zal bijdragen aan de 

vereiste vermindering van stikstofimmissie (beneden de kritische depositiewaarde) en aan de 

bevordering van de verbeteringsopgave voor de Habitattypen van het N2000‐gebied Veluwe. Daardoor 
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zullen natuurliefhebbers en recreanten met oog voor esthetica wellicht nooit meer kunnen genieten van 

de eertijds mooi paars bloeiende heide met bijbehorende soortenrijkdom, maar zullen we het moeten 

doen met de eentonige verschijning van wuivende halmen van pijpenstrootje,  bochtige smele en 

grondaanslag van groene alg en algemene mossoorten door vermesting, verzuring en verdroging; voor 

zover die soortenarme graslanden onder die verslechterende omstandigheden al niet langzamerhand 

worden vervangen door berkenopslag. Het tijdperk waarin iedereen met elektrische auto’s rijdt, met 

stroom gewonnen uit zonnepanelen die Nederland met al zijn dakoppervlak rijk zou kunnen zijn, is 

helaas nog niet aangebroken; de urgentie blijkt wel uit de laatste klimaattop in Parijs en de laatste 

onrustbarende cijfers over atmosferische opwarming. 

Met andere woorden, laten we vooral reëel onderkennen wat er aan de hand is en eerlijk zijn over de 

stikstofproblematiek en er geen doekjes om winden, zoals in de Passende beoordeling van Arcadis, met 

moeilijk verifieerbaar gecijfer. EcoNatura kan helaas niet beoordelen of de modelberekeningen die zijn 

gepresenteerd door Arcadis ‘juist zijn’; daarvoor zou een onafhankelijk milieu‐instituut zoals het RIVM 

moeten worden ingeschakeld. Een second opinion op dit vlak zou de stikstof‐aanpak wellicht beter 

kunnen maken. 

Geluidsbelasting op ecologie en bevordering van stiltegebied 

Hetzelfde als voor stikstofbelasting, geldt  in principe voor geluidsbelasting. Doelstellingen voor de 

instelling van stiltegebieden overlappend met natuurgebieden worden moeizaam of niet gehaald. In 

samenspel met de verbrede (driebaans) en verkeersintensievere  A12 zal een verbrede en drukkere 

Parklaan niet tot een significante vermindering van de geluidsdoordringing op Landgoed Hoekelum en 

andere delen van het natuurgebied Veluwe leiden. Wel ontstaat er een impasse, zoals ook Arcadis met de 

geluidsmodellen en de rode overschrijdingscontouren beschrijft en aanduidt. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat het geluidscontouren‐model van Arcadis alleen voor de oostzijde van de Parklaan is 

toegepast, en niet naar de westzijde toe;  van belang in de GNN‐toets (zie hieronder). 

Een verstoringszone voor vogels en vleermuizen – waarin alleen de meer tolerante soorten zich kunnen 

handhaven –zal blijven bestaan (Barber et al. 2010; Bunkley et al. 2015). Een significante vermindering van 

belasting ten gunste van de ecologie, alsmede voor de rustzoekende en recreërende mens, wordt 

vooralsnog niet behaald. Daarmee komt de opgave van ecologische verbetering voor het Natura 2000‐

gebied Veluwe met geluidsvermindering nog  lang niet in zicht. 

Lichtbelasting van natuur 

Kunstlicht heeft een variabele invloed op natuurwaarden (Molenaar, 2003). Het kan dieren (amfibieën, 

insecten en vogels) in een ongewenste en gevaarlijke situatie aantrekken (zoals langs een drukke weg) en 

op sommige dieren oefent het een verstorende werking uit. Die dieren (waaronder vleermuizen) 

vermijden ’s nachts kunstlicht. Ook  beïnvloedt kunstlicht de fysiologie van bepaalde soorten. Het ligt dus 

voor de hand om sterk in‐ of uitstralend kunstlicht in de directe omgeving van natuurgebied te 

vermijden. In het plan van de gemeente is niet geheel duidelijk hoe men dat wil realiseren en/of de 

veiligheid van de dieren borgen. Een grotere en drukke weg met verkeerslichten, begeleidende 

fietsbanen in een uitvoering met het oog op  veiligheid, impliceert onvermijdelijk juist meer 

kunstverlichting. Over de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting (ook goed voor amfibieën en 
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vogels) wordt niet het meest gunstige voorgesteld.  Amberverlichting, speciaal ontwikkeld en getoetst 

om de verstoring van vleermuizen en andere dieren tegen te gaan, zou een mogelijke oplossing kunnen 

zijn, samen met het zo spaarzaam mogelijk toepassen van straatverlichting; een donkere omgeving is nu 

eenmaal beter voor natuur. 

Bescherming van habitattypen 

Arcadis geeft in haar rapportage  een ‘copy paste’ overzicht van wat er aan relevante habitattypen ligt, en 
waar de Parklaan in fysieke zin aan raakt, namelijk een tweetal habitattypen: 

1. H4030 Droge heide, voornamelijk op de Edese en Ginkelse Heide, en in kleine oppervlakten binnen 

De Sysselt. 
 

2. H9120 Beuken‐eikenbossen met hulst, op percelen in het centrale deel van de Sysselt en op het 

landgoed Hoekelum (figuur 5). 

 

EcoNatura kan zich daarin vinden, maar Arcadis refereert niet aan de eerdere aanduiding van het oude 

H9120 Beuken‐Eikenbos met hulst op het landgoed Hoekelum door EcoNatura (2013) op basis van de 

expertise van Alterrra (zie ter referentie het kaartje in figuur 5). Met het sparen van dit oude bos en 

N2000‐areaal door de verbreding van de Edeseweg naar het oosten niet uit te voeren, op aanbeveling 

van EcoNatura, is overtreding van de Nb‐wet 1998 voorkomen. Er zijn echter nog wel een paar punten 

van zorg, die het oude bos vooralsnog zouden kunnen aantasten. Dit betreft: 

 

1. De mogelijke ligging van ondergrondse kabels langs de Edeseweg (locatie onbekend, maar 

door lokale deskundigen getipt als aanwezig) waarvoor een klic‐melding nodig zal zijn. De 

ligging van de kabels kan de wegaanleg mogelijk beïnvloeden, met negatieve effecten voor het 

bos aan weerszijden als mogelijk gevolg. Echter, uit de laatste plankaart voor de Parklaan in 

het bestemmingsplan valt de ligging van kabels en riolering niet op te maken. 

 

2. Het feit dat, Indien er toch kabels liggen, mogelijk boomwortelschade bij verlegging van die 

kabels aan de orde is, waardoor bomen kunnen sterven. De bosranden van Landgoed 

Hoekelum en/of van het GNN‐bos aan de andere kant van de weg kunnen hierdoor verder 

worden aangetast dan voorzien. Duidelijkheid hierover is gewenst. Dezelfde zorg is van 

toepassing op de asfaltering van de nieuwe weg, die tot aan de bomen van het landgoed komt 

te liggen zodat boomwortelschade en daarmee boomsterven niet is uitgesloten in verband 

met de benodigde vergravingen. De doorwerking ecologische effecten van aantasting van de 

bomenlaan op het achterliggende oude bos(klimaat) is reeds gemotiveerd in Van Maanen 

(2013).  
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Figuur 5. Ligging van Habitattype 9120 (Beuken‐eikenbossen met hulst) volgens de actuele 

habitattypenkaart van provincie Gelderland voor de noordwesthoek van Landgoed Hoekelum. De 

donkergroen ingekleurde boshoek tussen de Edeseweg en Horalaan bij de huidige rotonde is formeel 

gekwalificeerd als H9120 en beslaat ca. 4162 m2. (Bron: Van Maanen (2013) gebaseerd op de digitale 

omgevingsatlas van de provincie Gelderland en op de aanwijzingen van vegetatiedeskundige R‐J Bijlsma 

van onderzoeksinstituut Alterra). 

Een beoordeling met betrekking tot volledige borging van Natura 2000‐areaal en habitattypen van Arcadis 

in verband met mogelijke klic‐zaken ontbreekt in de Passende beoordeling van Arcadis.  

Voor H4030 Droge heide ‐ vooral in de relatie tussen de provinciale weg N224 en de Ginkelse Heide ‐ 

speelt vooral nog de chemische stikstofproblematiek; dit valt dus buiten bestek van de onderhavige 

beoordeling,  zoals eerder gemotiveerd. 
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Bescherming van Prioritaire soorten conform de Vogelrichtlijn 

Vogelrichtlijnsoorten 

Arcadis motiveert met gedateerde karteringen,  gepubliceerd door SOVON Vogelonderzoek Nederland 

(Sierdsema et al. 2008), dat er geen wespendieven in de directe nabijheid van het Parklaantracé broeden. 

Maar het onderzoek van 2008 was in 2015 al zeven jaar oud. Volgens de Gemeente Ede, die een 

houdbaarheidsdatum van drie jaar hanteert in haar bestemmingsplan(pagina 50), zou deze analyse van 

Arcadis dus niet geldig mogen zijn. Het huidige verspreidingsbeeld van de wespendieven kan dus heel anders 

zijn dan dat uit Sierdsema et al. (2008) blijkt.  Dit gebrek aan gegevens wordt enigszins goed gemaakt door 

aanboring van gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna NDFF (2011‐2013), maar die gegevens zijn 

lang niet uitputtend en laten alleen zien wat er aan waarnemingen (nestplaatsen en losse waarnemingen) is 

opgevoerd door enkele kundige waarnemers. Met andere woorden, deze gegevens geven niet het resultaat 

van systematische en gebiedsdekkende inventarisaties of jaarlijkse monitoring, hoewel dat locatiegericht via 

SOVON wel kan plaatsvinden. Actualiserend veldonderzoek op locatie of binnen de invloedsfeer van het 

plangebied is dus altijd nodig. 

Nu is het wel zo dat EcoNatura de kans klein acht dat deze roofvogel, vanwege  neerwaarde trend op de 

Veluwe achteruitgaande,  in de buurt (binnen 50 meter) van de weg of van de stadse sfeer van Ede broedt, 

zodat de beoordeling van Arcadis dat de vogels buiten de negatieve invloedsfeer van de Parklaan broeden 

op zich wel aanvaardbaar is. De opmerking in het bestemmingsplan dat wespendieven (en zwarte 

spechten) zich niet storen aan verkeersgeluid op pagina 44 (overgenomen uit de foutieve aanname 

hierover in de Passende beoordeling van Arcadis) klopt echter niet; als de vogels dat niet doen is dat 

eerder uitzondering dan regel. Vooral de wespendief zoekt vooral rustige broedgebieden in boslandschap 

op. 

Hetzelfde geldt in principe voor de zwarte specht als doelsoort voor Natura 2000‐gebied Veluwe, die – 

minder schuw dan de wespendief ‐ wel in de buurt van de Edeseweg op Landgoed Hoekelum kan broeden, 

gezien de geschiktheid als broed‐ en foerageerbiotoop. Zolang er geen oude bosdelen met hoge 

kaalstammige beuken, eiken of grove dennen worden weggenomen, zal het broedgebied van deze soort 

niet fysiek of door de  doorwerkende verstoring worden aangetast, zoals ook gemotiveerd in de vorige 

contra‐expertise (Van Maanen, 2013). 

Van de overige vogelrichtlijnsoorten die als voorkomend op de Veluwe zijn genoemd ‐ boomleeuwerik, 

nachtzwaluw, roodborsttapuit, tapuit, grauwe klauwier en ijsvogel ‐ komen er geen in de directe fysieke 

invloedsfeer van de Parklaan voor. Wel hebben sommige van deze soorten te lijden onder ecologische 

doorwerking van stikstofdepositie, terwijl andere ‐ zoals de nachtzwaluw ‐ het juist goed lijken te doen, door 

bepaalde milieuomstandigheden. 

Habitatrichtlijnsoorten 

Arcadis concludeert correct dat meervleermuizen en het vliegend hert die ook onder onder de EU 

Habitatrichtlijn vallen, niet in de invloedsfeer van de Parklaan voorkomen en daarmee niet aan de orde zijn.  
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Passende beoordeling van ecologische effecten op N2000‐waarden 

Resumerend en concluderend kan het volgende worden vastgesteld ten aanzien van de bescherming van 

strikt beschermde Natura 2000‐waarden. 

1. Stikstofemissie door bronnen nabij het natuurgebied Veluwe draagt onvermijdelijk nog steeds bij 

aan verzuring, vermesting en daarmee aftakeling van natuurwaarden die daar gevoelig voor zijn; 

inclusief veel van de kwalificerende habitattypen. Indirect hebben ook een aantal diersoorten, die 

van die natuurwaarden afhankelijk zijn, last of profijt van de doorwerking van effecten die bij 

stikstofbelasting van natuur optreden. Intensivering van aanliggende stikstofbronnen zal  echter 

per saldo niet bijdragen aan een verbetering van de situatie, en de gegeven PAS‐boekhouding 

heeft zich nog niet bewezen. De oplossing ligt namelijk, zoals eerder geconcludeerd, in het 

effectief  brongericht terugdringen van stikstofemissie op landelijk niveau, waaronder die van het 

verkeer. 

2. Een significante vermindering van geluidsbelasting op de ecologie van natuurgebied Veluwe wordt 

niet gehaald, waardoor de Parklaan – samen met en/of weliswaar overtroffen door het geluid van de 

A12 ‐ niet zal bijdragen aan het realiseren van een effectief stiltegebied als omgevingsdoel. Dit zou 

onderwerp moeten zijn van een toetsing binnen het kader van Externe werking.  

De voorstelling van Arcadis dat het gebruik van ‘stil’ asfalt zal leiden tot geluidsvermindering, wordt 

nergens onderbouwd en klopt ook niet helemaal. Het daarvoor gebruikte Zeer Open Asfaltbeton 

(ZOAB), is namelijk sterk onderhevig aan erosie in de winter, wanneer dooi en bevriezing afbrokkeling 

en gaten in de weg veroorzaken. Hierdoor wordt de weg juist snel weer luider en dient het asfalt 

regelmatig onderhouden te worden; met als gevolg lawaai door het opnieuw moeten frezen en 

asfalteren van het wegdek. Bovendien zal een toename in verkeersvolume en verkeerssnelheid (op de 

Parklaan zelf van 60 naar 80 km per uur) het effect van ‘stil’ asfalt  in zekere mate tenietdoen.  Alleen 

de toename van elektrische auto’s zal  uiteindelijk leiden tot minder verkeerslawaai, maar een 

maatschappij met volledig elektrisch verkeer is nog toekomstmuziek. In de onderhavige situatie zal 

realisatie en handhaving van een 60 km‐zone juist meer effect sorteren voor geluidsreductie of het 

behouden van het huidige geluidsniveau. 

4. Door het schrappen van de voorgaande Parklaanvariant, waarin men voornemens was om een strook 

oud bos met Habitattype H9120 Beuken‐eikenbos met hulst op Landgoed Hoekelum met acht meter af 

te kalven en door indringing van verstoringsinvloeden, wordt overtreding van de Nb‐wet 1998 

voorkomen. Daarmee kan aan Artikel 19d van de wet worden voldaan. Daarbij blijft echter nog wel 

overeind dat zorg moet worden gedragen voor het behoud van de oude bomen van het 

habitattype, die tot vlak aan de weg staan in verband met mogelijke kabelverlegging, zoals eerder 

opgemerkt.  

5. De kans op verstoring van Vogelrichtlijnsoorten die kwalificerend zijn geweest voor de aanwijzing 

van het Natura 2000‐gebied – met name de zwarte specht en wespendief ‐ met mogelijke 

broedparen in de buurt van de weg (ook met blik op de toekomst), wordt verwaarloosbaar geacht, 

mits er verder geen oprol‐effecten op Natura 2000‐ gebied optreden.  
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6. Habitatrichtlijnsoorten (meervleermuis en vliegend hert) liggen eveneens buiten de invloedsfeer 

van de Parklaan, ze komen er niet voor en zijn dus niet relevant in het verhaal, zoals Arcadis 

correct concludeert. 

7. Wel speelt de zorg dat door de Parklaan in samenspel met de verbrede A12 er een ‘urbane prop’ 

ontstaat in de directe ecologische verbinding of in een van de Veluwse poorten tussen de Zuid‐West 

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via het Binnenveld. Juridisch is ingedekt in de beoordeling van 

Arcadis dat prioritaire soorten als de zwarte specht en wespendief waarschijnlijk geen 

noemenswaardige last zullen krijgen van de Parklaan, maar dat laat onverlet dat de Veluwe als 

ecosysteem wel nadelen ondervindt wanneer diersoorten niet meer effectief kunnen uitwisselen in 

deze hoek. We gaan daar nader op in bij de beoordeling in het kader van behoud van het Gelders 

Natuurnetwerk, waarin het behoud van effectieve ecologische verbindingen als vitale kernkwaliteit 

voorop wordt gesteld. 

8. Over de cumulatieve werking van de Parklaan‐aanleg concludeert Arcadis dat de PAS een oordeel dient 

te vellen over de saldering van stikstofbelasting. Dat is een onvermijdelijke conclusie, maar dit neigt 

ook wel naar ‘afwenteling’. Een meer doortastende analyse over de cumulatieve werking (oorzaak‐

gevolg‐relaties) van de Parklaan met oog op wezenlijke ecologische duurzaamheid ontbreekt in de 

analyse van Arcadis, en zou beter op zijn plaats zijn geweest. 

Een opeenvolgende stapeling (→) van (toenemende (↑) of afnemende (↓) effecten die van 

invloed zijn op het Natura 2000‐gebied is volgens EcoNatura wel aan de orde in de volgende reeks: 

Intensivering van verkeer → ↑ verkeer ↑ stikstof‐, fijnstof‐, licht‐ en geluidsbelasting (het ‘stille 

asfalt’ ten spijt) → ↑ ecologisch barrière‐effect → ↑ ontsluiting met meer recreatie in 

natuurgebied → ↑ tred en verstoring van Flora‐ en fauna; ↑ kwaliteitsverlies habitat; ↑ 

mortality‐sink effecten; ↓ genetische uitwisseling van soortpopulaties. 

Het ultieme oordeel door het bevoegd gezag 

Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag (provincie Gelderland) om een ecologisch‐juridisch 

weloverwogen en op wijsheid en integrale informatie berustende keuze te maken met betrekking tot 

de borging van natuurwaarden van Natura 2000‐gebied Veluwe. Dit ook ten aanzien van de opgaven 

in het natuurbeleid en als antwoord op de vraag of het Bestemmingsplan Parklaan daarmee wel 

verenigbaar en uitvoerbaar is, in het licht van de Natuurbeschermingswet 1998, of wellicht nog moet 

worden verbeterd en of beter geschoeid moet worden op ecologische leest.  
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Beoordeling gebiedsbescherming in het licht van het Gelders Natuurnetwerk 

Volgens het Bestemmingsplan Parklaan Ede zal de voorliggende variant voor de Parklaan een 

verbreding in westelijke richting inhouden, namelijk door de inbreuk op een deel van de voormalige 

(Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), nu in het nieuwe beleid het Gelders Natuurnetwerk 

(GNN) genoemd. In de Gelderse omgevingsverordening (oktober 2014) zijn voor behoud en versterking 

van het GNN de zogenaamde Kernkwaliteiten vastgesteld, waaraan in principe zonder zwaarwegend 

belang geen afbreuk mag worden gedaan, en waarin kwaliteitsverbeterende opgaven voor ogen staan. 

Hieronder valt bijvoorbeeld als doelstelling de versterking van ecologische samenhang en daarmee ook 

van biodiversiteit. De toetsings‐ en salderingsplicht – namelijk het voldoen aan de vastgestelde criteria 

(zie pagina 45) en het effectief compenseren van onvermijdelijk verloren natuurwaarden – is net als in 

het voorgaande beleid betreffende de EHS van toepassing.  

In het nieuwe beleid worden ook de cultuurhistorische waarden zwaarder meegewogen en zijn 

afgebakende Groene Ontwikkelingszones (GO’s) ingesteld waarin, onderbouwd en geharmoniseerd met 

natuurbehoud (vooral ten aanzien van ecologische samenhang), het mogelijk is om bepaalde 

ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren. Zie figuur 3 voor de huidige begrenzingen van het GNN, 

grotendeels in overlap met het Natura 2000‐gebied Veluwe. 

Het betreffende gebiedsdeel van de GNN waaraan het zuidelijke deel van de geplande Parklaan (traject 

Edeseweg‐Bennekomseweg) raakt is 81 Gelderse Vallei.  

[Hiervoor gelden de volgende kernkwaliteiten (pagina 41):]  
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Kernkwaliteiten voor GNN‐onderdeel 81 Gelderse vallei waarin het GNN‐bos ligt. 
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Vervolgens  gaan we in op de ecologische effecten van de huidige voorgestelde Parklaan‐variant op de 

beschermde natuurwaarden en kernkwaliteiten van het GNN, en vergelijken die met de beoordeling van 

Arcadis (notitie: Parklaan Ede: Toetsing Gelders Natuur Netwerk, van 13 april 2015, nummer: 

078297365:0.15). 

Ecologische effecten aanleg Parklaan op het Gelders Natuurnetwerk 

Met de huidige geplande westelijke verbreding van de Edeseweg in het zuidelijk deel van de Parklaan, 

zal de nieuwe weg een deel van het bos afkalven dat daar ligt, namelijk het GNN‐bos als uitstulping 

van het kerngebied van de GNN (figuur 6). Dit bos heeft dus geen overlap met het Natura 2000‐

gebied Veluwe en is gescheiden van het grote GNN‐gebied door de Edeseweg, waardoor het al 

enigszins meer geïsoleerd is van het grotere natuurgebied en meer onder druk ligt van stedelijke 

invloeden. Dit kleinere bosgebied is niet aangewezen als Groene Ontwikkelingszone voor 

economische ontwikkeling samen met natuurbehoud. 

Figuur 6. Uitstulping van de GNN met bos en het Groenelaantje, gescheiden van de bulk van het 

GNN/Natura 2000 gebied door de Edeseweg, en liggend net ten noorden van de Hoekelumse Eng met 

iets zuidelijker daarvan de A12. 

Het kleinere bos als onderdeel van de GNN is niet gekwalificeerd als zijnde een A‐kwaliteitsbostype 

(bijvoorbeeld als het gebiedskarakteristieke malebos), een ‘parel locatie’ of als Stiltegebied, hoewel men 

voor de gehele GNN op de Veluwe wel stilte nastreeft, zo schrijft ook Arcadis. Wel kan los daarvan 

worden gesteld dat het bos volgens de historische atlas uit heide is ontstaan en omstreeks 1855 als 
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bosonderdeel van het rijksmonument Landgoed Hoekelum werd weergegeven (zie figuur 3). Ook de 

verspreide oude bomen (vooral eiken en beuken van meer dan 100 jaar oud) samen met ondergroei van 

forse hulststruiken en plaatselijk gewone salomonszegel in de kruidlaag, indiceren een ouder droog 

liggend bostype op geaccidenteerd dekzand. Het Groenelaantje er doorheen, als een soort van slurf 

uitmondend richting de A12, was vroeger een zogenaamde schaapsdrift met hakhout aan weerszijden 

(Bouwman 2015). Voor een ‘productiebos’ – zoals Arcadis het bos typeert of wat het ergens uit heeft 

overgenomen ‐ zijn er echter weinig aanwijzingen. Dit gezien het ontbreken van bosbouwsporen en door 

de intactheid van de begroeiing met oudbosplanten. Het bos staat al wel langer onder druk van stedelijke 

ontwikkelingen in de omgeving,  zowel door de inkapseling door wegen en een sportpark, als door de 

sporadische verstoring door recreatie en evenementen op de eng. Desalniettemin herbergt het bos toch 

nog natuurwaarden die zich blijkbaar kunnen handhaven en waar rekenschap mee moet worden 

gehouden. De Gemeente Ede geeft namelijk zelf de duiding ‘natuur’ voor het bos aan op de laatste 

plankaartversie voor de Parklaan.  En op 16 februari 2016 liet het korte veldbezoek door EcoNatura ook 

zien dat er nog een redelijk diverse bosdierengemeenschap  voorkomt – waaronder de grote bonte 

specht met vaste nestholten en de eekhoorn met een nestplaats.  Zie ecologische kenschets van het bos 

op pagina 6. 

Tevens vormt het bos  een schakel, stapsteen of refugium in de verbinding naar het Binnenveld toe, als 

onderdeel van de geplande Groene Wig, die er voor zou (moeten) zorgen dat er geen ‘prop’ in de 

Zuidwestelijke Veluwse (ecologische) Poort ontstaat. Die schakel is en wordt steeds zwakker door de 

verbreding van de A12, de intensivering van de Edese‐Bennekomseweg en de realisatie van een 

verkeersknooppunt op de Hoekelumse Eng. 

In fysieke zin betekent dit dat de verbreding van de Edeseweg een ruimtelijk beslag zal leggen op de 

oostrand van het GNN‐bos, door afkalving van de bosrand van in totaal een strook van 200 x 7 tot 8 

meter (= ca. 0,14 hectare) en een deel van de bronbeekzone langs de boomlaan dat wordt 

weggenomen (0,01 hectare volgens Arcadis). Daarbij vervalt nog een ongedefinieerd onderdeel van 

het GNN van in totaal 0,06 hectare. In totaal is er 0,21 hectare aan fysiek verlies van het GNN‐areaal. 

De analyse van Arcadis van het ecologisch kwaliteitsverlies schiet op een aantal punten te kort, als 

hieronder uiteengezet.  

Met de afkalving van een strook bos en de aanleg van additionele wegen aan en door het gebied wordt 

ook de verstoringszone die nu al van de Edeseweg uitgaat en met de Parklaan zal verhevigen 

opgeschoven. Dit zal meer doorwerking van verkeersgeluid in een kleiner geworden bos te weeg 

brengen. Tevens komen er meer lichtbronnen, door de noodzakelijke verlichting van de nieuwe Parklaan 

en de fietspaden en het verkeersknooppunt over de eng; en zie in dit verband ook het eerdere devies 

voor het zo donker mogelijk houden van de natuur. Natuurbalans gaat uit van een redelijke 15 meter 

verstoringszone in de huidige situatie. In de nieuwe situatie zal met de fysieke verwijdering en van bos (7‐

8 meter) langs de Edeseweg en het opschuiven van de verstoringszone (15 m) een strook van circa 0,66 

hectaren aan functioneel natuurbos verloren gaan; en daarbij komt nog het effect van het nieuwe 

verkeersknooppunt. Op basis van de kaartjes voor geluidsbelasting in de GNN‐toets van Arcadis– alleen 

naar het oosten toe berekend en niet naar de kant van het GNN‐bos – zou de geluidsbelasting met 

spiegeling van de geluidscontouren nog hoger komen te liggen. Van een nog redelijk rustig bos zoals in de 

huidige situatie is dan geen sprake meer; deze ontwikkeling  gaat ten koste van de diversiteit en 
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dichtheden  aan fauna die er nog stand houden; dit volgens de bevindingen van Reijnen & Foppen 

(1991), en inmiddels ook volgens een reeks aan andere verkeersecologische studies, internationaal. 

Een verarmde vogelgemeenschap met de meest tolerante en algemene bos‐ en tuinvogels blijft over. 

Voor de eekhoorns en mogelijk wel aanwezige vleermuizen wordt de situatie dan ook penibel. 

Elders in het traject langs de Parklaan – voor de De Sysselt – concludeert Arcadis dat 10% verlies aan 

broedvogeldichtheid niet significant zou zijn, terwijl er geen broedvogeldichtheden op basis van 

systematische vogelinventarisaties zijn bepaald. Hier ontbreekt een wetenschappelijke fundering (nl. de 

noodzakelijke bepaling van de broedvogeldichtheid) van een ecologische beoordeling, en er valt een 

vraagteken te zetten bij de acceptatie van Arcadis dat 10% van de ‘broedvogeldichtheid’ mag verdwijnen; 

1% kan namelijk al significant zijn (bij een lage broedvogeldichtheid zeer zeker). En wanneer 10% 

verdwijnt, hoe significant of acceptabel is dan de verdwijning van de volgende 10% bij een andere 

bedreiging (het voortschrijdende salami‐slicing‐effect in werking)? Dergelijke voor‐de‐vuist‐weg 

normstelling staat niet in de natuurwetgeving. En is het dan ook niet zo dat, volgens het natuurbeleid 

(ook voor het GNN), er juist een opgave ligt voor duurzaam behoud en zelfs voor versterking van 

natuurwaarden als broedvogels,  in diversiteit en in gezonde aantallen en dichtheden? 

Het natuurpotentieel van het GNN‐bos als geïsoleerde ‘uitstulping’ neemt dus naar verwachting per 

saldo sterker af met de geplande aanleg van de huidige Parklaan‐variant. Hierbij speelt ook nog de 

vraag of er geen beschermd oud bostype in het geding is, als kernkwaliteit van de GNN. Volgens de 

Provincie Gelderland blijkt dit niet zo te zijn, maar de oude topografische kaarten (figuur 4 & 7) die 

bosontwikkeling laten zien vanaf ongeveer halverwege 19e eeuw, doen anders vermoeden. 

Aangeraden wordt om hier de geëigende vegetatiekundigen zich nog eens over te laten buigen. 

Beoordeling in het licht van de GNN toetsingscriteria en kernkwaliteiten 

In principe mag er volgens de provinciale verordening geen aantasting van het Gelders Natuurnetwerk 
geschieden, tenzij: 

1. er geen reële alternatieven aanwezig zijn (opmerking: mogelijk zijn niet alle varianten die 

meer ecologisch vriendelijk zijn, getoetst); 

2. sprake is van redenen van groot openbaar belang (opmerking: alleen door het bevoegd 

gezag te beoordelen); 

3. de negatieve effecten op de kernkwaliteiten van het gebied, de oppervlakte en de 

samenhang zoveel mogelijk worden beperkt, en (opmerking: zie toetsing aan de 

kernkwaliteiten hieronder); 

4. de overblijvende negatieve effecten op de kernkwaliteiten van het gebied, de oppervlakte 

en de samenhang gelijkwaardig worden gecompenseerd (zie  de hierop volgende toetsing 

hiervan). 

Welke van de volgende kernkwaliteiten voor de GNN gebiedsdeel 81 Gelderse Vallei zijn vervolgens van 
toepassing? 

 Samenhang in bosjes, natuur, landschapselementen, schraallandjes en beken in een gordel langs 

de westrand van de Veluwe; intensief bewoond dekzand‐ en kampenlandschap,  
 (Deels) onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe. X (vroeger wel onderdeel van Landgoed 
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Hoekelum), 
 Verbindingen  langs  de  Barneveldse  Beek  en  de  Lunterse  Beek  voor  o.a.  das,  amfibieën  en 

reptielen, vissen, X (Dit is van toepassing op de genoemde beken), 
 Leefgebied das,  (in verband met waarborging van verbindingen tussen leefgebieden), 
 Waardevolle engen tussen de dorpen en steden en het bos: Lunterse Eng, Doesburger Buurt en 

Wageningse Eng,  (Hoekelumse Eng lijkt buiten de boot te vallen, evenals de Havikse 
Eng, net ten zuiden van A12 die doorsneden gaat worden door de zuidelijke aansluiting) 

 Plaatselijk natte elementen en kwel, X (betreffende gebied vormt wel een infiltratiezone), 

 Cultuurhistorische waarden van o.m. oude ontginningen en boerderijen,  (Hoekelumse Eng 
valt hieronder te scharen, evenals het Groenelaantje; zie navolgend intermezzo op pagina 49 
hierover), 

 Abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir, De Hoekelumse Eng 
heeft cultuurhistorische waarde met ca. 1 meter hoge ophoging door de voormalige 
potstalcultuur; deze wordt doorgraven (aangetast) met de aanleg het verkeersknooppunt. 

 plaatselijk nog rust, ruimte, donkerte, X (het gebied staat al langer onder stedelijke 
ontwikkelingsdruk, maar dit neemt toe met de nieuwe Parklaan), 

 Ecosysteemdiensten: recreatie, rust, drinkwater, (recreatie en rust zijn van toepassing) 
 Alle door de Flora‐ en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun 

leefgebieden in dit deelgebied.  (waarborging soorten en hun habitat; bosvogels, eekhoorn). 

Wat in de voorgaande criteria ecologisch relevant en van belang is voor de onderhavige situatie is 

aangevinkt en in groen toegelicht of er is aangemerkt en wat niet speelt. Dit is rood aangekruist. 

Ontwikkelingsdoelen natuur & landschap (omvorming en natuurontwikkeling) zijn niet aan het 

onderhavige gebied door de provincie toegewezen en de doelen in verband met Groene 

ontwikkelingszones zijn niet van toepassing. In verband met behoud en versterking van ecologische 

verbindingen (zoals die tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug) wordt wel de das als doelsoort 

genoemd. 

Samenvattend uit het voorgaande gesteld, uit de kernkwaliteiten voor GNN gebiedsdeel 81 Gelderse 

Vallei blijkt dat de volgende kernkwaliteiten relevant zijn en om borging vragen: ecologische samenhang, 

dassenleefgebied (ook in verband met ecologische samenhang), engen (van cultuurhistorische waarde) 

tussen dorpen, steden en het bos, ecosysteemdiensten (rust en recreatie) en beschermde soorten en 

hun habitats (bosvogels, eekhoorns,  mogelijk toch vaste verblijfplaatsen en vastgestelde navigatieroutes 

van vleermuizen. Hieruit constateren we dat die in het geding zijn met de aantasting van het GNN‐bos. 

Tevens dient het verband met het naastliggende GNN gebiedsdeel 115 Edese Bos – De Sysselt in 

ogenschouw te worden genomen. Dit namelijk in relatie tot de opgave van behoud en versterking van 

ecologische samenhang tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei, en met het Binnenveld als nog relatief open 

verbinding met de Utrechtse Heuvelrug. Daarmee komt ook de Groene Wig weer aan de orde (zie 

hieronder).  

Een specifieke beoordeling van GNN‐gebiedsdeel  81 Gelderse vallei waarin ook het getroffen GNN‐bos ligt, 

ontbreekt in de beoordeling van Arcadis waarin de kernkwaliteiten van GNN‐gebiedsdeel 115 Edese Bos als 

toetsingskader zijn genomen. Arcadis noemt het belang van ecologische verbindingszones als mogelijk 

relevant en geeft elders op voorhand in de toetsing wel aan dat er barrière‐effecten voor dieren als gevolg 
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van de Parklaan gaan optreden, om dit vervolgens en zo lijkt het – inclusief alle effecten – weer te 

bagatelliseren zonder stevige onderbouwing. 

Compensatie van GNN‐areaal en ‐kwaliteit  

Het volgende is – resumerend – in het geding: 

1. Met de verbreding van de Edeseweg en de aanleg van het verkeersknooppunt op de 

Hoekelumse Eng gaat tenminste 0,21 hectaren (en niet 0,20 zoals Arcadis later aangeeft) aan 

natuur van het Gelders Natuurnetwerk door ruimtebeslag verloren. Wanneer men daarin ook 

een opschuiving van de verstoringszone zou verdisconteren, dan is het ecologisch verlies aan 

habitatkwaliteit voor bosvogels en zoogdieren (mogelijk ook nog voor de hazelworm) 

aanzienlijk groter. Externe werking mag dan weliswaar volgens de zittende verantwoordelijke 

minister niet mee worden berekend, het is wel zo dat de natuurbeschermingsdoelen leidend 

moeten zijn. Wanneer de ontwikkeling tot afbreuk van de kernkwaliteiten leidt, dan volgt 

effectieve compensatie daaruit als opgave of tegenprestatie. 

2. Met het verlies van ecologische functionaliteit van het GNN‐bos samen met de Hoekelumse Eng 

gaat er – en hier speelt feitelijk het zelfde als voor de soortenbescherming‐  een ecologische 

stapsteen verloren. Deze stapsteen is onderdeel van de al jaren geleden geplande Groene Wig, 

die de ecologische schakel is naar het Binnenveld (= connectie met de natuurlijke Utrechtse 

Heuvelrug). Met het verdwijnen van de functionaliteit van de stapsteen komt de ecologische 

verbinding tussen de Zuid‐West Veluwe en de natuurlijke buitengebieden in het ommeland 

richting Veenendaal en Rhenen‐Elst nog meer onder druk te staan of ‐ wordt sterk ingeperkt. 

Vooral voor grondgebonden zoogdieren (bijvoorbeeld de das en de boommarter) is dat sterk 

nadelig. Arcadis schrijft ‐ en dit staat ook in het bestemmingsplan ‐ dat dit wordt opgevangen 

met een aantal faunavoorzieningen waarvan dieren kunnen “profiteren” (eerder: ze zullen 

het moeten overleven). Een verkeersweg‐ecologisch plan met landschapsecologische visie 

ontbreekt vooralsnog en een robuuste ecologische doorsteek voor grondgebonden dieren als 

das, boommarter, (en vooral voor grotere dieren als het) ree en edelhert ontbreekt in de 

‘hoek van Hoekelum’ en is dus niet gegarandeerd (de Gemeente omschrijft het onderwerp  

als niet juridisch bindend). In plaats daarvan wordt er meer landschapsweerstand voor natuur 

opgeworpen in de zuidwestelijke Veluwse Poort. 

We plaatsen deze negatieve ecologische ontwikkeling in het licht van de randvoorwaarden die door 

de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (Omgevingsverordening Provincie Gelderland, 

toelichting) zijn gegeven, namelijk als: 

Een ruimtelijke ingreep waarvoor een bestemmingsplan moet worden aangepast als een significante 

aantasting van kernkwaliteiten en omgevingscondities, wanneer deze kan leiden tot de volgende 

effecten: 

 Een vermindering van areaal en kwaliteit van bestaande natuur‐, bos en landschapselementen  en 

gebieden die aangewezen zijn voor nieuwe natuur en agrarische natuur.  (Vermindering (0,21 
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ha) natuurareaal en –kwaliteit van het GNN‐bos en Groenelaantje) 

 Een vermindering van de uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren in 

verbindingszones en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van het GNN 

(inclusief het Binnenveld van de Gelderse Vallei). In het bijzonder de vrije verplaatsing van 

herten en wilde zwijnen binnen het gehele bos‐ en natuurgebied de Veluwe.   Er treedt meer 

landschappelijke en ecologische versnippering op, en de ‘prop’ in de hoek van Hoekelum komt 

dichter te zitten.  

 Een vermindering van de kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor conform de  

Flora‐ en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing vereist is en als zodanig worden 

genoemd in de AMvB Vrijstelling beschermde dier‐ en plantensoorten Flora‐ en faunawet.   

(Onvoldoende ruimte voor en bescherming van de vastgestelde diersoorten) 

 Een vermindering van het areaal van de grote natuurlijke eenheden (aaneengeslotenheid). 

 Een belemmering van het verloop van natuurlijke processen in de grote eenheden. 

 Een  verstoring  van  de  natuurlijke  morfologie,  waterkwaliteit,  watervoering  en 

verbondenheid met het landschap van HEN‐wateren. (De beek en dek met stuifzand?) 

 Een verandering van de grond‐ en oppervlaktewateromstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) die 

de voor de natuurdoeltypen gewenste grond‐ en oppervlaktewatersituatie (verder) aantast. 

 Een verhoging van de niet‐gebiedseigen geluidsbelasting in stiltebeleidsgebieden en 

stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschreden).  (De geluidsbelasting 

neemt toe en dringt intenser door in het GNN‐bos, door verkeersintensivering van nu 

meerdere kanten) 

De rode vinkjes geven aan waar het gaat knellen op specifieke kwaliteiten voor natuurbehoud, en 

specifieke kwaliteiten/waarden zijn onderstreept. Dit komt overeen met de negatieve effecten die 

volgens het provinciaal natuurbeleid juist moeten worden tegengegaan of niet mogen optreden. 

Compensatie van GNN‐areaal dient planologisch verankerd te zijn in het betreffende bestemmingsplan. 

Het compensatie‐areaal wordt bepaald door de omvang van het aangetaste areaal waarbij een financiële 

beheertoeslag wordt berekend of toegekend, op basis van het verloren gaande oppervlak en de duur 

van de compensatie‐opgave, als volgt: 

a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: geen toeslag, 

b. tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 1/3 in oppervlak, vermeerderd met de 

gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer, 

c. tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toeslag van 2/3 in oppervlak, vermeerderd met de 

gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer, 

d. bij een ontwikkelingsduur van meer dan 100 jaar: de toeslag van ten minste 2/3 in oppervlak en de 

gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer zijn maatwerk. Het betreft een oud bos van 

meer dan 100 jaar oud. 
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Het laatste criterium is van toepassing op areaalverlies van het GNN‐bos; een bos van meer dan 

honderd jaar oud, zoals ook door Arcadis onderkend. 

Om te kunnen bepalen of de kernkwaliteiten van een gebied significant worden aangetast, ziet het 

bevoegd gezag erop toe dat de initiatiefnemer onderzoek verricht naar de effecten van zijn project. Om 

een zorgvuldige afweging te kunnen maken zijn door de provincie de te behouden kernkwaliteiten per 

gebied gespecificeerd. 

Verder dient aan de hieronder volgende regels  worden voldaan voor effectieve en duurzame 

compensatie voor het verlies van GNN‐areaal en ecologische kwaliteit; steeds wordt vermeld of  dit 

scoort op basis van het compensatieplan van Arcadis. 

Compensatie‐beginselen GNN en of hieraan wordt voldaan: 

 Compensatie kan door bijdrage te leveren aan specifieke gebiedsdoelstellingen. Dit 

wordt matig tot niet goed onderbouwd door Arcadis, vanwege het gebrek aan 

landschapsecologische en cultuurhistorische visie en de objectieve toepassing van 

natuurbeschermingsecologie. 

 Het areaal bos moet gelijk blijven. Echter, er is sprake van 0,21 ha verlies aan oud bos, 

en dat valt niet te compenseren op korte termijn (de EU hanteert toonaangevend het 

criterium dat  een verlies aan natuurwaarden van Natura‐2000 gebieden al vόόr de 

uitvoering van een plan gereed moet zijn. Indien het gaat om oude Habitattypen zoals 

met oud bos het geval is, dan kan er feitelijk geen sprake zijn van compensatie (Aragão 

& Van Rijswick 2014); vervanging van oud bos – mits het kan ontstaan op een 

geschikte standplaats – duurt namelijk minstens een eeuw. 

 Het areaal natuur moet gelijk blijven. Er is echter sprake van 0,21 ha fysiek 

natuurverlies (afkalving en doorsnijding) samen met verdere verslechtering van 

natuurkwaliteit door nieuwe wegen en verkeersintensivering; de kans op natuurverlies 

is niet gering. 
 Compensatie Groene Ontwikkelingszone. Dit is n.v.t. (geen GO). 

 Compensatie door bijdrage te leveren aan specifieke gebiedsdoelstellingen. Dit scoort 

ruim onvoldoende. Er is sprake van verlies aan oud bos met een gevestigde 

bosvogelgemeenschap en andere bosdieren (o.a. spechten, eekhoorn; mogelijk ook 

functioneel leefgebied voor hazelworm, vleermuizen en marterachtigen) en verdere 

verdichting van het resterende natuurlijke landschap dat van waarde zou kunnen zijn 

als stapsteen of corridor in de Groene Wig die nog steeds voor ogen staat. 

Met betrekking tot de locatie  waarop wordt gecompenseerd geldt het volgende: 
 

 Ligt binnen of sluit aan op het GNN. Dat is niet zo. Arcadis stelt (wederom, net als in de 

Passende beoordeling van de vorige Parklaan‐variant) voor om oud bos te compenseren met 

een strook ‘plantsoen’ binnen een verkeersknooppunt, waar vrijwel geen dier meer veilig kan 

leven en waar continue verstoring heerst; dat is geen natuurcompensatie! 

 Sluit aan bij gebied van de ingreep. Er is in dit geval duidelijk sprake van versnippering met het 

uiteenvallen van de aaneengeslotenheid van de Hoekelumse Eng en het GNN‐bos, waar 
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stukken van verdwijnen en waarin de verstoring door verkeer dieper doordringt. 

 Draagt bij aan een robuust GNN. Contrair aan deze doelstelling verdwijnt er een stuk GNN – 

dat al onder stedelijke druk staat – en daarmee is er verlies aan areaal en ecologische 

kwaliteit. 

 Is geen bestaand bos‐ of natuurterrein. Dit valt te betwijfelen. Het is namelijk een oud stuk bos 

met een ontstaansgeschiedenis van meer dan anderhalve eeuw (zie historische kaarten in 

figuur 3 & 7). De bosvegetatie en aanwezige fauna duiden op meer dan de functie van 

productiebos. Bovendien kan de Hoekelumse Eng worden aangemerkt als oude agrarische 

natuur in combinatie met oud bos en paden (schaapsdrift). 

 Is geen terrein voor realisatie van nieuwe natuur. Dit klopt. (= bestaand oud bos) 

 Is geen terrein met een compensatieopgave uit een ander project. Dit klopt. Het bos bij de 

‘paardenweide’, ten noorden van het GNN en het theehuisje is wel compensatiebos voor 

een eerder project (geen onderdeel van GNN). 

Kortom, bij de verbreding van de Edeseweg,  die zal leiden tot een zeker areaalverlies (0,21 ha fysiek) en 

onbepaald maar significant ecologisch kwaliteitsverlies, volgt een moeilijk te realiseren compensatie‐

opgave.  

De moeilijkheid/onmogelijkheid ligt vooral in het volgende feiten en uitdagingen: 

Oud bos met een ontwikkelingsduur van tenminste 100 jaar kan men niet binnen de gestelde korte 

termijn compenseren (zie eerdere opmerking met referentie aan Natura 2000‐wetgeving). De 

ecologische samenhang dient effectief te worden gerealiseerd, en dat wordt in het plan voor de 

Parklaan volgens EcoNatura niet gewaarborgd. 

Wanneer we boekhoudkundig de toeslagregels voor GNN‐compensatie toepassen (zie boven), dan 

dient 0,35 hectaren aan oud bos (met beek) te worden gecompenseerd  

Arcadis stelt voor om 0,34 hectare oud bos op basis van de door de provincie vereiste saldering als 

volgt te compenseren (zie figuur 8), namelijk met een strook struikbosaanplant (plantsoen) 

aansluitend op de bestaande bosstrook op of aan de voet van het talud van de rijksweg A12. 

__________________________________________________ 

Intermezzo 

‘Hoek van Hoekelum’: een cultuurhistorisch waardevol landschap 

Het gebied met Landgoed Hoekelum, de Hoekelumse Eng, het GNN‐bos en het Groenelaantje zijn 

historisch met elkaar verbonden (in deze studie gemakshalve de ‘hoek van Hoekelum’ genoemd). Dit 

gebied valt volgens de cultuurhistorische waardering van de Gemeente Ede7 binnen de 

Cultuurhistorisch waardevolle zone 1 met hoge cultuurhistorische betekenis (landschap, archeologie en 

historische (steden)bouwkunst). Zoals op de historische kaart in figuur 4 en de kaart van de Veluwe 

door H.J. de Man (uit 1812; figuur 7) te zien valt, bestaat het gebied al meer dan anderhalve eeuw. Het 

was toen een landschappelijk onderdeel van Landgoed Hoekelum, dat een sterke verbondenheid had 

                                                                 
7 www.ede.nl/vrije‐tijd‐en‐toerisme/kunst‐en‐cultuur/cultuurhistorische‐waardenkaart/ 
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met de bosgebieden De Sysselt en De Moft. Door de zuidwestpunt van Hoekelum liep toen ook al een 

weg (hetzelfde tracé als de huidige Edeseweg), maar deze was extensief in gebruik, zoals op de foto uit 

1912 met theehuisje (zie onder) te zien is; in die tijd reed men nog weinig met de, eerste, auto’s en 

waren paard‐en–wagen en de tram nog een belangrijk vervoermiddel. 

Volgens de fysisch geograaf D. Bouwman (2015) bestond het onderhavige gebied vroeger uit cultuur‐ 

of pachtgronden waarop gewassen werden geteeld (enken of engen met potstalcultuur), beweiding 

met vee (schapen) plaats vond en hakhout werd gewonnen. Het Groenelaantje – dat met de huidige 

variant van de Parklaan fors doorsneden en afgekalfd zal worden (zie de rode banen in figuur 8) – laat 

de verbinding tussen de oude landschapselementen en het centrale deel van het landgoed nu nog 

zien. De oude laan, lopende in zuidwestelijke richting vanaf het landgoed, maar nu doodlopend op de 

A12 ‐ bestaat uit twee houtwallen met een tussenliggende schaapsdrift. Een schaapsdrift is een breed 

en uitgesleten of uitgestoven zandpad, waarover vroeger de schapen tussen schaapskooi en weiden of 

heidevelden werden gevoerd (een lokale transhumance met onderhoud van de potstalcultuur). Op de 

aanliggende Hoekelumse Eng  werd vroeger in de potstal een menging van schapenmest en 

heideplagsel aangebracht, waardoor het terrein aanzienlijk hoger ligt ten opzichte van de omgeving, 

met steilranden aan de zijden. 

Figuur 7. Oude 

landschappelijke structuren 

als onderdeel van het 

Landgoed Hoekelum en aan 

de westkant liggende 

meenten op 

heideontginning op de oude 

topkaart van de Veluwe 

door H.J. de Man (1812). 

Net als in figuur 4 is op deze 

kaart de nog steeds 

bestaande driehoekige 

structuur van het 

Groenelaantje met GNN‐bos 

(toen heide) zichtbaar. 

De Edeseweg met een 

trambaan en het 

theehuisje in 1912. 
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Uitgelicht: De schaapsdrift van het Groenelaantje, een uitgesleten pad met (hak)houtwallen aan 

weerszijden, als cultuurhistorisch onderdeel van het GNN‐bos aan de westkant van de Edeseweg. 

We kunnen hieruit concluderen dat het onderhavige gebied ook in cultuurhistorische opzicht nog een 

zekere waarde heeft die om behoud vraagt en niet om verdere aantasting en versnippering. 

__________________________________________________ 
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Figuur 8. Compensatieplan van Arcadis voor verlies aan GNN‐areaal met aanplant van struikbos van 

0,34 hectaren  (mantelzoomvegetatie) in een strook langs de snelweg A12. 

In ecologisch opzicht heeft het compensatieplan voor verlies aan GNN‐areaal en versnippering van de 

aansluitende cultuurhistorische landschapselementen de volgende effecten in negatieve en positieve of 

neutrale zin:  

Kanttekeningen bij de compensatiemaatregelen van Arcadis 

1. De gegeven compensatiemaatregelen voldoen niet in ecologische zin. Het compensatiebos, in de 

vorm van smalle stroken met nieuwe boomaanplant, is als alternatief niet geschikt voor typische 

bosvogels en andere dieren van rustig oud bos (waaronder boomklever, spechten, matkopmees, 

eekhoorn), gezien de ligging aan de drukke snelweg (waar een continue verstoring van uitgaat) 

met de volgende hier genoemde beperkingen:  het milieu staat hier onder druk van lawaai, 

kunstlicht, chemische influx van stoffen en gevaarlijke objecten in beweging. Uitspoeling van 

wegenzout, olieproducten en de directe neerdaling van fijnstof, stikstof en zwerfvuil zorgen hier 

uiteindelijk voor een armetierig bosje, waar geen bijzondere vegetatie zich nog kan ontwikkelen 

en de laatste der Mohikanen onder de fauna zich nog maar amper zullen wagen. Er is eerder 

sprake van de aanleg van een houtwal met plantsoen, dan van betekenisvol bos. 
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2. Of het door Arcadis gegeven plantensortiment daadwerkelijk duurzaam tot stand komt op de 

verstoorde aarde die het uiteindelijke dek zal vormen is dus ook maar de vraag. Het 

merendeel van de inheemse kruiden en boomstruiken dat Arcadis opgeeft,  zal binnen een 

mum van tijd na inzaai of aanplant verdwijnen door de vermestende en andere chemische 

omstandigheden die er gaan heersen. Wat er overblijft is wellicht meidoorn, vlier en 

sporkehout als struiken, maar met een sterke woekering van braam‐ en brandnetelruigte 

ertussen. Om toch enige verbijzondering in plantengroei te creëren en handhaven zal een  

voortdurend beheer van maaien & afvoeren en van inboeten moeten worden ingezet. Hierbij 

rijst de vraag of de gemeente zich daar blijvend voor kan of zal inzetten.  

 

Doorgaans is het referentiebeeld (afbeelding 11 op pagina 21 GNN‐toets) dat Arcadis voor de 

beoogde mantelzoomvegetatie (of bloeiende bosrand) geeft ‐ met meidoorns en eiken ‐ van 

het Borkener Paradies in Duitsland. Dit is echter een robuust oud natuurgebied op 

rivierduinen, niet toepasselijk op de onderhavige situatie. Zo zal het nooit worden op het 

drukke verkeersknooppunt: een verkeerde voorstelling van zaken. 

 

3. Een zonnige mantelzoomfunctie zoals Arcadis beoogt voor de nieuwe bosstrook langs de A12 

zal maar zeer matig vervuld worden,  gezien de noordexpositie: voornamelijk in de 

schaduwzone van het snelwegtalud en de bestaande tussenliggende houtwal.  

 

4. De verstoringszone die ontstaat met het nieuwe verkeersknooppunt in combinatie met de 

drukkere Edeseweg (met 80‐km zone) en de verbrede A12 levert weinig meer op aan 

natuurwaarden. Het wordt gevaarlijk om daar bijvoorbeeld als das, bunzing of boommarter te 

vertoeven in verband met verhoogde kans om verkeersslachtoffer te worden (hiermee doelt 

men specifiek volgens de landschapsecologie op het ‘mortality sink’‐effect).  
 

De ‘Hop‐over’ voor vleermuizen wordt door Arcadis zonder kritische beschouwing uit het 

onderzoek van Natuurbalans overgenomen en voorgesteld als functioneel onderdeel van de 

boscompensatie, wederom zonder wetenschappelijke onderbouwing/verificatie en zonder 

visie op wat de toekomstige situatie dan daadwerkelijk betekent voor vleermuizen (zie het 

intermezzo hierover in het onderdeel soortenbescherming). Ook voor vleermuizen neemt het 

aanrijdingsgevaar toe. Wat Arcadis hierover schrijft, lijkt mooi maar het betekent weinig in 

ecologische zin of in de wezenlijke wereld. 

 

5. In de berekening voor natuurcompensatie van Arcadis is 0,1 hectaren aan compensatieareaal 

weggevallen. De vraag is waarom?  
 

6. Tenslotte, de kwetsbaarheid van compensatie‐natuur zoals in het compensatieplan is 

voorgesteld kan zelfs binnen het onderhavige plangebied geïllustreerd worden in verband met 

het jonge beukenbos van de Paardenweide, benoorden het GNN‐bos en Theehuisje. Dit 

beukenbos diende als compensatiebos voor een eerder project in de gemeente waarin natuur 
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verloren ging (mededeling van de SME).  Toch zal het met de huidige Parklaanvariant 

significant worden aangetast; waardoor ook het compensatie‐effect teniet wordt gedaan.  

 

Conclusie 

Per saldo is het compensatieplan van Arcadis niet toereikend voor de compensatie van het GNN‐

bosverlies en het verlies aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dit ook in het licht van 

de gestelde randvoorwaarden voor behoud van de kernkwaliteiten die van toepassing zijn, en andere 

toetsingscriteria voor het GNN‐deelgebied. Het is aan het bevoegd gezag – de Provincie Gelderland – 

om hierin een goede afweging te maken of de wenselijkheid van de onderhavige ontwikkeling of van 

een planvariant te bepalen.  

Wat we hier ook willen benadrukken is dat de visie op het Bestemmingsplan Parklaan Ede als ‘groen 

project’ met ecologische versterking vooralsnog in een kritisch licht moet worden bekeken. De 

gemeente Ede schrijft in haar bestemmingsplan dat de Parklaan een ‘groen karakter zal krijgen’ en een 

stadsecologische structuur zal bieden, met “betere uitwisseling van soorten en populaties”. Volgens de 

GNN‐toets van Arcadis zal de fauna zelfs “profiteren” van de nieuwe Parklaan. Echter, dit is een 

verkeerde voorstelling. ‘Hop‐overs’ voor vleermuizen worden als ultieme oplossing voor het behoud 

van vleermuizen en andere dieren gegeven; wat dus wordt betwijfeld,  aan de hand van 

wetenschappelijke studies hiernaar. Borging van de veilige doorsteek voor grondgebonden fauna in de 

hoek van Hoekelum wordt daarentegen té weinig onderbouwd. Dit mede in verband met de 

opmerking van de gemeente in het plan dat de aanleg van faunavoorzieningen geen wettelijke 

verplichting is. En er bestaan geen voorbeelden waarin wegverbreding en intensivering door meer 

verkeer, hogere snelheid en een toename van voorzieningen zoals verkeerslichten leiden tot een 

toename van de biodiversiteit en een betere uitwisseling van dierpopulaties; zoals de gemeente wel 

poogt te motiveren.  

Het omgekeerde is vrijwel altijd het geval, zoals ook ondergetekende in zijn werk(geschiedenis) heeft 

waargenomen, in zowel binnen‐ als buitenland. Ook de inmiddels uitgebreide verkeers‐ecologische 

literatuur onderschrijft de negatieve ecologische effecten van verkeerswegen (zie bijvoorbeeld Forman 

et al. 2013). Feitelijk ligt er de opgave dat er meer uit de kast moet worden gehaald om de ecologische 

effecten van de Parklaan beter te duiden en daarbij meer effectieve en beproefde voorzieningen te 

treffen om de negatieve effecten van de nieuwe weg op de ecologie van de omgeving te 

minimaliseren. Hierbij gaat het ook om het grotere geheel; niet zo zeer om behoud van een enkele 

spechtenboom of een boombaken voor een vleermuis, maar vooral om behoud van noodzakelijke en 

duurzame ecologische processen, zoals populatie‐uitwisseling voor ultiem soortenbehoud.  

In de voorgaande beoordeling pleiten we er zeker niet voor dat ‘alles op slot’ moet; integendeel. In 

wat nu volgt geven we zicht op een alternatieve invulling of een beter compromis, wat wellicht beter 

voldoet voor de borging van het GNN, Natura 2000‐gebied Veluwe en de bescherming van 

soorten(populaties). 
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Hierin zit de crux van het onderhavige pleidooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inrichting en behoud van de Groene Wig 

Opmerkelijk is dat de plannen voor de inrichting van de zogenaamde Groene Wig als waarborg  van de 

ecologische verbinding tussen de Zuid‐West Veluwe (een van de Veluwse Poorten) en de Utrechtse Vallei 

via de Gelderse Vallei met het Edese Binnenveld (direct via Klein Hoekelum; figuur 9) op de achtergrond 

zijn geraakt of zelfs zijn ‘uitgehold’.  

In het Bestemmingsplan Parklaan Ede wordt er nog wel in een korte paragraaf iets over geschreven,  op 

pagina 39 onder kopje 3.36 Streefbeeld Natuur voor de Groene Wig Ede ‐ Bennekom (2009). Hierin staat 

dat de Groene Wig ‐ zoals door de WERV‐gemeenten was vastgesteld (figuur 9) ‐ nog steeds (en al 

jarenlang) een ‘streven’ is en dat er een nieuw integraal plan is opgesteld om dit na te blijven ‘streven’ 

met de invulling van de Parklaan. Echter, een degelijke ecologische inpassing (en uitvoering) ontbreekt 

vooralsnog, en ook het landschapsplan voor de Groen Wig lijkt nu op de helling te worden gezet. Het plan 

voor de Groene Wig krijgt ook geen invulling en aansluiting meer in de ecologische toetsen voor het GNN 

en Natura 2000, waarin een landschapsecologische visie ontbreekt. Het is duidelijk dat de huidige variant‐

ontwikkeling van de Parklaan afbreuk doet aan het inrichtingsplan voor de Groene Wig. Met een hoger 

Groene Wig‐gehalte kan uiteindelijk meer ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve 

winst worden behaald, dan met de huidige stedelijke dichtslibbing die in de onderhavige Parklaanvariant 

wordt beoogd.  
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Figuur 9. Kaarten met voorgestelde natuur‐ en landschapsinrichting (inclusief faunavoorzieningen voor 

vleermuizen en grondgebonden zoogdieren) voor de Hoekelumse Eng, Edeseweg met groene doorsteek 

tussen het Binnenveld en Landgoed Hoekelum (in deze rapportage de hoek van Hoekelum genoemd 

met ligging tussen wegen en sportpark), volgens Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld voor de 

WERV‐gemeenten (2007). Zie ook kaart 5 en 7 in de Structuurvisie Buitengebied Ede (2011), waarin een 

groene wig met de ontwikkeling van landgoederen in de hoek van Hoekelum naar het Binnenveld toe 

wordt gevisualiseerd. Zie bijlagen voor grotere kaarten. 

Terugblik: In de Structuurvisie Buitengebied Ede (Gemeente Ede, 2011), staat de realisatie‐ en 

waarborgingsopgave voor de Groene Wig voorop als onderdeel van een zogenaamde Groen Blauw 

Casco, en is als volgt verwoord: 
 
“Groene wiggen zullen voorkomen dat 
Ede en Veenendaal, Ede en Lunteren en 
Ede en Bennekom aan elkaar groeien. Zo 
blijft de samenhang tussen de Veluwe en 
de Vallei bestaan. Samen met het Groen 
blauw casco wordt dit een structuur met 
een belangrijke landschappelijke, ecologische 
en recreatieve meerwaarde. “ 

– Gemeente Ede (2011) 

Echter, deze doelstelling uit de Structuurvisie is niet langer meer leidend voor de inrichting van de 

Parklaan en mogelijk is dit in strijd met de bepalingen van de Wet Ruimtelijke Ordening (Artikel 2.1). 

Tevens gaf de Plan‐m.e.r. commissie voor de ontwikkeling van de Veluwse Poort aan dat er effectieve 

verkeersweg‐ecologische maatregelen moeten worden genomen, voor de bescherming van wilde fauna 

en voor de uitwisseling tussen populaties, ofwel:  het tegengaan van ecologische barrièrewerking. 
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Om deze in de rapportages van de Gemeente Ede 

vergeten en strikt beschermde diersoort weer gezicht te 

geven: de boommarter is vrijwel zeker onderdeel van de 

gevestigde beschermde fauna van Landgoed Hoekelum, 

maar de dieren zijn kwetsbaar door de ecologische 

barrières langs grote delen van het gebied. Zie tabel 1. 

De boommarter verdient het – samen met de das ‐ om als 

gids‐ en doelsoort te dienen voor behoud van de 

ecologische verbondenheid in de Zuid‐West Veluwe met 

de Utrechtse Heuvelrug (Foto: E. van Maanen). 

 

 

 

 

 

 

Zicht op een ecologisch passend ontwerp van de Parklaan op basis van alternatieven 

Er zijn mogelijkheden voor een betere ecologische inpassing van de Parklaan, met minder 

technocratische ‘starheid’ (namelijk het behalen van het meest minimale voor de ecologie). 

Een alternatief voor de integrale waarborging van de EHS, Natura 2000‐waarden en flora‐ en fauna – 

tevens op basis van voorzorg ‐  is de inpassing van een 60 km‐zone (en op cruciale strekken wellicht een 

50 km‐zone) in plaats van de 80 km‐zone die nu voor ogen staat. Tevens is een tweebaansweg dan meer 

op zijn plaats dan een vierbaansweg, om ecologische barrièrewerking te beperken tot de oude situatie 

en daarmee ook de werking van faunapassages (een té lange dassentunnel schrikt veel dieren af) te 

optimaliseren. 

Een snelheidsluwere en minder brede weg (tweebaans in plaats van vierbaans) zorgt voor: 

 minder geluid en doordringing van verstoring in de natuurgebieden door verkeerslawaai. Dit 

zorgt ook voor een rustiger omgeving ten gunste van mensen en natuur (gezondheid, 

landschappelijke beleving, natuurbeleving, rust en verpozing). 

 

 Minder fijnstof‐emissie van negatieve invloed op natuur; wat ook gezonder is voor mensen en 

beter voor bijvoorbeeld monumenten‐onderhoud (kostenbesparing). 
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 Minder stikstofemissie en –immissie met oog ook op de bescherming van stikstof‐gevoelige 

habitattypen zoals het oude Beuken‐Eikenbos met hulst H9120 op Hoekelum wat gunstig is voor 

een meer kansrijk herstel van heide‐natuur op de Veluwe. Ook velerlei diersoorten profiteren 

van minder stikstof‐depositie (en daardoor minder vermesting en verzuring) zoals de rode 

bosmier en de groene specht, die de rode bosmieren in hoge mate eet (ecologische relaties 

worden weer beter).  

 

 Minder aanrijdingen van wilde fauna en huisdieren door meer verkeersluwte; matigen in plaats 

van intensiveren is het devies. Daarmee wordt voldaan aan de zorgplicht en de bepalingen van 

de Flora‐ en faunawet, namelijk om sterfte onder beschermde diersoorten op voorhand zo goed 

mogelijk te beperken ‐ op basis van de best beschikbare wetenschappelijke onderbouwing. 

 

 Minder ruimtelijke beslaglegging op natuur, minder versnippering door minder asfalt en meer 

mogelijkheid om ook de benodigde ecologische infrastructuur te behouden (bijvoorbeeld, 

faunatunnels onder de weg functioneren veel beter onder een smallere weg dan onder een hele 

brede). 

 

 Last, but not least: beter cultuurbehoud van het oorspronkelijke cultuurlandschap van de oude 

Veluwe en Landgoed Hoekelum als onderdeel van de kernkwaliteiten van de GNN; met behoud 

van de samenhang die ook in de Structuurvisie Buitengebied Ede (Gemeente Ede, 2011) 

gemotiveerd staat. 

En hiermee wordt ook een meer esthetische functie bereikt: een  fraaie landschappelijke beleving voor 

de mens en behoud van de ‘ziel van Ede’ zoals de gemeente de oostzijde van Ede typeert. 

__________________________________________________ 

Intermezzo 

Alternatieven voor een ecologisch betere wegverbetering 

Er zijn legio voorbeelden van beter ecologisch ingepaste wegen in Nederland aan te geven (naast de vele 

slechte voorbeelden), zoals de N348 langs de oostzijde en het buitengebied van Deventer. Deze 

tweebaansweg is voor een groot deel ingericht met een 50 km/uur snelheidsbeperking. De provinciale 

weg gaat pas over in een vierbaansweg door de bebouwde kom heen, namelijk de Siemenlingsweg die 

aansluit op de A1; eveneens met 50 km‐zone. Er zijn verscheidene faunapassages voor padden, 

kamsalamander, ringslang, vogels en kleine zoogdieren (waaronder marterachtigen) onder deze wegen 

aangebracht. EcoNatura voert daar momenteel onderzoek uit naar de ecologische werking van die 

faunapassages in opdracht van de gemeente Deventer,  en heeft er ook onderzoek gedaan naar 

ecologische knelpunten, die nu zijn opgelost. 
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De Siemelingsweg met 50‐km‐zonering en stoplichten voor goede geleiding van verkeer als aansluiting op 

de A1 en ringweg langs de oostkant van Deventer. De bermen zijn breed ingericht en worden verschraald 

voor ontwikkeling en natuurlijke verbijzondering van de flora. Wegverlichting als storend element in het 

landschap en voor de natuur is,  volgens de kunst van het weglaten, spaarzaam toegepast. 
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Bovenstaande foto’s van marterachtigen: meten geeft meer zeker weten. Zonder uitgebreid en zoveel 

mogelijk dekkend natuuronderzoek met behulp van moderne onderzoeksmiddelen ‐ zoals met deze 

cameravallen ‐ kunnen er eigenlijk geen conclusies worden getrokken over het wel of niet voorkomen van 

heimelijke dieren zoals deze (boven een steenmarter direct langs de boven beschreven provinciale weg 

aan de oostkant van Deventer en onder een bunzing die een faunapassage aldaar passeert). Bron: 

www.econatura.nl/faunapassage‐onderzoek‐deventer/.  

Door het ontbreken van soortgelijk onderzoek naar diersoorten die nu nog niet in beeld zijn, langs het 

traject van de Parklaan (waaronder de boommarter) zijn er mogelijk belangrijke hiaten, die vooralsnog 

voor onzekerheid in de ecologische effecten‐beoordeling voor de Parklaan zorgen.  

__________________________________________________ 
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Punten voor verbetering 

Resumerend kan gesteld worden dat de volgende knelpunten en bezwaren nog spelen in de vereiste 

ecologische borging voor de Parklaan, wat ook in het bestemmingsplan in concrete zin tot uiting moet 

komen. 

 Er zijn een aantal onvolkomenheden aangegeven met betrekking tot het empirisch 

veldonderzoek ter onderbouwing van de ecologische borging voor de Parklaan, namelijk: 

1. er is eveel nadruk op vleermuizen en te weinig op de veilige beweging van 

grondgebonden zoogdieren. 

2. Een integraal vogelonderzoek ontbreekt en daarmee vallen strikt beschermde 

vogelwaarden in de directe beïnvloedingszone van de nieuwe Parklaan door de mazen 

van de beoordeling; specifiek: de broedholten grote bonte specht en 

voortplantingslocatie voor de eekhoorn in het GNN‐bos lijken daarmee te worden 

verwaarloosd. De compenserende maatregel voor vleermuizen met zogenaamde ‘hop‐

overs’ blijkt volgens de wetenschappelijke literatuur de toets der kritiek niet te 

doorstaan. Per saldo zal deze maatregel naar verwachting geen positief ecologisch 

effect opleveren, eerder negatief.  

 

 Mitigatie/compensatie van het roofvogelbos bij de Prins Mauritskazerne wordt niet concreet 

beschreven/vastgelegd en zal mogelijk tevergeefs zijn, namelijk: het iskansrijk dat er verlies 

optreedt van een roofvogelbroedlocatie voor een sperwer of buizerd. De gerede kans op 

permanente verstoring moet duidelijk in de ontheffingsaanvraag naar voren komen. 

 Uitvoering van het ecologisch werkprotocol en daarmee borging voor reptielen (hazelworm en 

zandhagedis) ontbreekt in het bestemmingsplan. 

 Een landschapsecologische visie op de borging van de ecologische verbinding voor met name 

herpetofauna, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren tussen Hoekelum en het 

Binnenveld en verder ontbreekt. De Groene Wig als alternatief (landschapsontsnippering in 

plaats van versnippering) was eerder vastgesteld en ook vastgelegd in de Structuurvisie 

Buitengebied Ede (2011) door de WERV‐gemeenten, en de uitvoering hiervan is waarschijnlijk 

juridisch bindend. 

 Een concreet, goed onderbouwd en daarmee kansrijk verkeersecologisch inrichtingsplan voor 

het zuidtraject van de Parklaan ontbreekt. De vraag is nog steeds of de voorziene toename van 

de landschapsweerstand met verkeersintensivering (meer verkeer; sneller verkeer), 

wegverbreding en nieuwe wegen niet funest zal zijn voor de uitwisseling van beschermde 

dierpopulaties. 

 Compensatie van oud bos van het Gelderse Natuurnetwerk met ‘plantsoen’ langs een drukke 

snelweg zet geen zoden aan de dijk, en volgt dezelfde tactiek als voor het oude Eiken‐hulstbos 

van Hoekelum in de Passende beoordeling van de vorige variant van de Parklaan, met 

verbreding naar het oosten in Natura 2000‐gebied. 

 Het bos met Groenelaantje tegenover Landgoed Hoekelum en benoorden de Hoekelumse Eng, 

heeft meer cultuur‐ en natuurwaarde dan wordt gemotiveerd in de beoordelingen van 

Arcadis. Het bos verdient een betere waardering, vooral in samenhang met Landgoed 

Hoekelum. De Provincie Gelderland zal hier een goed afgewogen oordeel over moeten vellen.  
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 Onderzoek naar een ecologisch beter alternatief voor de Parklaan ontbreekt vooralsnog, en 

een verkeersecologisch plan dat goed is onderbouwd verdient nog invulling. 
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Resume: Erwin van Maanen (EcoNatura) 

Erwin van Maanen studeerde biologie met specialisatie biotechnologie, dierfysiologie en ecologie aan de 

Universiteit van Adelaide (Australië) en Natuurwetenschappelijke milieukunde (met accent op 

milieubiologie, natuurbescherming en milieu‐ en natuurwetgeving) aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Sinds 2000 werkt hij als ecologisch adviseur en onderzoeker en heeft zich over de jaren 

gespecialiseerd als landschapsecoloog met werkzaamheden gericht op natuurbehoud‐ en ontwikkeling. 

Hij is tevens specialist in ecologische beoordelingen van de effecten van menselijke activiteiten op 

natuur & landschap en heeft daarin een zeer grote verscheidenheid aan ‘cases’ behandeld, en daarmee 

expertise opgebouwd; in binnen‐ en buitenland. Hij beschikt over veel referentiekaders omtrent het 

betrouwbaar kunnen beoordelen van milieu‐invloeden in diverse situaties. Hij werkte ook aan het 

ontwerpen en de realisatie van grote kunstwerken bedoeld voor de veilige wegenoversteek van fauna, 

zoals Ecoduct Leusderheide, wat een van de meest succesvolle faunapassages voor gebiedsspecifieke 

fauna (o.a.. voor een populatie zandhagedissen, de das en boommarter) is geworden. 

Erwin groeide op in Rhenen, op de Utrechtse Heuvelrug. Vanuit zijn jeugd kent hij de landschappelijke en 

natuurwaarden van de heuvelrug, het Binnenveld tussen Ede, Veenendaal en Rhenen, en de Wageningse 

Berg goed. Al vanaf zijn 12e observeerde hij de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op natuurwaarden 

in deze regio, en zag soorten verdwijnen (zoals het wouwaapje), maar ook nieuwe soorten verschijnen 

(boommarter, das en zwarte specht). 

Tegenwoordig werkt hij steeds meer als onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het terrein van 

biodiversiteitbescherming en conservation biology (pas recent ook in Nederland uitgeoefend onder die 

term). Hij werkt daarin onder meer veel samen met de Noord Amerikaanse grondlegger van deze 

wetenschap, namelijk Prof. Dr. Michael Soulé; tevens zijn mentor. Ook is hij sinds kort op uitnodiging 

werkzaam als ‘visiting’  onderzoeker op het terrein van natuurbescherming aan de Universiteit van 

Cumbria (in Engeland), is lid van de werkgroep Visions of Nature aan de Radboud Universiteit, runt de 

stichting Rewilding Foundation en doet in Nederland momenteel vooral onderzoek naar de ecologie van 

marterachtigen (actief lid van de Werkgroep Boommarter Nederland en voorzitter van de Werkgroep 

Kleine Marterachtigen). Hij is recent uitgenodigd om lid te worden van de Commission on Ecosystem 

Management van het IUCN. Onlangs schreef hij met anderen een Nederlands boek over de wolf (De wolf 

terug: Eng of enerverend? Van Kosmos Uitgeverij), en schrijft momenteel aan twee andere Engelse 

boeken over Natural heritage en over de wolf in onze cultuur (Bodell Book Series). 

EcoNatura is bewust en kritisch – net als de PGO’s (Zoogdiervereniging, SOVON, RAVON, e.a.) ‐ geen lid 

van het Netwerk Groene bureaus voor behoud van een geheel onafhankelijke positie en het kunnen 

bestrijken van een groter ecologisch werkveld. 

 


