
Bijlage bij reactie Natuurmonumenten 20 april 2021 op Voorontwerp Inpassingsplan 380 kV 

Reactie Natuurmonumenten op Ecologisch onderzoek beschermde flora en fauna  (Arcadis, 1 dec 
2020) 

P.1: de aanleg van de 380 kV is gepland van 2025-2030. Als er bv in Huis ter Heide pas in 2027 
begonnen wordt, dan kan er het nodige veranderd zijn wat betreft soorten, bv soorten die zich op 
natuurlijkje wijze hebben gevestigd (te verwachten: veldkrekel), meer dassenburchten, meer 
roofvogelhorsten, meer spechten. (en Witsnuitlibellen hebben zwermjaren). Hoe wordt hiermee 
omgegaan? 

P. 9: op de Bosroute zijn sinds het veldonderzoek (januari 2019) de nodige veranderingen geweest 
t.a.v. tracé en mastlocaties. Hiervoor lijkt ons aanvullend veldonderzoek nodig. 

P. 15: 3 bosvlakjes van 50x50 meter lijkt ons wel erg karig. 

P. 15: boom en steenmarter: op de nabijgelegen natuurbrug (N261) zijn beiden wargenomen met 
cameravallen. Dus het is zeker niet uitgesloten dat deze aanwezig zijn in het onderzoeksgebied. En 
boommarter komt zeker niet (meer) alleen voor in oude loofbossen. 

P. 16:  

- de Horstlocaties zijn bij Natuurmonumenten bekend; 

- de poelen op het voormalige Mob-complex 4 (bij Galgeneindsestraat) zijn vergeten (met vinpoot- 
en kamsalamander) 

P. 17 Vleermuizen: de laanbomen (beuk en Am. Eik) aan de Bergstraat zijn van eminent belang voor 
vleermuizen en moeten alsnog worden meegenomen. Er zit ook een verblijfsplaats in de robinia’s 
langs de weg. 

P. 19: de dassenburcht in de (oostelijke) wal van de oude vuilstort (noordelijk in onderzoeksgebied) is 
vergeten en moet meegenomen worden. 

P. 21: binnen het onderzoeksgebied zijn door onze vaste inventariseerders twee havikshorsten en 
twee buizerdhorsten vastgesteld. 

P. 25: hier ontbreken de grauwe klauwier (ten N. van Plakkeven) en de Zwarte specht (vlakbij tracé). 

P. 30: in tabel 2 ontbreken: havik, zwarte specht en grauwe klauwier. 

P. 32: havik svp alsnog meenemen. 

P. 37 insecten: 

- Negatieve effecten zijn niet per se uit te sluiten; als de bruine eikepage er nog zit, en als die recht 
onder het tracé zit, gaat in één keer de hele populatie verloren; 

- de veldkrekel ontbreekt. Die is aan het opschuiven en is er al bijna (elk jaar paar honderd meter). Bij 
de start van de aanleg in 2025 is deze er waarschijnlijk al en zeker in 2030. 

P. 5.3.1: Vleermuizen: zie bovenstaande bij p. 17 over cruciale belang laanbomen Bergstraat. 

P. 5.3.2: Das: voorbarig in onze ogen om de dassenburcht als niet meer functioneel te verklaren en te 
verplaatsen. Kan met beperkte aanpassing werkzaamheden en/of mastlocaties  de burcht 
functioneel blijven op deze locatie? Graag Das & Boom hierbij betrekken. 


