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Betreft: Veiliger maken van de N-wegen 
 
 
         14 mei 2018 
Geacht College,  
Geachte Leden van Provinciale Staten, 
 
Naar aanleiding van het bericht dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van plan is de 
bermen langs de wegen veiliger te doen maken en dat bomen daarlangs om die reden zouden 
moeten worden geofferd, hebben de gezamenlijke bomenorganisaties en belangengroepen op 3 
mei jl. een brandbrief naar de Minister gestuurd. 
 
Stichting De Woudreus wil hier nog aan toevoegen dat dit een maatregel betreft die het 
verminderen van het aantal doden niet rechtvaardigt: het aantal ouderen dat als gevolg van e-
bike ongelukken overlijdt, is inmiddels toegenomen, waarbij het aantal automobilisten dat 
overlijdt als gevolg van een ongeluk langs N-wegen, juist is verminderd. Het CBS heeft deze 
statistieken gepubliceerd. 
 
Wij sluiten hierbij een kopie van de door ons mede- ondertekende brief aan de Minister in. ( 
Bijlage 1). 
Deze is opgesteld door de Bomenstichting Achterhoek en het Comité Matiging Kapbeleid 
Slangenburg. 
De Minister heeft intussen via Twitter aan de landelijke Bomenstichting het volgende laten 
weten: Tijdens het bepalen of een gevaar (in dit geval een boom) weggehaald kan worden, wordt 
o.a. ook rekening gehouden met de volgende aspecten: landschap, leefomgeving en ruimtelijke 
kwaliteit. Het is dus niet zo dat bomen die te dicht op de weg staan bij voorbaat al weg moeten. 
Als culturele bomen behouden kunnen worden door bijv. afschermen, dan geniet dat de voorkeur. 
Zo wil het ministerie cultuur/landschap behouden en de weg veiliger maken.  
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De zeggenschap van N-wegen ligt echter bij lang niet alle N-wegen  bij  Rijkswaterstaat (RWS).  
Alle provincies hebben dus eigen  normen/criteria ! 
Dus welke zekerheid hebben wij dat de criteria van RWS ten aanzien van bermen  worden 
gehandhaafd, mocht er daadwerkelijk  tot kap worden overgegaan? 
Was het niet zo dat gedeputeerde Brink van uw Provincie volgens RTV Drenthe als eerste 
opmerkte dat bomen de oorzaak zijn van al die ongelukken? Daar gaan we al! 
Bomen zijn geenszins de oorzaak:         
De oorzaak van een overigens steeds minder aantal ongelukken met auto's, is vaak gebruik van 
alcohol of verdovende middelen, onvoorzichtigheid, te hard rijden, onoplettendheid door gebruik 
van sociale media, bellen en al dat soort zaken die niet thuishoren in een auto.  Maar zaken die 
veel te vaak gebeuren!  
Bomen springen niet plotseling de weg op! 
Je haalt tenslotte ook geen Monument weg omdat dit als tolhuis langs de weg is gesitueerd?  
 
Bomenlanen geven lijnen aan in het landschap en zo fungeren ze als ecologische verbinding in het 
landschap. Ze zijn voor mensen de longen en voor dieren een habitat.      
Ze zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen een baken in het landschap en zij hebben die bomenlanen 
nodig als oriëntatie,  om te paren, hun jongen groot te brengen en bijvoorbeeld er te 
overwinteren. De luwte van een ononderbroken bomenlaan is daarbij van essentieel belang. De 
dieren zijn strikt beschermd volgens artikel 12-16 van de Habitatrichtlijn en Nederland dient er 
voor te zorg te dragen dat de ecologische functionaliteit van laanbomen in stand blijft, omdat de 
dieren die nodig hebben.  
Wij verwijzen gaarne  naar de Zoogdiervereniging en voegen een bijlage ( bijlage 2) van hen toe. 
Verder zijn er tal van insecten en beschermde vogelsoorten die in en rond de bomen leven.   
U kunt in bijgaande brief aan de Minister lezen welke belangrijke functies nog meer aan bomen 
zijn toe te schrijven. 
 
Zoals de ondertekenaars in de verzonden brief aan de Minister zeggen, “haal je het een weg zoals 
die vermaledijde bomenlaan, dan kunnen bestuurders van een auto  een ander object 
tegenkomen, een sloot in gelanceerd worden of een weiland”!  
Bovendien kan de auto ook op de andere weghelft terechtkomen en een tegenligger raken. 
Daartegen kan een middengeleider uitkomst bieden. 
 
Een tweetal inwoners hier uit het dorp reden langs een boomloze weg een akelige dood 
tegemoet: men reed van de weg af een diepe sloot in. Moet die dan ook maar worden gedempt? 
Even verderop, langs een ruilverkavelingsweg zijn talrijke ook dodelijke ongelukken gebeurd, en 
ook deze weg is geheel boomloos. 
 
Conclusie: 
 Stichting  De Woudreus verzoekt u vriendelijk doch dringend om met Veilig Verkeer Nederland te 
willen nagaan welke alternatieve middelen en mogelijkheden er zijn in plaats van het verwijderen 
van bomen. Nogmaals: zij zijn de oorzaak niet. Kap is zinloos en richt grote onomkeerbare schade 
aan in het landschap. 
 
Dit kappen van laanbomen is een disproportionele maatregel die geheel niets toevoegt aan de 
veiligheid voor een steeds kleiner aantal automobilisten dat de dood vindt door een ongeluk langs 
die wegen omzoomd door laanbomen, maar wel grote schade doet aan de leefbaarheid van het 
landschap en het toch al gehavende bomenbestand in onze provincie. 
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Onze Stichting hoopt dat u gehoor wilt geven aan dit dringend verzoek. 
 
 
Graag vernemen wij van u welke visie uw Provincie zelf heeft met betrekking tot het veiliger 
maken van de N-wegen. 
 
Vriendelijke groeten, namens de Stichting en verontruste bewoners, 
 
 
 
M.J.J. Vodegel-Versteeg 
Secretaris Stichting De Woudreus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.woudreus.nl/
mailto:info@woudreus.nl


Bomenstichting Achterhoek
Dillenburg 112

7242 BE   LOCHEM

bomenachterhoek@gmail.com

http://bomenachterhoek.blogspot.com/

https://twitter.com/#!/@BomenAchterhoek

__________________________________________________________________________________

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

T.a.v: de Minister mw. drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Postbus 20901

2500 EX  DEN HAAG

Lochem, 03 mei 2018

Betreft: Veiligheid provinciale wegen

Afschrift:

Leden van de Tweede Kamer.

Griffie.

Vaste Kamercommissies van: Infrastructuur & Waterstaat, Landbouw, Natuur & 

Voedselkwaliteit en Economische Zaken & Klimaat.

Geachte Minister Van Nieuwenhuizen,

Namens alle ondergetekenden vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende.

U wilt de verkeersveiligheid vergroten. Een nobel streven dat iedereen zal toejuichen. 

Echter de manier waarop u dit wilt bereiken lijkt o.i. nogal vergezocht en onnodig. 

Zo zet u vooral in op het veiliger maken van de Provinciale wegen. 

Een merkwaardige prioriteit, aangezien op de N-wegen het aantal slachtoffers juist dalende 

blijkt: de meeste van de verkeersdoden vallen nu immers aantoonbaar onder het groeiend 

aantal e-bike gebruikers. 

U meent echter resultaat te kunnen behalen door het verwijderen van obstakels uit de 

bermen van Provinciale wegen. Dit zal vooral neerkomen op het kappen van bomen, een 

zeer onwenselijke situatie.

Door Veilig Verkeer Nederland is vastgesteld dat 90% van de verkeersongelukken op de 

Provinciale wegen wordt veroorzaakt door onveilig rijgedrag van automobilisten. 

De wegen zijn dus niet onveilig maar juist het rijgedrag is hiervan de oorzaak. De onveiligheid

ontstaat vooral door: te hard rijden, alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van de mobiele 

telefoon, dat bestuurders in toenemende mate afleidt van de weg. Appen gaat slecht samen 

met het besturen van een auto. 
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Als oplossing ziet u dan het verwijderen van obstakels zodat de ongedisciplineerde 

bestuurder zonder belemmering de weilanden kan worden ingeslingerd?

Worden dan ook alle sloten en kanalen gedempt, schuren afgebroken, hekken neergehaald, 

lantaarnpalen verwijderd?

Algemeen bekend is, dat bomen langs de weg juist een snelheidsverlagende werking hebben.

Zij zorgen derhalve eerder voor meer dan minder veiligheid in het verkeer. 

Tevens is een belangrijk voordeel van bomen langs de route de opname van fijnstof dat door 

de auto’s wordt uitgestoten. Hiermee dragen bomen in belangrijke mate bij aan de CO2- 

reductie waar Nederland zo naar snakt om de doelstellingen van het ondertekende Parijs-

akkoord te kunnen halen.

Bomen bieden, ook langs de weg, een biotoop aan insecten waarvan inmiddels zoals u 

bekend een dramatische afname van 80% geconstateerd is. 

In een flinke eik huizen al meer dan 350 soorten insecten. Wij kunnen ons daarom ook niet 

meer niet permitteren die biotoop teniet te doen. Verder bieden bomen natuurlijk ook nog 

nestruimte aan vogels en vleermuizen. 

En dan het landschapsschoon. Wat is er mooier dan in de avondzon langs een door bomen 

omzoomde weg te toeren? De N-wegen met boombeplanting, vaak wegen met een rijke 

cultuurhistorie, hebben ook natuurhistorische waarde. En dit zou de gehele bevolking 

ontnomen moeten worden omdat een klein deel daarvan gevaarlijk rijgedrag vertoont?

Wij begrijpen dat er ook voordelen verbonden zijn aan het massaal kappen van bermbomen. 

Besparing op onderhoudskosten en opbrengsten van verkoop als grondstof en biomassa.

Echter voor de verkeersveiligheid valt juist meer heil te verwachten van oplossingen zoals het

bevorderen van bewustwording van weggebruikers, het aanbrengen van vangrails op 

gevaarlijke punten met behoud van bomen en snelheidsbeperkende maatregelen.

Wij hopen dan ook van harte dat u, in het maatschappelijk belang, uw aandacht daarom 

vooral zult willen richten op het doelmatig terugdringen van juist al deze bekende oorzaken 

die de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen.

Graag vernemen wij uw reactie en zijn, indien u daar prijs op stelt, uiteraard bereid u één en 

ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt, secretaris

Comité Matiging Kapbeleid Slangenburg, Pauline de Vries

Mede namens:

Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF); namens 91 lid-organisaties

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC); namens 3000+ leden

Stichting De Woudreus

Stichting Bomenridders Groningen

Stichting Bomenridders Leeuwarden
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Stichting Bomenridders Rotterdam

Groen Natuurlijk

Stichting Natuurlijk Achterhoek

Stichting Schoorlse bos

Utopie Advocaten Den Haag 

Stichting Boom en Bosch

Natuur- en Milieuvereniging Het Groene Hart Brabant

Stichting Levensbomenbosch

Bomenstichting Den Haag 

Bomen en Mensen

Utrechtse Bomenstichting 

Stichting Bossche Milieugroep

Stichting Beat the Carbon.



Foto: Erik Korsten

Vleermuizen: 
ecologie, functie van laanbomen, wettelijke 

bescherming

Natuurbescherming is toch tijdloos?

Peter Twisk

In Europa komen zo’n 40 soorten voor,
in Nederland 17 soorten.



BoombewonersBoombewonersGebouwbewonersGebouwbewoners

Ze zijn o.a. onder te verdelen in boombewoners
En gebouwbewoners.

Twijfelaars

Door de verschillende manieren van jagen 
wordt concurrentie vermeden

Rosse vleermuis

Laatvlieger

Gewone dwergvleermuis

Gewone grootoorvleermuis

Watervleermuis



Foto: Erik Korsten
Echolocatie: kijken met geluid

De insecten worden opgespoord met behulp 
van echolocatie

Hoe zit een vleermuis in elkaar?

duim

wijsvingermiddelvinger

ringvinger

pink

voet

hielbeen
staart

Vleermuizen gebruiken dus al hun ledematen en hun
staart om te vliegen

Het zijn dan ook zeer wendbare en efficiënte vliegers



Vleermuizen vliegen dus met al hun poten 
en hun bek gebruiken ze om te eten en voor echolocatie. 

Wat blijft er dan nog over om een schuilplaats te maken?

Vleermuizen maken dan ook alleen gebruik van bestaande holten

??

Schuilplaatsen vinden ze in gebouwen…

Achter vensterluikAchter vensterluik

Achter boeibordAchter boeibord

In spouwmuurIn spouwmuur

Onder dakpannenOnder dakpannen

Op zolderOp zolder

In schoorsteenIn schoorsteen



En in bomen met holten

Seizoenstrek

Meervleermuis
Ruige dwergvleermuis



Om de winter door te komen houden 
vleermuizen een winterslaap

Veel soorten zoeken daarvoor grotachtige ruimten op

Maar van een belangrijk deel van de vleermuizen in 
Nederland weten we niet waar ze in de winter blijven.

Ruige dwergvleermuizen
Overwinterend in vleermuiskast



In het najaar zijn bij enkele soorten 
paargezelschappen te vinden.

(Je kijkt hier langs de stam van een boom recht omhoog)

In het voorjaar worden kraamkolonies 
gevormd

Ieder vrouwtje brengt maar één jong per jaar ter wereld!



Voortplanting bij muizen

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

december

Voortplanting bij vleermuizen

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli



Ruige dwergvleermuis 11 jaar
Rosse vleermuis 12 jaar
Gewone dwergvleermuis 16 jaar
Franjestaart 17,5 jaar
Ingekorven vleermuis 18 jaar
Meervleermuis 20,5 jaar
Laatvlieger 21 jaar
Bechsteins vleermuis 21 jaar
Kleine hoefijzerneus 21 jaar
Vale vleermuis 22 jaar
Baardvleermuis 23 jaar
Watervleermuis 28 jaar
Gewone grootoorvleermuis 30 jaar
Grote hoefijzerneus 30,5 jaar
Brandts vleermuis 42 jaar!!

Hoogst waargenomen leeftijd in de vrije natuur:

Landschapsgebruik 1

Rosse vleermuisRosse vleermuis

watervleermuiswatervleermuis

grootoorvleermuisgrootoorvleermuis



Landschapsgebruik 2

Lanen kunnen ook belangrijk zijn als verbindingsroute en als foerageergebied.

Gebruik van boomholten 1

Verblijfplaatsen zijn meestal te vinden op plaatsen waar veel 
oude bomen bijeen te vinden zijn.



Gebruik van boomholten 2

Gebruik van boomholten 3

Ontwikkeling
boomholte

Door watervleermuizen
bewoond spechtengat



Gebruik van boomholten 4

Gebruik van boomholten 5

Rosse vleermuizen in lengtescheur

Verblijfplaats ruige dwergvleermuizen



Gebruik van boomholten 6

Rosse vleermuis in lengtescheur (wijst op woningnood)

Gebruik van boomholten 7

Plakoksel



Gebruik van boomholten 8

Loshangende schors

Gebruik van boomholten 9

In 1997 verblijfplaats water-
vleermuis, vijf jaar later
dichtgegroeid.



Gebruik van boomholten 10

Voorbeeld: Griendtsveen (2006)

•• 1400 1400 laanbomenlaanbomen, voornamelijk Amerikaanse eik;, voornamelijk Amerikaanse eik;
•• 53 bomen met (mogelijk) geschikte holten;53 bomen met (mogelijk) geschikte holten;
•• Waarvan 14 bomen door vleermuizen gebruikt;Waarvan 14 bomen door vleermuizen gebruikt;
•• Voor vijf van deze 14 bomen waren er plannenVoor vijf van deze 14 bomen waren er plannen

ze te rooien;ze te rooien;
•• Na overleg met een onderhoudsdeskundige Na overleg met een onderhoudsdeskundige 

kondenkonden drie van deze vijf bomen behouden drie van deze vijf bomen behouden 
blijven;blijven;

•• Langs een doodlopende weg werden de bomenLangs een doodlopende weg werden de bomen
bestempeld tot vleermuisreservaat.bestempeld tot vleermuisreservaat.

Wetgeving 1.

Vleermuizen zijn beschermd via de Flora- en Faunawet.

Dit is de uitwerking voor Nederland van de Europese Habitatrichtlijn

Zorgplicht: we moeten zorgvuldig met de natuur omgaan

Vleermuizen behoren tot de streng beschermde soorten:
•het is niet toegestaan ze te doden of te verstoren;
•ook hun vaste verblijfplaatsen zijn beschermd

(vaste is hier niet hetzelfde als permanente verblijfplaats);
•Ook vliegroutes en foerageergebied die als een functioneel

onderdeel van een verblijfplaats kunnen worden gezien zijn
beschermd.

De nieuwe natuurwet zal hier weinig aan veranderen aangezien de 
Habitatrichtlijn niet snel aangepast zal worden.



Wetgeving 2.

Laanbomen kunnen ook beschermd zijn via o.a. een gemeentelijke
verordening of via de boswet .

Een eigenaar van laanbomen kan ook via het Burgerlijk wetboek 
aansprakelijk zijn voor schade die als gevolg van bijvoorbeeld 
vallende takken ontstaat.

Welke wet of regelgeving heeft dan voorrang?

Deze wetten en regels staan naast elkaar en kunnen tegelijk
van toepassing zijn.

Verplichtingen via de ene wet of regel ontslaan een eigenaar 
van laanbomen dus niet van verplichtingen via een andere 
Wet of regel.

Wetgeving 3.

Maar… wetgeving is geen ecologie.

Bomen die niet door vleermuizen worden gebruikt zijn niet beschermd.

Een beheerder die een bos zo beheert dat er geen bomen ontstaan die
waardevol kunnen zijn voor vleermuizen doet wettelijke gezien
niets verkeerd….

De natuur in Nederland kan waarschijnlijk nog een stuk rijker dan hij 
nu is.

De Bechsteins vleermuis en mopsvleermuis zijn typische bosbewoners,
maar ze zijn vrijwel afwezig in ons land. Dat kán het gevolg zijn van
te intensief bosbeheer.



Natuurbeheer

Natuurbeheer is onderhevig aan ‘mode’, terwijl bomen een omlooptijd
van meer dan 80-120 jaar nodig hebben voordat ze onderdak bieden 
aan vleermuizen.
Aanplant van bijvoorbeeld Amerikaanse eiken als laanboom was zo’n 
mode-verschijnsel.
Enkele recente mode-verschijnselen:

Verhoging grondwaterstand Begrazing (ook in bos)

Dus….

Denk eerst tien keer na voordat je een oude boom velt.


