
Fase 1, K&L werk Start fase 2&3 K& leidingwerk Uitloop K&L werk Start bouwfase

De ontheffing heeft betrekking op de soorten:
Hazelworm, kamsalamander, alpenwatersalamander, broedvogels en vleermuizen (met name gewone dwergvleermuis)

Aanleg Bosweg + voorziening tijdelijk fietspad

Activiteit met raakvlak ecologie Uitvoering door: 2021 2022 2023 Rotonde N226 en verlegging Engweg

Periode/maand van uitvoering dec jan febr mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt apr

Ecologische verkenning omgeving spoor/poelen Copijn

Beoordeling gehele projectgebied Copijn

Afspraken ecologische begeleiding Copijn, Provincie Utrecht

Monitoren waterniveau 1e salamanderpoel N226

Copijn in 2022 en ProRail 

in 2023? Vervolg nog 

nader af te stemmen. Bronnering omgeving carpoolplaats N226 ivm K&L werk Bronnering?

Aanvullen water in omgeving oever poel 1 tot het 

normale nivo weer is bereikt

Vellen en afvoeren bomen Anderstein Rondhout

Vellen en afvoeren beuken N226 bij spoor en 2 

eiken andere zijde spoor Rondhout

Ecologische begeleiding bij vellen beuken en 

eiken Copijn

Aanbrengen takkenrillen/stobben vrijkomend 

hout aan zuidzijde spoor N226

Rondhout op aanwijs 

Copijn

Aanbrengen takkenrillen bij amfibieën vijvers 

N226 (2 locaties) Copijn

Aanbrengen takkenrillen/stobben 

Tuindorpweg/parallel aan spoor Copijn

Aanbrengen takkenrillen op/langs projectgebied 

terrein Anderstein, Mits akkoord Anderstein 

zodra de bomen bij de Engweg/carpoolplaats 

gekapt worden Copijn

Logboek aanleggen en bijhouden Copijn

Bijhouden actiepuntenlijst Copijn

Afstemming fauna schermen Copijn

Plaatsing 1e fauna schermen en tegels op 2 

locaties Copijn

Onderhoud fauna schermen Copijn

Controle tegels/afvangen hazelworm Copijn Eerste actieve dieren begin april incl. locatie Anderstein vanaf 2e helft maart op de 3 (hazelworm) locaties

Plaatsing fauna scherm langs Anderstein (zodra 

v.d. heuvel gereed is met kabel- en leiding werk) 

en aanbrengen tegels Copijn

Vellen eiken omgeving Engweg/carpool Rondhout

Ecologische begeleiding bij vellen eiken Engweg 

(en bescherming en maatregelen naburige te 

behouden bomen) Copijn Controle op vogelnesten voorafgaande aan de kap

Controle op omgevingsveiligheid na afronding 

kap bomen Engweg Copijn Indien nodig offerte voor veiligheidssnoei

Hergebruik stammen/stobben ter verbetering 

biotoop Rondhout/Copijn

Verwijderen Az. Duizendknoop bij carpoolplaats Copijn Opdracht

Controle aanleg vleermuisvoorziening bij 

tunnel/ecologische passage (verder o.a. controle 

op geen gebruik kunstlicht tussen 0,5 uur voor 

zonsondergang en tot een half uur na 

zonsopgang en controle op nieuwe 

straatverlichting, onderbreking vliegroute en 

kwaliteit/kwantiteit nieuw te planten groen).

Copijn/ProRail. Nader af 

te stemmen

Aanpassen fauna scherm locatie nieuwe 

Bosweg/rotonde N226 Copijn Afstemming met aannnemer


