
Ing stuk commissie RGW  

Aan : College van Burgemeester & Wethouders  en raadsleden van  gemeente De Bilt 

De Bilt, 13 oktober 2011 

Betreft:  zienswijze Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/Zeist op Ontwerp-bestemmingsplan 
Utrechtseweg 341 in De Bilt (Verwelius-terrein) 

 

Geacht college en geachte raadsleden van gemeente De Bilt, 

 

Aanleiding 

Vogelwacht Utrecht, afdeling de Bilt/Zeist is inmiddels 65 jaar betrokken met de natuur -en in het 
bijzonder de vogelwereld-  in de Bilt. Daarbij is o.a.  het landgoed Sandwijck en directe omgeving -
vooral in de periode 1966-1975 en vanaf 1983 tot op  heden-  intensief onderzocht op aanwezige 
(broed)vogels. In de bijlagen 7 en 12 van het  ontwerp-bestemmingsplan worden 
onderzoeksmethodiek en uitgevoerde onderzoeken beschreven van quickscan en NNN-toetsing door 
Econsultancy .  In deze zienswijze vragen we aandacht voor  in genoemde bijlagen  -onvoldoende 
vermelde, maar wel-  relevante vogelkundige informatie. 

Sinds  december  2016 is Vogelwacht Utrecht meermaals benaderd door ecologen van Econsultancy 
om avifaunistische gegevens te leveren van en rond het Verwelius-terrein.  Daarbij zijn afspraken 
gemaakt inzake gebruik en verwerking  van onze gegevens, die helaas niet (volledig) zijn nagekomen. 
In deze zienswijze willen wij alsnog  attenderen op  de gemaakte  afspraken  rond gebruik van  onze 
data. 

Vogelwacht Utrecht is ook vanaf december 2017 betrokken bij informatietrajecten van gemeente De 
Bilt, was aanwezig bij rondleiding  voor B&W op Sandwijck/Griftenstein (februari 2018), heeft 
ingesproken op vergadering van commissie RO (november 2018), en bezocht ZOOM-sessie  
(november 2020) plus rondwandeling op Sandwijck en aansluitende  info-avond  in H.F. de Witte 
(oktober 2021).  Wij hebben daarbij onze zorgpunten geuit rondom inhoudelijke aspecten inzake 
saldering/meerwaardebenadering (cf.  kwaliteit/kwantiteit/locatie van natuurcompensatie ) alsmede 
afscherming van NNN/ecopassage en handhaving, waarvoor  we in deze zienswijze nogmaals 
expliciet aandacht vragen. 

 

*Avifaunistische informatie inzake Verweliusterrein en directe omgeving 

In bijlage 7 (Quick  Scan; Econsultancy;  28 juni 2021) worden  onderzoeksmethodiek (pg. 7) en 
aangetroffen en te verwachten beschermde (vogel)soorten (pg. 11-12) beschreven.  Vermeld wordt 
dat er één veldbezoek is afgelegd  (7 juni 2021) en tevens enkele aanvullende kennisbronnen zijn 
benut  om het voorkomen van bijzondere planten- en diersoorten op en rond het Verweliusterrein 
vast te stellen.   

In bijlage 12 (NNN-toetsing en beoordeling inrichtingsplan Hessingterrein; eindrapportage  
Econsultancy; 31 mei 2021) worden uitgevoerde onderzoeken (pg. 8) en  aanwezige soorten Wet 
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natuurbescherming en Rode Lijst soorten (bijlage 3; pg. 57-58) beschreven. Er is in februari 2018 een 
quickscan uitgevoerd  en vervolgens zijn in de maanden april tot september aanvullende 
onderzoeken (niet gericht op vogels) verricht door Econsultancy.  Opmerkelijk is dat er geen 
vogelsoorten worden vermeld  in voornoemde bijlage 3. 

Omdat de Vogelwacht van mening is dat in voornoemde documenten de avifaunistische waarde en 
betekenis onvoldoende is  belicht, wordt verwezen naar een beknopte  beschrijving van 
onderzoeksmethodiek en resultaten van langjarig en intensief vogelonderzoek (zie bijlage 1).  

 

*Data, gebruik en bronvermelding Vogelwacht 

Op verzoek van Econsultancy is op 28 oktober 2018 een update verstrekt van eerder (op 17 januari 
2017)  aangeleverde avifaunistische gegevens, nadat  Econsultancy (per email; 10 juli 2018) laat 
weten dat de gegevens van de Vogelwacht integraal worden opgenomen in de tekst (of verwezen 
naar een bijlage) van het onderzoeksrapport, inclusief een interpretatie (als toevoeging).  Op 10 
december 2018  ontvangen wij wel een concept-verslagsdeel  van de quick scan uit 2018, waarop een 
inhoudelijke reactie door de Vogelwacht is geleverd. Helaas ontbreekt  in beide voornoemde 
rapporten (bijlagen 7 en 12) bronvermelding en zijn kanttekeningen en interpretaties van de 
Vogelwacht niet of onvoldoende vermeld (zie bijlagen 2 en 3). 

 

*Meerwaardebenadering/saldering (kwaliteit/kwantiteit/locatie natuurcompensatie) 

Naar aanleiding van de ZOOM-presentatie op 19 november 2010 (sessie 18:00-19:00 uur) over 
landschappelijk/stedenbouwkundige ontwerp voor het Verweliusterrein heeft de Vogelwacht 
gevraagd of Econsultancy kan aangeven waarom verwacht wordt dat de voorgestelde compensatie-
natuur in Voorveldse polder (sheets 15/16)  toereikend zou zijn voor het verlies van broed- en 
foerageergebied van in het bestaande NNN-gebied aan zuidzijde van Hessingterrein voorkomende 
vogels. De insectivore broedvogels (en voor predatoren vluchtende vogelsoorten ) die nu het 
zuidelijk deel van het Verwelius-terrein gebruiken, zullen niet gebaat zijn bij het beschikbaar komen 
van “nieuwe natuur”op 1500 meter afstand.   Bij beantwoording van onze ZOOM-vraag (#15) wordt 
gesteld:  

Het plan wordt uitgevoerd conform wet natuurbescherming. Dus ook de compensatie conform die 
wet. Voor zover de broedplaatsen beschermde situaties zijn, zal het plan de wet volgen. Daarnaast 
wordt  ook binnen en in de directe omgeving van het plangebied compensatie aangeboden, dit vooral 
in de vorm van kwaliteitsverbetering. 

Helaas is deze reactie niet afdoend voor onze constatering dat ondermeer foeragerende grasmussen 
en bosrietzangers uit het huidige NNN-gebied in het voortplantingsseizoen  niet gebaat zijn bij 
compensatie-locaties op meer dan 500 meter afstand van de nestplaatsen.  Verminderde 
beschikbaarheid van insecten, bodemdieren, muizen en vogels  hebben effecten op aanwezigheid en 
reproductie-resultaten van diverse vogelsoorten. De voorgestelde compensatie is daarmee kwalitaief 
en qua locatie niet toereikend (zie bijlage 4). 
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*Afscherming NNN/handhaving 

Naar aanleiding van voornoemde ZOOM-sessie over bescherming van de natuur (sheets  19-21)heeft 
de Vogelwacht  gevraagd of Verwelius/Econsultancy en/of gemeente De Bilt kan aangeven waarom 
effecten van geluid en verlichting door het aanbrengen van een damwand en hek/haag  op het 
aangrenzende natuurgebied afdoende - lijken te-  zijn beschermd.  Ook is gevraagd naar 
mogelijkheden tot en borging van handhaving op het niet betreden van het resterende beschermde 
NNN-gebied. Helaas (b)lijkt handhaving een lastige zaak en nopen recente  ervaringen met bezoek 
van honden-uitlaters , spelende kinderen en feestende jongeren in en rond de vorig jaar 
gerealiseerde eco-passage (Utrechtseweg) en in het agrarisch gebied ten westen van Park Arenberg 
tot het advies om nog meer aandacht te schenken aan duurzame rustgaranties voor het NNN-gebied 
en de ecopassage (zie bijlage 4). 

Benieuwd naar uw reactie , met het expliciete  verzoek om herziening van voorliggende ontwerp-
bestemmingsplan voor het voormalige Hessing-terrein waarbij voldoende recht wordt gedaan aan 
bestaande en potentiële natuurwaarden en vogelbelangen en met vriendelijke groet, 

Wigle Braaksma 

 

 

 

 

(namens Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/Zeist) 









Re: Vragen n.a.v. presentatie bouwplan Verweliusterrein d.d. 19 november 2020 

Vriendelijke groet, 
 

Op 02-12-2020 23:59 schreef wigle braaksma <bwigle@hotmail.com>: 

Geachte Verwelius-vertegenwoordigers en  (gemeente De Bilt), 

Op 19 november j.l. heb ik deelgenomen aan een Zoom-presentatie (van 18:00-19:00 uur) 
waarbij het landschappelijk/stedenbouwkundige ontwerp voor het zogenaamde 
Verweliusterrein (Utrechtseweg 341, De Bilt) werd gepresenteerd middels een powerpoint plus 
toelichting door Serge Vonk (stedenbouwkundige en landschapsarchitect, IMOSS). 
Tijdens deze online presentatie heb ik (als betrokken vogelonderzoeker in zuidelijk deel van 
gemeente De Bilt) tweetal vragen gesteld inzake: 
* tijdsplanning vervolgproces en beschikbaarheid van volgens Natuurwet vereiste ecologische
onderzoeksrapporten en 
* locatie en kwalitatieve betekenis van voorgestelde compensatielocaties in Voorveldse polder. 

Naar aanleiding van voornoemde presentatie en de daaropvolgende vraag/antwoord-ronde 
heb ik de volgende aanvullende vragen: 

(1) betreffende saldering/compensatie van natuur (sheets 15/16):

* de toevoeging van 12.210 vierkante meter compensatienatuur in de Voorveldse polder
behelst vooral een kwantitatief aspect, maar heeft helaas geen te verwachten ecologische,
kwalitatieve waarde voor de in het bestaande natuurgebied Sandwijck/Griftenstein -zuid 
voorkomende zoogdieren (das, haas, ringslang) en broedvogels. Foeragerende dassen,
bosrietzangers en grasmussen zuilen in het voortplantingsseizoen voedsel (voor zichzelf en hun 
nageslacht) op korte afstand van burcht of nest zoeken. 

Kan Econsuntancy aangeven waarom men verwacht dat de voorgestelde compensatienatuur op 
deze locatie(= in Voorveldsepolder) toereikend zou zijn voor het verlies aan 
broed-/foerageergebied van ondermeer voornoemde beschermde soorten rond ecopassage en 
in natuurgebieden Sandwijck en Griftenstein-zuid? 

(2) betreffende bescherming van de natuur (sheets 19-21):

* Met een damwand plus een hek/haag van 1 meter hoogte - respectievelijk aan slootoever en 
zuidgrens van woonwijk- zou de bescherming van aanliggende natuurgebied en ecopassage
afdoende geborgd zijn. Gezien ervaringen elders in deze gemeente (o.a. in Voorveldse polder
aan westzijde van Park Arenberg) en gezien de huidige bouwplannen (o.a. raamhoogte boven 
de grens van 1 meter) is de verwachting dat deze aanname niet correct is. 



Kan Verwelius/Econsultancy/gemeente De Bilt aangeven waarom de effecten van geluid 
(mensen, honden, auto's, maaimachines etc.) en verlichting door de geplande buffers (sloot, 
damwand, hek/haag) op het aanpalende natuurgebied/ecopassage en op bescherrmwaardige 
soorten afdoende -lijken te- 7ijn besth md? 

 · 
• Kan.Ve.1weliu#Ecoosultancy (gemeente De Bilt aangeven hoe handhaving op het niet betreden

van beschermde natuurgebied door mensen (met bootjes/zwemmend) en/of honden duurzaam
kan worden geborgd?

Kan Verwelius/Econsultancy/gemeente De Bilt aangeven hoe de gevolgen van de plausibele
toename (= na oplevering van 130 nieuwe woningen) van het aantal honden en katten in dit
ecologisch kwetsbare gebied kunnen worden gemitigeerd?
<NB: Helaas wordt de directe omgeving van de recent opgeleverde ecopassage onder de
Utrechtseweg ook nu nog steeds benut als hondenuitlaat en JOP ... >

(3) betreffende vervolgproces (sheet 40}: 

* Vanwege aanlevering van avifaunistische gegevens (periode 1983-2018; landgoed Sandwijck
e.o. aan Econsultancy is afgesproken dat ondergetekende de conceptversies van de door
Econsultancy uitgevoerde onderzoeken (i.c. verplichte Neeîenzij toets plus vervolgonderzoek
naar enkele -volgens Natuurwet beschermde soorten- zou ontvangen, lezen,
becommentariëren en eventueel aanvullen. Omdat dit nog niet is gebeurd volgende vraag:

Kan ik alsnog (conform eerdere toezeggingen } de conceptversies van beide ecologische 
rapporta�es van Econsultancy ontvangen? 

Benieuwd naar uw reacties en met vriendelijke groet, 
Wigle Braaksma 



 
 
Van: wigle braaksma <bwigle@hotmail.com>  
Verzonden: vrijdag 5 november 2021 22:19 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Bijlage (#3) bij Zienswijze Vogelwacht Utrecht inzake Ontwerpbestemmingsplan 
Utrechtseweg 341, De Bilt 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
L.S. 
 
Hieronder de toegezegde bijlage 3 , behorende bij Zienswijze Vogelwacht (13 oktober 2021) inzake 
Ontwerpbestemmingsplan Verweliusterrein, De Bilt. 
 
Ter kennisgeving voor leden van de commissie RGW en de commissievergadering van 24 november 
a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wigle Braaksma, 
Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/Zeist 
 
 

 
 
 

 
From: wigle braaksma <bwigle@hotmail.com> 
Sent: Sunday, December 16, 2018 12:53 AM 
To: Econsultancy, Alexander de Keijzer <deKeijzer@econsultancy.nl> 
Cc: C.vanTuijl@econsultancy.nl <C.vanTuijl@econsultancy.nl>; A.Vergeer@econsultancy.nl 
<A.Vergeer@econsultancy.nl> 
Subject: Re: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein  
  
Dag Alexander, 
 
Hierbij mijn reactie op jouw concept-verslag inzake aanvullend ecologisch onderzoek op 
Verweliusterrein. 
Vooraf nog een wat meer algemene observatie. 
 
Boeiende casus, jullie ecologische onderzoeken in De Bilt in het kader van Nee-tenzij-toets 
(i.o.v. gemeente) en van NB-wet 2017 (i.o.v. Verwelius). 
Ik blijf benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen rond  transparant en objectief vergelijkend 
onderzoek inzake kwaliteit en kwantiteit van ecologisch onderzoek door enerzijds 
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ingehuurde professionals en anderzijds gemotiveerde en goed geïnformeerde 
amateurs/natuurliefhebbers.  
 
Dankzij de cases Verwelius-terrein (De Bilt)  en de Nieuwegeinse bouwplannen in de tuin van 
mijn moeder(Bosje van Braaksma) wordt mij duidelijk dat actueel  gehanteerde 
onderzoeksbronnen betrekking hebben op zowel bureaustudie (= o.a. inkoop data bij NFFD) 
als veldonderzoek door ecologisch adviesbureau. Het lijkt me zinnig als er op korte termijn 
gepoogd wordt om de kwaliteit en kwantiteit van kennisbronnen (ingehuurde deskundigen 
versus amateur-nattuuronderzoekers) nader te onderzoeken. (In november 2018 verscheen 
in digitale WUR nieuwsbrief Nature Today hierover een interessant bericht). 
 
Maar nu mijn toegezegde reactie op jouw concept: 
 
Ik heb hieronder in jouw mail inzake RESULTATEN VOOR<T?!>GAAND ONDERZOEK mijn 
vragen en commentaar met kleuren geaccentueerd. 
 
Bij de rood gemarkeerde teksten worden door mij aanvullende vragen gesteld die mij 
relevant lijken om de betekenis en waarde van het door jullie verrichtte aanvullende 
onderzoek te kunnen duiden. Om beantwoording van deze vragen te faciliteren, heb ik ze 
alfabetisch "genummerd" (van A tot  
 
Bij  oranje woorden  heb ik behoefte aan nadere toelichting. 
 
Bij paarse woorden gaat het om m.i. gewenste aanvullingen en/of textuele correcties. 
 
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, mogelijke aanpassingen van jullie concept en natuurlijk 
vooral naar de eindversie van het onderzoeksverslag. Wanneer denk je af te rapporteren? 
 
Met vriendelijke groet, 
Wigle Braaksma 
 
 

 
From: Econsultancy, Alexander de Keijzer <deKeijzer@econsultancy.nl> 
Sent: Monday, December 10, 2018 2:27 PM 
To: wigle braaksma 
Cc: Econsultancy, Coen van Tuijl; Econsultancy, Asha Vergeer 
Subject: RE: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein  
  
Ha Wigle, 
  
Fijn dat je het wilt doorlezen en becommentariëren. In verband met mijn vakantie graag 2 
collega’s van mij in cc-en: 
A.Vergeer@econsultancy.nl  
C.vanTuijl@econsultancy.nl 
  
Met vriendelijke groeten 
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Alexander de Keijzer  
Senior projectleider ecologie  
Ik werk op ma, di en wo.  

 
06 - 19478333  
Max Euwelaan 21-29  
3062 MA Rotterdam  
010 - 7640828  

  

ons laatste nieuws op econsultancy.nl 

  

  

Van: wigle braaksma [mailto:bwigle@hotmail.com]  
Verzonden: maandag 10 december 2018 14:11 
Aan: Econsultancy, Alexander de Keijzer 
Onderwerp: RE: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein 
  
Dag Alexander, 
  
Dank voor je concept resultaten ecologisch onderzoek. 
  
Ik ben weer bij onze zieke moeder maar zal uiterlijk volgende week alsnog inhoudelijk 
reageren op jouw onderstaande mail. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wigle Braaksma 
  
Verzonden vanaf mijn Windows 10-apparaat 
  

 
Van: Econsultancy, Alexander de Keijzer <deKeijzer@econsultancy.nl> 
Verzonden: Tuesday, December 4, 2018 11:24:20 AM 
Aan: wigle braaksma 
CC: Econsultancy, Asha Vergeer 
Onderwerp: RE: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein  
  
Ha Wigle, 
  
Hierbij zoals afgesproken de tekstdelen uit het nader onderzoek rapport (concept) van het 
Hessingterrein. Graag je commentaar. 
  

RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 
  
Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig (wat wordt hiermee 
bedoeld?)  te kunnen toetsen aan de Wet natuurbescherming er op sommige punten meer 
informatie is benodigd:  
  
Vogels 
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Binnen het plangebied bevinden zich zowel in de huidige bebouwing als in de natuurlijke 
omgeving situaties die geschikt zijn als nestgelegenheden voor vogels. Door de 
planontwikkeling kunnen deze mogelijke nestlocaties verstoord worden. Geadviseerd wordt 
in het geëigende jaargetijde nader onderzoek uit te laten voeren naar de potentiële nesten van 
huismus, gierzwaluw, steenuil en grote gele kwikstaart op, en direct grenzend aan, de 
planlocatie.  
 A: Waarom is gekozen voor juist deze 4 soorten? <De afgelopen 5 jaar hebben alleen 
scholekster, koolmees, zwarte roodstaart en witte kwikstaart (met wisselend succes) 
broedpogingen ondernomen op het Verweliusterrein terwijl de 4 onderzochte soorten al 
decennia ontbreken als broedvogel op de planlocatie...> Waarom hebben jullie 
ondermeer sprinkhaanzanger, bosrietzanger, roodborsttapuit, groene specht, 
huiszwaluw en koekoek (als reguliere broedvogels op en nabij planlocatie) niet 
geselecteerd? 
Ten aanzien van <algemene; kan worden vervangen door:> alle beschermde  broedvogels 
kunnen overtredingen worden voorkomen door te werken buiten het broedseizoen. 
  
1.1       Broedvogels 
Huismus 
Voor het onderzoek naar de huismus zijn, conform het soortinventarisatieprotocol van de 
NGB (wat betekent deze afkorting?), twee veldbezoeken uitgevoerd tussen 1 april en 15 
mei 2018, met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen (zie tabel III). Dit is 
gebeurd onder gunstige weersomstandigheden, tussen 1 à 2 uur na zonsopkomst en 1 à 2 uur 
voor zonsondergang. Tijdens de veldbezoeken is gelet op roepende huismussen en 
huismussen die (met nestmateriaal) onder dakpannen of andere nestlocaties verdwenen.  
 B: Zijn op 16 april en 2 mei j.l. op beide data zowel 's ochtends als 's avonds huismussen 
onderzocht? 
 
Gierzwaluw 
Voor het onderzoek naar de gierzwaluw <wordt voorgesteld; kan m.i.  geschrapt worden> 
zijn onder droge weersomstandigheden tussen 1 juni en 15 juli drie veldbezoeken uitgevoerd 
met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen, en waarvan minimaal 1 inventarisatie 
tussen 20 juni en 7 juli (zie tabel III). De onderzoeksinspanning is conform hetgeen is gesteld 
in het Kennisdocument gierzwaluw (BIJ12, juli 2017). De veldbezoeken vonden plaats 
gedurende de avondschemering, van 2 uur voor zonsondergang tot zonsondergang. In de 
betreffende periode scheren groepen gierzwaluwen langs gevels van panden waarin zich 
nesten bevinden. De vrouwtjes die zich op het nest bevinden beantwoorden vervolgens het 
“gieren” van langs vliegende groepen soortgenoten. Bovendien zijn tijdens de 
avondschemering vaak invliegende vogels waar te nemen. 
  
Grote gele kwikstaart 
Voor het onderzoek naar het nestterritorium van de grote gele kwikstaart is in de periode 
begin maart tot eind juni een tweetal ochtendbezoeken uitgevoerd (zie tabel III). In geval van 
adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts, moet er 1 waarneming zijn in de 
periode 10 april t/m 20 juni en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode. De 
inventarisatiemethode is overeenkomstig met de methode die opgesteld is door Sovon 
Vogelonderzoek Nederland.  
 
  
Steenuil 



Aanwezigheid van de steenuil op en nabij de onderzoekslocatie is onderzocht tijdens drie 
gerichte veldbezoeken in de periode half februari tot half april, waarbij er minimaal 1 maand 
zit tussen het eerste en het laatste bezoek (zie tabel IV). Hierbij is gebruik gemaakt van 
zichtwaarneming, geluidsnabootsing, en sporenonderzoek. De inventarisatiemethode is 
overeenkomstig met de methode zoals beschreven in de inventarisatiehandleiding van 
STONE Steenuilenoverleg Nederland en het BIJ12 Kennisdocument Steenuil.  
C: Zijn jullie bekend met de risico's op verstoring van steenuilen bij gebruik van 
geluidsnabootsing? Gebruiken jullie daarbij versterkte apparatuur? 
 
   
Tabel III. Overzicht veldonderzoek huismus, gierzwaluw en grote gele kwikstaart 

  april mei juni juli augustus september 
huismus tijdstip 2 x overdag 

  datum 16-04-2018 
9-05-2018 

functie nest/territorium 
grote gele 
kwikstaart 

tijdstip 2 x overdag 

  datum 9-05-2018 
5-06-2018 

functie nest/territorium 
gierzwaluw tijdstip   3 x avond   

datum 6-06-2018 
25-06-2018 
2-07-2018 

functie nest/territorium 
           

  
Tabel IV. Overzicht veldonderzoek steenuil 

  februari maart april mei juni juli augustus september 
steenuil tijdstip 3 x avond     

datum   15-03-2018 
10-04-2018 
16-04-2018 

functie   nest/territorium 
            

  
  
Overige vogelsoorten 
Voor de volledigheid is aanvullend aan het eigen veldonderzoek ook een lokaal actieve 
vogelexpert <betrokken; kan worden vervangen door:> benaderd met kennis van (o.a. 
broed-) vogels op en om het Verweliusterrein. Wigle Braaksma, onder andere vrijwilliger bij 
Vogelwacht Utrecht, heeft een globale samenvatting van zijn inventarisatieresultaten van 
waargenomen vogels op en rond het Verweliusterrein tussen 2104 en 2018 met Econsultancy 
gedeeld. Hij beschrijft zijn methoden als volgt: 
  
“In de jaren 1983-2018 zijn en worden op en rond het landgoed Sandwijck jaarlijks 
systematisch gegevens verzameld inzake wilde vogels. Enerzijds wordt elke maand 
geregistreerd welke soorten vogels gebruik maken van het gebied of alleen overvliegend 
worden waargenomen (maandpresentieonderzoek). Anderzijds wordt in de periode half maart 
– half juli een broedvogelinventarisatie verricht waarbij territoriaal actieve (broed)vogels 



worden gekarteerd. Beide langlopende onderzoeken worden uitgevoerd door Wigle Braaksma 
(actief bij Vogelwacht Utrecht, Sovon en Werkgroep Sandwijck; onderzoeker is sinds juni 
1982 woonachtig in landhuis Sandwijck). Wekelijks worden in principe 2 monitor-
wandelingen gemaakt van 1 tot 1,5 uur waarbij de veldgegevens worden genoteerd. (Voor 
nadere details over de gehanteerde telmethodiek wordt verwezen naar Sovon-site en Sovon-
vogelatlassen.)” 
  
Relevante resultaten van deze inventarisaties, betreffende beschermde soorten onder de Wet 
natuurbescherming, zijn opgenomen in hoofdstuk 5. De verslaglegging van het onderzoek van 
Wigle Braaksma is aan dit rapport toegevoegd als bijlage I.  
  
1.2       Broedvogels 
Huismus 
Tijdens het gehele onderzoek zijn er geen huismussen op de onderzoekslocatie en in de 
directe omgeving waargenomen, ondanks het op het oog geschikte habitat voor huismus op de 
onderzoekslocatie door de aanwezigheid van openingen in de bebouwing en dichte struiken 
op de onderzoekslocatie, en de waargenomen broedgevallen in de omgeving in de afgelopen 
vijf jaar (inventarisatie Braaksma). Oorzaak hiervan ligt mogelijk in de geringe aanwezigheid 
van overige benodigde habitateisen van de huismus, zoals bijvoorbeeld een geschikte locatie 
om te zandbaden. Op basis van de huidige onderzoeksinspanning kan worden uitgesloten dat 
de te slopen bebouwing een vaste rust- en verblijfplaats vormt voor de huismus.  
D: Naar mijn observaties en vermoeden vormt niet de afwezigheid van een zandbad 
maar vooral het nagenoeg ontbreken van voedsel (insecten en plantenzaad) op het 
bebouwde/geasfalteerde deel van het Verwelius-terrein alsmede het alhier ontbreken 
van dichte struiken/struwelen als vluchtlocatie een verklaring voor de afwezigheid van 
huismus op bebouwde deel van de onderzoekslocatie. Kunnen jullie je vinden in deze 
kanttekening van mij? 
  
Gierzwaluw 
Gedurende de veldbezoeken die plaatsvonden tijdens het broedseizoen < 
toevoegen:> zijn geen in- of uitvliegende gierzwaluwen waargenomen bij de bebouwing op 
de onderzoekslocatie. Er zijn waarnemingen bekend van broedgevallen binnen een straal van 
2 kilometer van de onderzoekslocatie tussen 2014 en 2018 (inventarisatie Braaksma). In de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn echter geen aanwijzingen voor nestlocaties 
waargenomen tijdens het door Econsultancy uitgevoerde veldonderzoek. Op basis van de 
huidige protocollaire onderzoeksinspanning kan worden uitgesloten dat de te slopen 
bebouwing een vaste rust- en verblijfplaats vormt voor de gierzwaluw.  
E: Ik onderschrijf deze conclusie maar merk op dat gedurende de maanden juni/juli bij 
geschikte weersomstandigheden vaak vele tientallen (soms zelfs enkele honderden) 
gierzwaluwen foerageren boven en in de omgeving van het Verweliusterrein. Gezien de 
aan-/af-vliegroutes zijn deze vogels zowel uit Utrecht als De Bilt/Bilthoven afkomstig. Is 
jullie bekend dat het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied van belang is als 
foerageergebied voor gierzwaluwen die in de nabije omgeving broeden?  
  
Grote gele kwikstaart 
Tijdens het nader onderzoek is op en rond de onderzoekslocatie geen grote gele kwikstaart 
waargenomen, en zijn geen sporen van deze soort aangetroffen. De grote gele kwikstaart is de 
laatste jaren in opmars in Utrecht, maar is niet talrijk in de omgeving van het plangebied. Ook 
zijn geen lokale broedgevallen van deze soort bekend in de afgelopen 40 jaar, blijkt uit 
emailcontact met de heer Braaksma. Er kan redelijkerwijs worden uitgesloten dat de 



onderzoekslocatie een vaste rust- of verblijfplaats, dan wel primair foerageergebied vormt, 
voor de grote gele kwikstaart.  
F: Omstreeks 2016 heeft er een geslaagd broedgeval plaatsgevonden in het Sovon-
atlasblok waarin ook de onderzoekslocatie ligt. Het betrof hier echter een andere locatie: 
Hoogekampse plas! Wel is al decennia sprake van vaste overwintering/foerageer-functie 
voor deze soort op de oevers van de Biltse Grift. Kan laatstgenoemde zin hierboven 
worden aangepast? 
  
Steenuil 
Tijdens de veldbezoeken is middels akoestische nabootsing van de steenuil, zichtwaarneming 
en sporenonderzoek bepaald of de steenuil gebruik maakt van de onderzoekslocatie als 
primair foerageergebied. Tijdens de veldonderzoeken zijn geen waarnemingen van roepen, 
zichtwaarnemingen of sporen gevonden van de steenuil op en nabij de onderzoekslocatie. Er 
zijn geen aanvullende redenen om aan te nemen dat de steenuil broedt op het Verweliusterrein 
of in de directe nabijheid ervan. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat de onderzoekslocatie 
een broed- of primaire foerageerlocatie vormt voor de steenuil. 
  
Overige vogelsoorten 
Overige categorie 1-4 soorten die in de afgelopen vijf jaar tijdens eerdere inventarisaties 
door Braaksma in de omgeving (<2 km) van de onderzoekslocatie zijn waargenomen 
betreffen de buizerd, havik, sperwer, boomvalk, slechtvalk en ransuil.  
G: Ik vermeld ook de volgende categorie 4 soorten (zeldzaam; oranje lijst; provincie 
Utrecht; 1998): groene specht en roodborsttapuit. Waarom zijn deze soorten hier niet 
vermeld? 
Nesten van deze soorten op en direct naast de onderzoekslocatie zijn niet aangetroffen. 
H: Met uitzondering van boomvalk en ransuil zijn in de periode 2014-2018 nesten 
aangetroffen van buizerd en havik (op max. 300 meter afstand van Verweliusterrein), 
sperwer (700 meter) en slechtvalk (circa 2 km.; provinciekantoor). Kan bovengenoemde 
zin worden gecorrigeerd? 
In de broedvogelinventarisatie van de heer Braaksma wordt de kwaliteit van het 
‘reuzenberenklauwperceel’ op de onderzoekslocatie (het zuidoostelijke perceel binnen de 
onderzoekslocatie) benadrukt als rustplaats, schuilplaats en voedselgebied voor kleinere 
vogelsoorten als vinkachtigen en kleine insecteneters. Deze soorten zijn niet speciaal 
beschermd onder de Wet natuurbescherming. Wel is beoordeeld wat de significaNtie is van 
het wegvallen van dit foerageergebied ten opzichte van het totale oppervlak aan 
beschikbaar foerageergebied voor bovengenoemde categorie 1-4 soorten.  
I: Zoals door mij -op verzoek- ook toegelicht aan de commissie Openbare Ruimte van 
gemeente De Bilt op 15 november j.l. is de significantie van het wegvallen van 
bovengenoemde functies (rust, veiligheid, voedsel) met name in het broedseizoen 
essentieel. Het gaat daarbij ook om vogels die in de aangrenzende natuurgebieden 
(Griftenstein, Sandwijck) broeden. Onderschrijven jullie mijn observatie dat het 
aanbieden van compensatiegebied voor broedende bosrietzanger, kleine karekiet, 
tuinfluiter, grasmus en roodborsttapuit op een afstand van 1,5 kilometer weinig zinvol 
is? 
Vanwege het groene en kleinschalige karakter van het landschap in de omgeving en de 
reikwijdte van deze soorten is te verwachten dat deze vogels gebruik kunnen maken van 
overig geschikt foerageergebied in de omgeving. Ten oosten van de onderzoekslocatie 
bevindt zich een twee hectare groot perceel dat bestaat uit verschillende voedselplanten voor 
zaadeters met onder andere mais, zonnebloem en graansoorten. Een negatief effect op de staat 
van instandhouding door het wegvallen van dit foerageergebied van deze soorten is 



redelijkerwijs uit te sluiten. Overtreding van de Wet natuurbescherming betreffende het 
verstoren van een vaste rust- of verblijfplaats of primair foerageergebied van buizerd, havik, 
sperwer, boomvalk, slechtvalk en ransuil is niet aan de orde. Wel geldt dat ieder vogelnest is 
beschermd op het moment dat het in gebruik is.  
  
Tijdens het veldonderzoek is de ijsvogel (categorie 5) waargenomen boven de Biltse Grift. 
Deze soort is voor nestlocaties en primair foerageergebied afhankelijk van respectievelijk een 
(zuidgeoriënteerde) steile oeverwand en overhangende takken boven het water die als zitpost 
kunnen dienen tijdens de jacht. Deze voorzieningen zijn niet aanwezig op de 
onderzoekslocatie. Eventueel fungeren van de Biltse Grift als vliegroute zal in de nieuwe 
situatie naar waarschijnlijkheid gehandhaafd blijven, wanneer de Bilt verlegd wordt langs de 
noordzijde van de onderzoekslocatie. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien 
van de ijsvogel is op basis van deze redenen redelijkerwijs uit te sluiten.  
  
Van de overige geïnventariseerde soorten, zoals wilde eend, merel en rietgors, zijn diverse 
broedvogelterritoria vastgesteld op de onderzoekslocatie. Deze soorten zijn niet bijzonder 
beschermd onder de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).     
 J: Fijn dat mijn samenvatting van -een deel der lokaal- waargenomen vogels als bijlage 
1 wordt toegevoegd aan jullie eindrapport. Wisten jullie dat er sinds 1966 circa 240 
wilde vogel-soorten zijn waargenomen op en rond het Verweliusterrein en landgoed 
Sandwijck? 
 
Met vriendelijke groet, 
Wigle Braaksma 
  
 ___________________________________________________________________________
_____________________________________ 
Alexander de Keijzer  
 
Ik werk op ma, di en wo.  

 
06 - 19478333  
Max Euwelaan 21-29  
3062 MA Rotterdam  
010 - 7640828  

  

ons laatste nieuws op econsultancy.nl 

  

  

Van: wigle braaksma [mailto:bwigle@hotmail.com]  
Verzonden: zondag 28 oktober 2018 00:11 
Aan: Econsultancy, Alexander de Keijzer 
Onderwerp: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein 
  

Dag Alexander, 
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Hierbij alsnog mijn geactualiseerde vogelgegevens (na mijn eerste "levering"  op 21  januari 
2017 aan  jouw ex-collega's  Maikell Verkerk en Liesbeth Hunink).  

De actualisering betreft enerzijds de periode (nu: 2014-2018; eerdere mail: 2013-2016), 
anderzijds de locatie-omgeving (nu: straal 2 km.; eerder: 0,5 km.) 

  

Ik heb aanvullende informatie toegevoegd  over de avifaunistische functies van het 
Reuzenberenklauw-perceel (= ten zuiden van Biltse Grift).  

Inzake informatie over wissels en trekroutes van zoogdieren heb ik jou eerder al geadviseerd 
om hierover met Hans Vink en Dick van Beek te overleggen. 

Betreffende de selectie van (broed)vogelsoorten heb ik jou in mijn vorige mail (deze avond) 
twee vragen gesteld. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. 

  

Tenslotte ben ik content met jouw hieronder (vet) vermelde toezeggingen en blijf ik 
benieuwd naar de vervolgontwikkelingen rond natuurgebied Sandwijck, de geplande 
ecopassage Griftenstein en het bouwproject Verwelius. 

  

Met vriendelijke groet, 

Wigle Braaksma 

(Vogelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/Zeist; Werkgroep Sandwijck) 

  

  

  

 
  

 
Van: "Econsultancy, Alexander de Keijzer" <deKeijzer@econsultancy.nl> 
Datum: 10 juli 2018 om 15:35:11 CEST 
Aan: WIgle Braaksma <wigleb@icloud.com> 
Kopie: "Econsultancy, Asha Vergeer" <A.Vergeer@econsultancy.nl> 
Onderwerp: Antw.: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein 

Ha Wigle, 
  
Je wilde graag nog een mailverzoek van me hebben voor wat informatie. 

mailto:deKeijzer@econsultancy.nl
mailto:wigleb@icloud.com
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Hierbij dat verzoek: 
  
Ik wilde graag van je ontvangen de jou bekende gegevens over broedlocaties en territoria 
van met name vogels met een  jaarrond beschermde nestlocatie (tabel 1 t/m 5). 
Het gaat dan met name over roofvogels, waaronder uilen en daarnaast grote gele 
kwikstaart, huismus en gierzwaluw.  
De locatie is rond het voormalige Hessingterrein (straal 2 km). 
Maar je bent vrij om ook gegevens van andere soorten door te geven, als je die van belang 
vindt. 
Daarnaast zijn gegevens over de wissels in het gebied en het gebruik ervan en de jaarlijks 
trekroutes van belang voor ons onderzoek en de bescherming van de functionaliteit van het 
gebied. 
  
Je gegevens worden met vermelding van bron integraal opgenomen in de tekst (of 
verwezen naar een bijlage) van het onderzoeksrapport, inclusief een interpretatie van je 
als je die toevoegt. 
Eventuele aanvullingen op je gegevens of je interpretatie en eigen commentaar zal 
voorafgaand aan levering met je doorgenomen en besproken worden. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Alexander de Keijzer  
 
Ik werk op ma, di en wo.  

 
06 - 19478333  
Max Euwelaan 21-29  
3062 MA Rotterdam  
010 - 7640828  

  

ons laatste nieuws op econsultancy.nl 

  

  

Van: WIgle Braaksma [mailto:wigleb@icloud.com]  
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 12:15 
Aan: Econsultancy, Alexander de Keijzer; bwigle@hotmail.com 
Onderwerp: Re: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein 
  
Dag Alexander, 
  
Dank voor jouw onderstaande mail. 
  
Ik heb jou zojuist via mijn hotmail-account (= door mij meest gebruikte mailadres) een 
bericht gestuurd. 
(Nogmaals mijn spam/delete-box gecheckt maar daarin ontbraken jouw mails van 29 mei en 
19 juni....) 
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Met groet, 
Wigle Braaksma 
  
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 21 jun. 2018 om 11:54 heeft Econsultancy, Alexander de Keijzer 
<deKeijzer@econsultancy.nl> het volgende geschreven: 

Ha Wigle, en nog een keer. 
  
Alexander de Keijzer  
 
Ik werk op ma, di en wo.  

 
06 - 19478333  
Max Euwelaan 21-29  
3062 MA Rotterdam  
010 - 7640828  

  

ons laatste nieuws op econsultancy.nl 

  

  

Van: Econsultancy, Alexander de Keijzer  
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 18:18 
Aan: bwigle@hotmail.com 
Onderwerp: FW: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein 
  
Ha Wigle 
  
Nogmaals zoals afgesproken 
Met vriendelijke groeten 
  
Alexander de Keijzer  
 
Ik werk op ma, di en wo.  
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ons laatste nieuws op econsultancy.nl 

  

  

Van: Econsultancy, Alexander de Keijzer  
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 17:34 
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Aan: bwigle@hotmail.com 
CC: Econsultancy, Asha Vergeer 
Onderwerp: Ecologisch onderzoek voormalig Hessing terrein 
  
Beste Wigle, 
  
Het is fijn om met iemand met een wezenlijke betrokkenheid met de natuurwaarden rond 
Utrecht te communiceren.  
Econsultancy doet al enige tijd verschillende onderzoeken in verband met de ontwikkeling 
van het Verweliusterrein (voormalig Hessing). 
  
De werknemer van Econsultancy waarmee jij contact hebt gehad in januari 2017 is niet meer 
werkzaam bij het bedrijf, ik ben zijn opvolger (en Asha is de projectleidster van het Verwelius 
project) en zijn erfenis is niet zoals wij dat graag zouden willen. Met andere woorden, jou 
samenvatting van 34 jaar (vogel)onderzoek die je zo vriendelijk was ter beschikking te stellen 
is niet terug te vinden in de achtergelaten administratie. De samenvatting is wel van belang 
voor de volledigheid van ons onderzoek. Dus mijn vriendelijke verzoek om het nogmaals ter 
beschikking te stellen aan ons. 
  
Wij vinden het van groot belang om de onderzoeken die we doen met de grootste 
zorgvuldigheid uit te voeren en daar valt standaard een benadering van lokale deskundigen 
onder. Zo hebben we al Patrick Greeve benaderd en hij heeft voor zover mogelijk veel 
informatie verschaft. De medewerking wordt ook in de rapportage opgenomen ter 
referentie van de verzamelde gegevens. Graag zouden we dan ook direct met je in contact 
komen als vertegenwoordiger van de Vogelwacht Utrecht voor een actualisatie van de 
gegevens over de natuurwaarden in de omgeving van het plangebied in relatie met de 
wetgeving en de planontwikkeling. 
  
Het onderhavige onderzoek betreft een nader onderzoek in het kader van de Wet 
Natuurbescherming. De vragen die je stelde in je mail hebben geen betrekking op de 
voorwaarden die gesteld worden aan een dergelijk onderzoek zoals 0.a. beschreven in Bij12. 
Vandaar dat het beantwoorden van je vragen op dit moment niet onze hoogste prioriteit 
heeft. 
Graag zouden we een bijdrage van de Vogelwacht Utrecht opnemen in ons onderzoek en het 
lijkt vanzelfsprekend dat de vogelwacht dat ook zou willen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  

Alexander de Keijzer  
 
Ik werk op ma, di en wo.  

 
06 - 19478333  
Max Euwelaan 21-29  

  

ons laatste nieuws op econsultancy.nl 
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