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aanpassing van de Maxisweg in
Muiden
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1 Inleiding
De gemeente Gooise Meren gaat de Maxisweg in Muiden aanpassen. Om het
kruispunt met het KNSF-terrein te kunnen aanpassen dient een bypass te worden
aangelegd. Hiervoor moet een zandophoging worden aangebracht. Daarvoor dient
een aantal bomen te worden gekapt. Ook de rietoever zal worden opgehoogd met
zand. Nadat de weg is aangepast wordt de oever opnieuw ingericht.
In opdracht van de gemeente Gooise Meren heeft Groot Eco Advies de bomen op
de locatie beoordeeld op de aanwezigheid van broedvogels en potenties voor
vleermuizen. Ook de rietoever is beoordeeld.

In 2018 wordt het gehele plangebied onderzocht op het voorkomen van diverse
diersoorten als Rugstreeppad, Ringslang, jaarrond beschermde broedvogels en
vleermuizen.

2 Veldbezoek
Op 17 januari 2018 is een veldbezoek afgelegd. De weersomstandigheden waren
bewolkt en globaal 5 graden.
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3 Resultaten
Tijdens het veldbezoek werden geen nesten van broedvogels aangetroffen.
Doordat al het blad van de bomen was, waren de bomen voor 100% te inspecteren.
De bomen zijn niet in gebruik als verblijfplaats van broedvogels.
In de bomen waren lokaal kleine holtes aanwezig. Deze holtes zijn ongeschikt voor
vleermuizen. De holtes zijn allen te ondiep.

Ondiepe ongeschikte holte geïnspecteerd met zaklamp
Een vliegroute ontbreek ter plaatse. Daarvoor staan de bomen te solitair. Een
mogelijke vliegroute is wel aanwezig aan de overzijde langs de Muidertrekvaart.
Hier hangen ook vleermuiskasten.

5

De oever van de waterpartij is momenteel niet in gebruik door Rugstreeppad en
Ringslang. In potentie kunnen beide soorten wel (als onderdeel van een groter
leefgebied) op de locatie voorkomen.
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4 Conclusie
De bomen zijn niet in gebruik als verblijfplaats van broedvogels en vleermuizen.
Derhalve kunnen de bomen buiten het broedseizoen worden gekapt. Aanbevolen
wordt dit met enige spoed uit te voeren, aangezien de mogelijkheid aanwezig is
dat de komende tijd Eksters of Zwarte kraaien in de bomen een nest kunnen gaan
bouwen. Dit geldt ook voor het mogelijk verschijnen van Rugstreeppad en
Ringslang. Beide soorten worden in april actief. Het verdient aanbeveling langs de
zandhoging eventueel een paddenscherm te plaatsen om vestiging van de
Rugstreeppad in het zandlichaam te voorkomen.
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