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Houtopstanden 
 
1.1 Inleiding 
Het onderdeel houtopstanden in de Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels ter bescherming 
van houtopstanden, waarmee wordt bijgedragen aan de instandhouding van het Nederlandse 
bosareaal. Het is van toepassing op ‘houtopstanden’ buiten de ‘bebouwde kom Houtopstanden’. 
Het is niet toegestaan een houtopstand te vellen zonder voorafgaande melding aan Gedeputeerde 
Staten. De ‘Verordening Wet natuurbescherming’ van provincie Overijssel en ‘Verordening 
uitvoering Wet natuurbescherming’ van de provincie Flevoland geven hier invulling aan. Ook geldt 
de verplichting om gevelde bomen te herplanten (herplantplicht). Binnen de ‘bebouwde kom 
Houtopstanden’ worden regels gesteld in de APV van gemeenten, bijvoorbeeld in een 
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. 
 
In het plangebied zijn houtopstanden aanwezig, zoals bedoeld onder de Wnb. Er is geen sprake 
van houtopstanden binnen een bebouwde kom. Bij kap van houtopstanden zoals nu is 
voorgenomen geldt een meld- en herplantplicht in het kader van de Wnb. Het herplanten van bos 
kan worden gecombineerd worden met het te compenseren areaal vanuit het Natuurnetwerk 
Nederland (zie toetsing NNN en weidevogels), maar dat is geen verplichting. 
 
1.2 Toetsing houtopstanden 
Er is uitsluitend aan de Flevolandse zijde sprake van bomenkap. Het gaat hierbij om een 
bosareaal van 3,8 ha (zie figuur 1.1). Vanuit het onderdeel Houtopstanden in de Wnb (de 
voormalige Boswet) bestaat de verplichting het verloren bosareaal te herplanten. Daarnaast is de 
houtopstand aangewezen als Natuurnetwerk Nederland.  
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Figuur 1.1 Houtopstanden ten opzichte van het ontwerp N307 

 
1.3 Herplantplicht 
Een deel van de benodigde compensatie (circa 1,2 ha) kan plaatsvinden binnen het project in het 
terrein wat vrijkomt bij het amoveren van de oude N307. Daarmee moet dus 2,6 ha elders worden 
gevonden. De deelprojecten Reevesluis en Versterking Drontermeerdijk (eveneens onderdeel van 
IJsseldelta-Zuid fase 2) hebben ook compensatieverplichtingen van respectievelijk circa 1,5 en 
circa 1 hectare. 
 
Voor deze gecombineerde compensatie opgaven is 0,4 ha te realiseren binnen de uitvoering van 
het project ‘Voorlanden Drontermeerdijk’ dat wordt getrokken door de gemeente Dronten. De rest 
zal elders gevonden moeten worden, waarbij de gemeente heeft aangegeven dit bij voorkeur te 
realiseren op het grondgebied van de gemeente Dronten. De gemeente heeft voorgesteld om 
samen met de projectorganisaties te zoeken naar een gezamenlijke invulling van de opgaven. 
Overleg met het bevoegd gezag (provincie Flevoland / omgevingsdienst) heeft opgeleverd dat de 
herplant uiterlijk in 2023 gerealiseerd moet zijn. Wij adviseren om op korte termijn concrete 
afspraken te maken met de gemeente over het vinden van een geschikte samenhangende locatie 
voor de gehele compensatie van houtopstanden als gevolg van het programma IJsseldelta Zuid 
fase 2.  
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