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Bosgroep erkent dat externe rapporten ontbreken 
Smallingerland heeft geen omgevingsvergunning verleend 

ATB Pad Opsterland-Smallingerland illegaal aangelegd 
 
Zowel de Bosgroep*1) als de gemeente Smallingerland *2) geven toe dat respectievelijk de vereiste 
externe natuurrapportages en omgevingsvergunning voor de aanleg van de, grotendeels al 
aangelegde, mountainbike route er niet zijn.  
Voor elke ruimtelijke ingreep, zeker in natuur- en bosgebieden, schrijft de flora en faunawet voor dat 
er vooraf een deugdelijke inventarisatie van aanwezige nest- en rustplaatsen van vogels en dieren 
moet worden gedaan. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre er schaarse plantensoorten 
op de beoogde route voorkomen. Eerst op basis van deze rapportages kan een tracé worden 
bepaald en daar waar nodig ontheffingen worden aangevraagd voor het (te dicht) passeren van 
nesten of burchten.  
Bij de aanleg van het pad werd op meerdere plaatsen gesignaleerd dat het pad vlakbij of soms zelfs 
pal onder nestbomen doorgaat en dat er zelfs over een dassenburcht gefietst zou gaan worden. 
Reden voor vogel- en dierbeschermers om navraag te doen naar de juridische status van het nieuwe 
fietspad.  
 
Vorige week nog beweerde de Bosgroep dat er wel flora- en faunarapporten liggen en dat het met de 
aanlegvergunningen wel goed zat.. Er werd zelfs gezegd dat de route in overleg met de 
Natuurvereniging van Gorredijk werd gekozen..  
De realiteit is dat niemand van Geaflecht iets wist over het gekozen tracé. Geaflecht eist 
dienaangaande ook een rectificatie. Overigens laat een dergelijk overleg onverlet dat een Flora en 
Fauna inventarisatie integraal door deskundige gecertificeerde ecologen moet zijn uitgevoerd 
alvorens deze ruimtelijke ingreep kon plaatsvinden. 
 
Informatie bij de gemeente Smallingerland leert dat er ook in deze gemeente geen 
Omgevingsvergunning voor het pad is verleend. Begin februari werd een vergunning aangevraagd 
maar deze is nog bij de gemeente in behandeling. En dat terwijl het pad er deels al ligt en de opening 
al is aangekondigd. Met het nu bekend worden dat flora en faunarapportages geheel ontbreken, kan 
voor de gemeente aanleiding zijn om de vergunning niet te verlenen. Het ATB pad doorkruist namelijk 
enkele bossen met de bestemming "natuur". 
 
Al meer dan honderd misstanden  
Er ligt een door actieve vogelwachters opgemaakte lijst met zeker honderd misstanden de afgelopen 
jaren gepleegd door de Bosgroep in de bossen van Opsterland en er loopt een aangifte met 
betrekking tot een moedwillig vernield Wespendief/Haviknest. Naar verluidt wordt deze zaak serieus 
door de autoriteiten opgepakt. 
 
In mijn rol als vogelwachter ben ik er voor de belangen van de natuur te behartigen.  
Meestal moeten vogelwachter machteloos toekijken hoe de houthakkers in het bos tekeer gaan 
simpelweg omdat elke overtreding tot in detail bewezen moet worden. Iets dat buitengewoon lastig is 
wanneer nesten van vogels, marters en eekhoorns door rigoureuze boswerkzaamheden al weer 
volledig van de kaart zijn verdwenen. Bovendien heeft de beheerder meermaals aangegeven dat hij 
geen kritische vogelwachters in de door hem beheerde bossen wenst. 
 
Vervolg 
Er zal opnieuw aangifte worden gedaan tegen de illegale aanleg van het ATB bij nesten en 
dassenburchten. Voorts is aan de gemeente Smallingerland verzocht om handhavend op te treden. 
Aan de Bosgroep en terreineigenaren wordt een aangetekende brief geschreven waarin men wordt 
verwittigd dat het pad zonder de benodigde rapportages en omgevingsvergunningen is aangelegd en 
dat men er alsnog zorg voor draagt dat deze inventarisaties worden gedaan en eerst op basis 
daarvan het tracé te bepalen. Uiteraard is het daarbij raadzaam om de activiteiten in het veld 
onmiddellijk te beëindigen omdat ze strijdig zijn met de wet, momenteel al (aantoonbaar) verstorend 
zijn voor enkele vogelsoorten met een vroeg broedseizoen (o.a. Blauwe reigers en roofvogels) en 
bovendien schadelijk zijn voor het imago van de Bosgroep. Ook gaat er een brief naar FSC 
Nederland om de geconstateerde misstanden van de Bosgroep ook daar aan de kaak te stellen. 



 
Vrijwilligers ATB 
Ik betreur het zeer dat de vrijwilligers van ATB nu de dupe dreigen te worden van de ernstige 
tekortkomingen door terreineneigenaren en/of beheerders grotendeels verenigd in de Bosgroep. Zij 
mochten er van uit gaan dat een gecertificeerde instelling als de Bosgroep de zaakjes voor elkaar 
hadden. Ook wordt betreurd dat ATB het gevoel heeft dat vogelmensen hen zouden bedreigen. Mijn 
opvatting is dat ATB ter goeder trouw is maar nu het slachtoffer is geworden van de zoveelste*3) 
wandaad van de Bosgroep. 
 
Lippenhuizen, Willem Bil, Vogelwachter, 4 maart 2015. 


