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Geachte heer I mevrouw, 

In november 2014 is de Rijksweg A4 westelijk van Steenbergen in gebruik genomen. Bij de 
aanleg van deze weg zijn verschillende maatregelen genomen in het kader van de Flora- en 
faunawet. Wij zijn van mening dat dit niet allemaal de juiste maatregelen waren, maar maken 
ons in het bijzonder zorgen over een stukje waar naar onze mening ten onrechte geen 
maatregelen zijn genomen. 

Het gaat hier in het bijzonder om het stukje A4 in de gemeente Steenbergen dat vrijwel 
parallel loopt met de Drielindekensweg tussen de Drielindekensdijk en de nieuw gerealiseerde 
overgang in de Westlandse Langeweg. 
Langs het noordelijk deel van dit stukje weg zijn bomen geplant conform het ecologisch 
advies van Bureau Waardenburg (van Straaĩen en Brandjes, 2010). Deze beplanting loopt 
zuidwaarts tot de plaats waar de straat Kort Eind het tracé kruiste (51.5778, 42860). 
Onze zorgen betreffen het stukje A4 ten zuiden van deze plaats tot het nieuw gebouwde 
viaduct. 

Op geringe afstatfd haaks op de A4 ligt het perceel Drielindekensweg 6. 
In het kader van voornoemd rapport van Bureau Waardenburg zijn in 2010 inventarisaties 
uitgevoerd. Reeds toen is geconstateerd dat op het betrokken perceel Kerkuilen broedden. Er 
zijn toen drie jonge vogels waargenomen. Ook wordt in dit rapport gesproken over de 
aanwezigheid van een Steenuil in de omgeving, maar kon de nestplaats niet worden vast 
gesteld. 
Het is voor ons onbegrijpelijk dat de bomenrij niet is aangeplant ter hoogte van dit perceel. 

Bij een inventarisatie in april 2015 is door ons op het perceel Drielindekensweg 6 de 
aanwezigheid vastgesteld van Kerkuil, Steenuil en Buizerd. De Kerkuil broedt in de grote 
schuur. De Buizerd broedt in de hoge bomen op het erf. Naar de nestplaats van de Steenuil is 
door ons niet gezocht. Wij vonden dit risicovol en minder relevant. 

Door het met nemen van de gewenste mitigerende maatregelen bestaat er een groot risico dat 
de genoemde vogelsoorten slachtoffer van het verkeer zullen worden. De functionaliteit van 



de bestaande territoria zal hierdoor worden aangetast. Anders gesteld, het is te voorzien dat er 
beschermde vogels verkeersslachtoffer zullen worden. 
Wij zijn van mening dat Rijkswaterstaat door het niet nemen van de benodigde mitigerende 
maatregelen niet heeft voldaan aan de zorgplicht van artikel 2 van de Flora- en faunawet. Wij 
zijn tevens van mening dat er vanwege de voorzienbaarheid van de sterfte sprake is van 
overtreding van artikel 9 van de Flora- en faunawet. Een ontheffing hiervan kan niet worden 
verleend. 
Wij verzoeken U er bij de Rijkswaterstaat op aan te dringen dat de benodigde mitigerende 
maatregelen alsnog worden genomen. 

Tevens maken wij ons zorgen over de zoogdieren en met name de Ree. De hiervoor 
beschreven zone is de enig overgebleven verbinding tussen de natuurgebieden ten zuiden van 
Steenbergen, via de groenstroken langs de Ligne, en de polders ten westen van Steenbergen 
waar een soort als de Ree de A4 nog kan passeren. Rijkswaterstaat vond het na een advies van 
jagers niet noodzakelijk hier maatregelen te treffen. Rijkswaterstaat heeft bij de voorbereiding 
van de aanleg van deze weg hieromtrent echter nimmer deskundige ecologen geraadpleegd. 
Blijkens mededelingen van omwonenden is er reeds een Ree gedood. Wij zijn van mening 
dat, mede door het afrasteren van andere delen van de A4 en het niet realiseren van 
ecologische verbindingen, een situatie is gecreëerd waarbij het doden van Reeën meer is dan 
een incidenteel voorkomen. 
Derhalve zijn ook hier de artikelen 2 en 9 van de Flora- en faunawet van toepassing. Wij 
verzoeken U adequate maatregelen te doen treffen om de kans op het doden van Reeën terug 
te brengen tot toevallige en incidentele slachtoffers. 

Hoogachtend, 
Namens de Stichting Sirene 
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