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1 Inleiding 
Op een agrarisch perceel naast de bestaande bouwkavel aan de Gooyerdijk 7A te Langbroek is de 
bouw van een nieuwe schuur geprojecteerd. Na voltooiing van de bouw zullen 2 bestaande opstallen op 
het bouwkavel zelf gesloopt worden. De nieuwbouw past niet in het huidige bestemmingsplan. Het 
initiatief noodzaakt een wijziging van de huidige bestemming ‘’agrarisch’’ naar ‘’wonen’’. Hiervoor is een 
bestemmingsplanwijziging nodig. In de ruimtelijke onderbouwing bij het nieuwe plan wordt door de gemeente 
Wijk bij Duurstede een ecologisch onderzoek gevraagd.  
Volgens de huidige wetgeving moet elke ruimtelijke ingreep getoetst worden aan de Flora- en faunawet. 
Deze toets is onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. Verder is het noodzakelijk dat voorafgaand 
aan de sloop, het grondverzet en de bouwactiviteiten de beschermde soorten, die het plangebied als 
(deel)habitat gebruiken te inventariseren en bij gebleken schade en overtreding van de 
verbodsbepalingen van de Flora en faunawet (F&f-wet) hiervoor vergunning aan te vragen.  
 

  
figuur 1: ligging plangebied (rood omcirkeld) 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet regelt sedert 2002 de bescherming van een groot aantal planten- en diersoorten. Bij een ruimtelijke 
ingreep moet voor handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun 
natuurlijke leefomgeving bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning is onderdeel van de 
omgevingsvergunning. De onderzoeksplicht rust bij de initiatiefnemer. Als uit het onderzoek blijkt dat er schade optreedt moet de 
gemeente om de vergunning te kunnen verlenen een verklaring van geen bezwaren (Vvgb) bij het ministerie E,L & I ophalen. Er 
worden 3 categorieën van bescherming (en daarmee toetsingskader) onderscheiden: streng beschermd – beschermd - 
algemeen. Om ontheffing te krijgen in het geval van streng beschermde soorten zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat er 
geen alternatief is en er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang.  
 
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre de sloop, de nieuwbouw en het nieuwe (woon)gebruik in 
strijd zijn met de verbodsbepalingen van de F&f-wet en of er dientengevolge vergunning voor de 
overtreding van de verbodsbepalingen moet worden aangevraagd. 
 
N.b.1  De ingreep wordt alleen getoetst aan wetgeving op het gebied van soortbescherming. 

Gebiedsbescherming zoals o.a. vastgelegd in de nieuwe Natuurbeschermingswet (2005) is hier 
niet aan de orde, omdat de ingreep klein is, nauwelijks externe werking heeft en het 
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dichtstbijzijnde beschermd natuurgebied, t.w. het Natura 2000 gebied Kolland & Overlangbroek 
1,5 km in zuidwestelijke of 2 km in oostelijke richting ligt. 

 
Het plangebied ligt in het zoekgebied nieuwe natuur (deelgebied V Langbroekerwetering) van de 
Ecologische Hoofdstructuur van Nederland (EHS)1. Het deelgebied V ligt tussen Gooyerdijk en 
Amerongerwetering, is ongeveer 1,25 km breed (tussen Broekhuizerstraat en Zuwe) en 325 ha groot. 
Hiervan is 102 ha bestaande natuur, waaronder ook het Natura 2000 gebied Overlangbroek. De rest, 
ca. 223 ha groot, is dus zoekgebied nieuwe natuur. Het ligt in de bedoeling binnen dit zoekgebied 75 ha 
in te richten en te beheren als natuurgebied. Gronden worden hiervoor door BBL/DLG op vrijwillige 
basis verworven en overgedragen aan de natuurbeherende instanties zoals SBB of NM. Maar ook 
particulieren kunnen gebruik maken van de subsidies voor functieverandering en natuurbeheer en zelf 
de natuurontwikkeling ter hand nemen. Natuurdoeltypen van deelgebied V zijn natuurlijk grasland, 
moeras, struweel en bos. 
Voor gebieden in de EHS geldt het nee, tenzij…principe. Ingrepen hierin zonder natuurdoel kunnen 
alleen doorgang vinden, als er geen alternatieven zijn en het initiatief van groot openbaar belang is. Het 
nee, tenzij-beleid is een getrapte benadering. De basis voor deze stappenbenadering is een goede 
beschrijving van de in het gebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. Uit onderzoek moet 
vervolgens blijken of deze wezenlijke waarden en kenmerken significante schade ondervinden door de 
ingreep.  Omdat het plangebied binnen de EHS valt wordt de ingreep ook getoetst aan de EHS-regels. 

2 Methode 
Op 18 mei is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied en directe 
omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren.  
Daarnaast is in de literatuur gezocht naar gegevens over de verspreiding van bijzondere soorten in de 
(wijde) omgeving. 

3 Natuurwaarde 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt in de dekzandvlakte tussen het gordeldekzand aan de voet van de stuwwal van de 
Utrechtse Heuvelrug en de kleiige kom achter de rechter oeverwal van de Kromme Rijn. Het gebied 
Vijftig Hoeven werd in de dertiende eeuw vanuit de Langbroekerwetering ontgonnen. De Gooyerdijk 
was achterkade. Deze werd pas in de negentiende eeuw verhard. Vanaf toen werden er boerderijen 
aan de dijk gevestigd. De hoeve op nummer 7A dateert van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Het 
omringende essenhakhout werd toen omgevormd naar grasland. Het bodemtype rondom de boerderij 
betreft in het noorden lage enkeerdgronden (matig fijn zand met bouwvoor), naar het zuiden overgaand 
in poldervaaggronden in zware (kom)klei op dekzand (gwt III). Het maaiveld van het erf ligt op ca. +4,5 
m NAP; dat van de weide, waar de schuur wordt gebouwd op +4,2 m NAP.  
 

                                                
1 Natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied, 2001; provincie Utrecht, Utrecht. 
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Achtererf met woning en opstallen aan de Gooyerdijk 7A 
 
De huidige bebouwing bestaat uit de geheel tot woning omgebouwde boerderij, de losse stal met 
aanbouw, die nu alleen als opslagruimte fungeren en een andere kleine losse stal, waar nu de schapen 
en varkens zijn ondergebracht. De totale oppervlakte bedraagt ca. 450 m2. Beide te slopen opstallen 
zijn in slechte bouwkundige staat. 
De woning en opstallen zijn evenwijdig gerangschikt. Het erf is verhard met grind, klinkers, tegels en 
betonplaat en wordt ontsloten vanaf de Gooyerdijk. Het erf bestaat verder uit een voortuin. Aan 
weerzijden ligt een (droge) sloot die begeleid wordt door elzen, knotwilgen en eiken.  
 
Het aangrenzende landbouwperceel, waar de schuur gebouwd gaat worden, is begreppeld en geert 
(net als het perceel met de huidige bouwkavel). Deze is zowel vanaf de weg als vanaf het erf ontsloten 
en wordt gebruikt als hobbywei. Aan de wegzijde is het perceel afgeschermd middels een (jonge en 
losse) haag van Eenstijlige meidoorn, Hondsroos en Gelderse roos.  
 
Aan de overzijde van de weg ligt de buitenplaats Broekhuizen tussen 1794 en 1804 gebouwd in neo-
classistische stijl met een groot en fraai landschapspark. 
 
Flora 
De grazige vegetatie van de huiskavel betreft de rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels 
raaigras binnen de Weegbree-klasse (12RG1)2. Karakteristieke soorten buiten beide naamgevers zijn 
Fioringras, Kruipende boterbloem, Witte klaver. In de greppels staan enkele plantensoorten van 
gestoorde, natte omstandigheden als Grote brandnetel, Lidrus, Moeraswalstro, Gestreepte witbol, 
Blaartrekkende boterbloem, Echte koekoeksbloem. De beschaduwde en droge sloot tussen erf en 
hobbywei herbergt o.a. Brede stekelvaren, Mannetjesvaren, Riet en Klein kroos. 
 

                                                
2 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland, deel !-V; Opulus Press, Leiden. 
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Greppel op huiskavel met Pitrus en Kruipende boterbloem 
 
Er zijn in het plangebied geen bedreigde of beschermde plantensoorten aangetroffen.  
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende vogelsoorten waargenomen: Boerenzwaluw, Ekster, Fitis, 
Huismus, Houtduif, Kievit, Koolmees, Merel, Spreeuw, Turkse tortel, Vink, Wilde eend, Zwartkop.  
Boerenzwaluw en Huismus staan op de lijst van in Nederland bedreigde broedvogelsoorten (categorie 4 
= gevoelig). 
 
Onder de dakpannen van de woning broeden verschillende paartjes Spreeuw en Huismus. 
In de te slopen kleine stal broedt Boerenzwaluw (1 nest). 
De nesten van Boerenzwaluw (categorie 5), Huismus (categorie 2), Spreeuw (categorie 5) zijn jaarrond 
beschermd.  
 

     
nest Boerenzwaluw in kleine losse stal             sporen nest Spreeuw onder pannen woonhuis 
 
Er zijn geen sporen zoals braakballen, veren en uitwerpselen van de aanwezigheid van Steenuil 
gevonden. Steenuil broedt in de omgeving3. 
 
Alle hierboven genoemde vogelsoorten zijn als broedvogel streng beschermd. Houtduif en Wilde eend 
zijn respectievelijk van 15 augustus tot en met 31 januari en van 15 oktober tot en met 31 januari 

                                                
3 Janssen, Ton, 2008: Wijk bij Duurstede en omgeving opnieuw geteld; Athene 14.  
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bejaagbaar. Ekster mag in Utrecht het hele jaar bij gebleken schade van de plaats van het delict 
verjaagd en soms geschoten worden. 
 
Op de achterliggende percelen wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Doelsoorten alhier zijn 
Roodborsttapuit, Nachtegaal, Grasmus, Patrijs (?). 
 
Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied sporen van Mol, Huisspitsmuis, Bruine rat, Huismuis waargenomen. Deze 
soorten zijn niet of algemeen beschermd (categorie 1).  
 
In de verschillende opstallen zijn geen sporen van het verblijf van gebouwbewonende soorten als 
Steenmarter of vleermuizen gevonden. Steenmarter is beschermd (categorie 2). Vleermuizen zijn 
streng beschermd (categorie 3). 
 
Het plangebied ligt net buiten dassenleefgebied. Rond Darthuizen liggen 3 territoria4. Jonge dieren 
zwerven uit in de richting van de Langbroekerwetering, maar kunnen zich aldaar vanwege het 
ontbreken van geschikte burchtlocaties niet blijvend vestigen. Er zijn geen sporen van de aanwezigheid 
van dassen gevonden.  
 
Boommarter, een eveneens streng beschermde (categorie 3) zoogdiersoort breidt zich uit vanuit het 
kerngebied Utrechtse Heuvelrug in westelijke richting. Inmiddels is voortplanting vastgesteld op het 
landgoed Beverweert bij Werkhoven en is aan de provinciale weg (N229) bij Hardenbroek (tussen 
Cothen en Werkhoven) recentelijk een verkeersslachtoffer gevonden5.   
 
Vissen, amfibieën en reptielen 
Er zijn d.d. 18 mei 2011 geen vissen, amfibieën of reptielen in het plangebied waargenomen. 
 
Het gebied Langbroekerwetering is belangrijk leefgebied van de streng beschermde (categorie 3) 
Ringslang.  Deze is tot vlakbij waargenomen6. Er is in het verleden wel eens een overwinterend 
exemplaar op het erf gezien (waar ?)7. Dit betrof niet 1 van de te slopen opstallen.  
Op Broekhuizen is op verschillende plekken voortplanting van de eveneens streng beschermde  
(categorie 3) Kamsalamander vastgesteld8. 
 
Waarnemingen eigen poel ? 
 
Ongewervelde dieren   
In de omgeving van het plangebied, de kilometerhokken 155, 445 en 155, 446, komen voor zover 
bekend geen beschermde of bedreigde ongewervelde diersoorten voor9.  
   
Conclusie 
Het plangebied heeft voor zover met 1 veldbezoek is vast te stellen zelf weinig natuurwaarde. 
Opmerkelijk zijn vooral de aanwezigheid van (broed)vogels van agrarisch cultuurlandschap, 
Boerenzwaluw in het bijzonder. De (wijde) omgeving is wel natuurrijk. Hierin zijn o.a. de streng 
beschermde Das, Boommarter, Ringslang en Kamsalamander waargenomen.   
 

4 Discussie 
De ruimtelijke ingreep betreft de bouw van een schuur en wel op de aangrenzende landbouwkavel. 
Deze wordt direct vanaf de weg ontsloten en wel via de bestaande toegang over de dam met hek. De 
nieuwe toerit zal ook voor de ontsluiting van het woonhuis gaan dienen. Na de bouw worden 2 
bestaande opstallen gesloopt. De buitenruimte rond de nieuwe schuur en op het bestaande erf wordt 
opnieuw ingericht.  
 

                                                
4 Bijtel, H. Van den en J. Vink, 2003: De das in Zuidoost-Utrecht; Bureau van den Bijtel; Driebergen.  
5 www.waarneming.nl.  
6 eigen waarneming Bram Schenkeveld langs de Zuwe in 2007. 
7 mondelinge mededeling Hanneke Hietink, 2011. 
8 Soortbeschermingsplan Kamsalamander, 2003; provincie Utrecht, Utrecht. 
9 www.natuurloket.nl/.  
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Na de ingreep is het bebouwd vloeroppervlak iets groter dan de huidige: van 450 naar 510 m2.  De 
nieuwe schuur heeft een oppervlakte van 9x18 m2 en bestaat uit 1 verdieping met zolder. De 
nokhoogte is ca. 7 m. De schuur is bedoeld als stal voor de hobbyschapen en -varkens, onderkomen 
voor de auto, overige rijdend materiaal, hobbyruimte en opslag.  
Omdat er voor de ontsluiting gebruik gemaakt gaat worden van de bestaande infrastructuur worden er 
geen bomen of struiken verwijderd..  
  
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen uitsluitend samen met de sloop van de 
gebouwen (1) , de nieuwbouw (2), de herinrichting van het erf (3). Er is geen sprake van veranderd of 
geïntensiveerd gebruik (wonen blijft wonen). Deze wordt wel a.h.w. verdeeld over een groter gebied. De 
met het woongebruik samenhangende verstoring van verlichting, lawaai en (auto)bewegingen schuift 
dus iets op (4).  
 
Ad 1) De te slopen bebouwing wordt voor zover waarneembaar op dit moment door geen enkele 

strenger beschermde (categorie 2 en 3) diersoort bewoond. Wel broeden er boerenzwaluwen. 
Het nest hiervan is weliswaar jaarrond beschermd. Toch wordt van deze categorie (5) soorten 
verwacht dat ze voldoende flexibel zijn om na verdwijning van de oude een nieuwe nestplek te 
vinden. Hiervoor hoeft geen ontheffing of verklaring van geen bedenkingen worden 
aangevraagd. Wel wordt aangeraden de nieuwe schuur in het broedseizoen toegankelijk voor 
Boerenzwaluw te maken en kunstnesten op te hangen.  

 De stal mag natuurlijk niet tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) gesloopt worden. 
 
Ad 2) Tijdens de bouw treedt door bewegingen, lawaai, bouwlampen en uitstoot van vervuilende 

stoffen verstoring van de natuur in de omgeving op. De omvang hiervan is beperkt en reikt niet 
of nauwelijks tot de (beschermde) natuurgebieden in de omgeving. Er zijn in de directe 
omgeving, waaronder het landgoedbos van Broekhuizen geen verstoringsgevoelige soorten 
aangetroffen. De bomen in de aangrenzende strook langs de Gooyerdijk hebben geen holtes, 
die door spechten, uilen, Boommarter of vleermuizen worden gebruikt als verblijfplaats.  

 
Ad 3) Het erf zal door de herinrichting minder rommelig worden. Het wordt hierdoor minder geschikt 

als verblijfplaats van streng beschermde soorten als Steenuil en Ringslang. Deze zijn hier nu 
overigens ook niet of nauwelijks aanwezig. De herinrichting heeft dus geen negatieve effecten. 
Om deze ook in de toekomst te vermijden wordt aanbevolen op of in de directe omgeving van 
het nieuwe erf maatregelen voor Steenuil en Ringslang te nemen. 

 
Ad4)  Zie onder 2. 
 
Bovengenoemde gevolgen worden hieronder eerst aan de Flora- en faunawet en vervolgens aan het 
provinciale natuurbeleid getoetst. Omdat de dichtstbijzijnde beschermde natuurgebieden ver weg liggen 
en de ingreep klein is, hoeft het initiatief niet getoetst te worden aan de bepalingen in de 
Natuurbeschermingswet.  
 
Flora –en faunawet 
Er worden door de ingreep niet aantoonbaar verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden. 
De Flora- en faunawet vormt dus geen belemmering voor het initiatief. Wel wordt aangeraden voor een 
aantal streng beschermde soorten, die in de omgeving voorkomen specifieke maatregelen te nemen 
(zie verder hieronder). En er mag natuurlijk niet tijdens het broedseizoen worden gesloopt.  
 
EHS 
De toetsing van de ingreep aan het natuurbeleid van de provincie Utrecht wordt bepaald door de 
vaststelling of het plangebied al dan niet wezenlijke kenmerken en waarden bezit. Door GS zijn hiervoor 
4 hoofdaspecten vastgesteld: 

1) De aanwezigheid van zones met een bijzondere ecologische kwaliteit 
2) Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS 
3) De aanwezigheid van bijzondere soorten 
4) De aanwezigheid van essentiële verbindingen  

Deze hoofdaspecten worden hieronder 1 voor 1 aan de orde gesteld. 
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Ad 1) Het plangebied zelf heeft weinig natuurwaarde en ook het aanliggend bos heeft geen 
bijzondere kwaliteit (droog voedselarm bos met matig kwaliteit volgens de provinciale criteria)10. 
Het is ook geen waardevolle oude boskern.  

 
Ad 2) Het plangebied zelf ligt binnen de EHS, maar in het betreffende deelgebied (V) beslaat de 

nieuwe natuur slechts ca. 1/3 van de huidige landbouwgronden. Inmiddels is deze natuur op 
een deel van de belendende kavels gerealiseerd in de vorm van bos, moeras en poel. De 
overgebleven agrarische gronden worden als natuurlijk grasland beheerd (agrarisch 
natuurbeheer). Zo is hier het gewenste mozaïek van natuur en extensieve landbouw ontstaan. 
De kavel waarop de schuur wordt gerealiseerd is altijd intensief als huiskavel gebruikt. Dit zal 
ook zo blijven en past in het gewenste agrarische natuurlandschap, waarbij vanaf de boerderij 
gezien het beheer naar achteren toe steeds extensiever wordt en de rust groter.  

 
Ad 3) Plangebied en omgeving herbergen enkele streng beschermde en bedreigde soorten. Deze 

worden door de bouw van de schuur niet geschaad. Verder betekent de natuurontwikkeling en 
extensivering van de landbouw uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het leefgebied van 
Ringslang, Kamsalamander, Das, Boommarter.  Andere bijzondere soorten zoals 
Roodborsttapuit en Patrijs kunnen zich nieuwvestigen. 

 
Ad 4) De ingreep heeft een geen belemmerende werking op de functie van het plangebied e.o. als 

verbindingszone (F in het Natuurgebiedsplan Kromme Rijn, 2001). 

5 Conclusie 
Natuurwetgeving 
De sloop van de opstallen en de nieuwbouw hebben geen ingrijpende ecologische gevolgen.  
Er zullen bij de werkzaamheden geen algemene verbodsbepalingen (artikel 8 t.m.13) van de Flora- en 
faunawet worden overtreden. Als enige randvoorwaarde geldt dat de opstallen buiten het broedseizoen 
(15 maart – 15 juli) worden gesloopt. 
Verder worden wel een aantal specifieke maatregelen aanbevolen|: 

- Het stalgedeelte van de nieuwe schuur wordt in de zomer toegankelijk gemaakt voor 
boerenzwaluwen. Hier worden ook enige kunstnesten opgehangen. Deze zijn o.a. verkrijgbaar 
bij Vivara (zie www.vivara.nl) 

- Bij de poel wordt een broedhoop voor Ringslang ingericht. 
- Bij de hoogstamboomgaard wordt van snoeihout een winterverblijfplaats van Ringslang 

gemaakt.  
- In 1 van de bomen van de hoogstamboomgaard wordt een nestkast voor Steenuil opgehangen 

in samenspraak met de vogelwerkgroep van de Vereniging voor Natuur en Milieu Wijk bij 
Duurstede (contactpersoon Ton Janssen)   

- Er wordt geen losse buitenlichten geplaatst. 
- De buitenlampen aan de gebouwen zijn naar boven afgeschermd.  

 
Natuurbeleid 
In het hierboven staande is het initiatief alleen getoetst aan de natuurwetgeving. Er rust echter ook 
planologische bescherming op het gebied en directe omgeving. Het plangebied zelf is zoekgebied 
nieuwe natuur en de aangrenzende bossen van Broekhuizen zijn als bestaande natuur onderdeel van 
de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS). Voor dergelijke gebieden geldt het nee, 
tenzij…principe. Echter omdat de ingreep klein, de omringende natuur minder waardevol en er geen 
sprake is van intensivering van het (woon)gebruik moet deze als niet significant negatief worden 
beoordeeld. Verder heeft de door dezelfde initiatiefnemer in gang gezette natuurontwikkeling op het 
nieuwe landgoed een positief gevolg voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied en wel 
vooral op de punten 2 en 3 van het Utrechtse toetsingskader (zie hierboven). 
 

                                                
10 Zie website ‘buiten in beeld’. 


