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1 Inleiding 
Initiatief 
Er bestaat in het buitengebied van Langbroek een initiatief om op een voormalig agrarisch 
(bouw)perceel en een nabij gelegen perceel meerdere woningen te realiseren in het kader van de 
‘ruimte voor ruimte’ - en de ‘rood voor groen’-regeling. Op het perceel aan de noordzijde van de 
Langbroekerwetering (A34-36) zal de bestaande bedrijfsbebouwing, met een omvang van 2.500 m2, 
door middel van de ‘ruimte voor ruimte’-regeling gesloopt worden. Op het perceel is ruimte voor de 
vervanging van de bestaande 2e bedrijfswoning, die in het verleden aan de boerderij is gebouwd. De 2e 
bedrijfswoning zal op het perceel vervangen worden door een nieuwe woning met een maximale inhoud 
van 600 m3. Op een van de percelen aan de zuidzijde van de Langbroekerdijk wordt door middel van 
de ‘rood voor groen’-  en ‘ruimte voor ruimte’-regeling een landgoed met 4 gegroepeerde 
wooneenheden ontwikkeld. De inhoud van de 4 woningen varieert van 500 m3 tot 1.700 m3. In 
combinatie met de woningontwikkeling vindt 10 ha natuurontwikkeling plaats. 
 
Ligging 
Het plangebied is gelegen ten oosten van de dorpskern van Langbroek in de gemeente Wijk bij 
Duurstede. Aan de noordzijde van de Langbroekerdijk betreft het een voormalig agrarisch bedrijf (A34-
36) en aan de zuidzijde betreft het een aantal graslandpercelen (naast en achter A35-39). 
 

 
figuur 1: ligging plangebied (omcirkeld)!
 
Planologisch kader 
De woningbouw en natuurontwikkeling passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente Wijk 
bij Duurstede heeft daarom besloten dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld. Ten 
behoeve van deze procedure wordt door amer/ruimtelijke ontwikkeling een toelichting opgesteld. 
Volgens de huidige wetgeving moet elke ruimtelijke ingreep getoetst worden aan de Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet en overig relevant natuurbeleid. 
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Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet regelt sedert 2002 de bescherming van een groot aantal planten- en diersoorten. Voor handelingen die 
strijdig zijn met de verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving moet 
ontheffing worden aangevraagd. Bij het aanvragen van een ontheffing moet de initiatiefnemer kunnen aantonen dat het 
maatschappelijk belang van de ingreep opweegt tegen de verwachten schade. 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. 
 
Het plangebied is zelf geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS), maar 
grenst aan de oost- en zuidzijde wel direct hieraan. Het betreft hier bestaande natuur in de vorm van 
vochtig loofbos. De ingreep heeft mogelijk gevolgen voor de natuurwaarden hiervan. Ook dit moet 
getoetst worden. 
 
EHS 
Kort geleden is ook de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland (EHS) afgerond. Het ligt in de bedoeling 
alle begrensde kavels voor 2018 te verwerven en in te richten en te beheren als beschermd natuurgebied. De verwerving gebeurt 
vooralsnog op vrijwillige basis. Voor gebieden in de EHS geldt het nee, tenzij...principe. Ingrepen hierin kunnen alleen doorgang 
vinden, als er geen alternatieven zijn en het initiatief van groot openbaar belang is. Het nee, tenzij-beleid is een getrapte 
benadering1. 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. 
 
De natuurtoets is onderdeel van de toelichting. 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 ontheffing aan te vragen. 
 
Ontheffingsaanvraag 
Een aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van een uitgebreide onderbouwing, een zogenaamd activiteitenplan. In het 
activiteitenplan zijn een exacte beschrijving van het plangebied, een topografische kaart, een beschrijving van de omvang en aard 
van het initiatief, een natuurinventarisatie, een inschatting van de verwachte schade en per fase de gevolgen van de 
voorgenomen activiteit opgenomen. Deze notitie is te beschouwen als de aanzet tot een dergelijk projectplan en moet dus aan 
bovengenoemde vereisten voldoen. 
 
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre het stoppen van de agrarische activiteiten, de sloop, de 
nieuwbouw en het nieuwe (woon)gebruik in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de F&f-wet en of 
er dientengevolge ontheffing (ex art. 75 van de F&f-wet) van de verbodsbepalingen moet worden 
aangevraagd. Verder wordt de ingreep getoetst aan het provinciaal natuurbeleid (nee, tenzij..). 
 
N.b. 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. Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied 
Kolland en Overlangbroek, ligt meer dan 2 km ver weg. De externe werking van het plan is 
gering en zal niet reiken tot het Natura 2000-gebied. 

2 Methode 
Op 24 juni 2010 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. 
 
Bij de beschrijving wordt vanwege het verschillend karakter maar ook vanwege het verschil van ingreep 
onderscheid gemaakt tussen het deelgebied ten noorden (A34-36) en het deelgebied ten zuiden 
(naast/achter A35-39) van de Langbroekerdijk. 

3 Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt in een kom tussen de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en de stroomrug van de 
Kromme Rijn. Ter hoogte van de Langbroekerwetering ligt een uitloper van een dekzandrug, die tijdens 
de laatste ijstijd, het Weichselien, is gevormd. De rug ligt tussen Darthuizen en Walenburg, is 
langgerekt en oost-west georiënteerd naar de toen heersende wind. De rug ligt dus in een natte kom, 
die in het Holoceen is gevuld met veen en later bedekt met rivierklei tijdens overstromingen van de 

                                                
1 Handleiding Bestemmingsplannen 2006, provincie Utrecht. 
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toenmalige Rijn (vanaf ca. 5.660 BP). Het bodemtype van de landbouwkavels is een kalkloze 
poldervaaggrond (zware rivierklei, gt II en III). Het maaiveld loopt af van noord naar zuid van ca. + 3,6 
naar + 2,8 m NAP. De kavels zijn begreppeld en het maaiveld tussen de greppels bol. De bolle stroken 
zijn ca. 25 m breed. Het slootpeil is +2,35/+2,2 m NAP (zp/wp). 
De boerderij zelf (A34-36) ligt dus op de dekzandopduiking. 
Dit deel van Langbroek, t.w. 40 Hoeven, is in de dertiende eeuw ontgonnen en sedertdien in 
landbouwkundig gebruik.  
 
Noord 
Op de kavel met bedrijfsgebouwen aan de noordzijde (A34-36) stond eind negentiende eeuw al wel een 
boerderij, maar deze was nog klein. Het perceel was toen vooral als hoogstamboomgaard in gebruik. 
Het huidige woonhuis met mansarde kap en steens muur is ongeveer 100 jaar oud. De koeienstal is het 
oudste bedrijfsgebouw. Het houten deel hiervan is ongeveer 50 jaar oud. De andere bedrijfsgebouwen 
zijn van recenter datum. 
 

   
Achterzijde erf met wagenloods en varkensstal         Woonhuis met siertuin 
 
Het perceel is ca. 1 ha groot. De huidige bebouwing bestaat uit het woonhuis met de kleine aanbouw 
van recenter datum aan de westzijde. Verder zijn er op het bouwperceel verschillende opstallen 
aanwezig, die tot voor kort als melkveestal, kalver- of varkensschuur in gebruik zijn geweest. De totale 
oppervlakte bebouwing is 0,25 ha. Het erf is verhard (betonklinkers, betonplaat, grind). Aan de wetering 
ligt een siertuin en hoogstamboomgaard. Een smalle strook aan de oostzijde van het erf wordt als 
moestuin gebruikt. 
 
Zuid 
Eind negentiende eeuw was het landgebruik van de landbouwkavels aan de zuidzijde (achter en naast 
A35-39) weide. Ze zijn samen ca. 11 ha groot en worden op dit moment gehooid (2x/jaar). Het bos aan 
de zuidzijde van het plangebied betreft een opstand van middeloude Zomereik. Het bos aan de 
oostzijde is van oorsprong essenhakhout. Deze is grotendeels omgevormd naar een gemengde 
opstand van Populier, Zomereik of Gewone es. Het pad aan de westzijde is de oorspronkelijke 
spoordijk van de stoomtram tussen Wijk bij Duurstede en Doorn. 
 

   
Landbouwkavel zuidzijde, pas gemaaid           Aangrenzend loofbos (populier) 



Langbroek – natuurtoets 

  Schenkeveld - Culemborg 6 

4 Flora en fauna 
Flora en vegetatie 
Bijlage 1 geeft een alfabetische opsomming van alle in het plangebied (noord en zuid) aangetroffen 
bijzondere en karakteristieke plantensoorten met of ze een beschermde status hebben (1-3), of ze op 
de nationale lijst van bedreigde soorten staan (1-4), hun natuurwaarde (1-100). hun voorkomen in 
Nederland (UFK_90 = uurhokfrequentieklasse in 1990,1-9), hun preferente ecotoop (Ecotp1, Ecotp2 en 
Ecotp3) en het habitattype waarin ze zijn aangetroffen. In het plangebied zijn de volgende habitattypen 
onderscheiden: erf, grasland, sloot, (aangrenzend) loofbos. In de bijlage zijn alleen de soorten met 
enige natuurwaarde (>3) opgenomen. Dit zijn de zogenaamde aandachtsoorten. Op de meeste 
plaatsen bepalen ruderale of competatieve soorten het aspect van de vegetatie. Hiervan is de 
natuurwaarde nul of negatief. Ze zijn meestal weinig karakteristiek, hebben een zeer algemeen 
voorkomen (UFK = 9) en staan daarom niet op de lijst. Er zijn geen wettelijk beschermde 
plantensoorten in de zin van de Flora- en Faunawet aangetroffen. In het plangebied komen ook geen 
rode-lijstsoorten voor. Rode-lijstsoorten zijn soorten, waarvan het voorkomen in Nederland 
achteruitgaat. Hun voortbestaan is bedreigd. Deze hebben daarom een natuurwaarde van nationaal 
niveau. Het plangebied herbergt wel soorten van regionaal belang (natuurwaarde > 10). Dit zijn IJle 
zegge, Kransvederkruid en Haarfonteinkruid. Deze plantensoorten groeien uitsluitend in en aan de 
sloten van de hooilanden aan de zuidzijde. 
 

     
Kransvederkruid, Kikkerbeet, Smalle waterpest, Klein kroos          IJle zegge en Hoge cyperzegge langs sloot aan oostzijde 
 
De beschermde soort, die voor het betreffende kilometerhok (x,y = 151, 446) in de database van 
FLORON vermeld staan, heeft een algemeen voorkomen (categorie 1)2. Dit is waarschijnlijk Gewone 
vogelmelk of Brede wespenorchis. Deze komt dus niet in het plangebied zelf voor, maar wel in de 
omgeving. 
 
Noord 
Op het erf komen nauwelijks spontaan gevestigde plantensoorten voor. Alleen de slootkanten 
herbergen enkele ruigtesoorten zoals Grote brandnetel, Zevenblad, Liesgras, Haagwinde en Kleefkruid. 
De vegetatie is een overgangsvorm tussen een rompgemeenschap binnen de Klasse van de natte 
strooiselruigten (32) en een (nitrofiele) zoomvegetatie van de Zevenblad-associatie (33Aa05)3.  
 
Zuid 
De vegetatie van de graslanden ten zuiden van de Langbroekerdijk betreft de Rompgemeenschap van 
Ruw beemdgras en Engels raaigras (12RG1) en is soortenarm (<10). Sloten en greppels herbergen wel 
veel verschillende soorten (> 40). Dit betreft o.a. de kwelindicatoren Holpijp en Kransvederkruid. De 
meeste soorten indiceren overigens voedselrijk water. De aangrenzende bossen zijn verdroogd. 
Aangetroffen vegetatietypen zijn de Rompgemeenschappen met Hennegras, Gewone braam of 
Moeraszegge binnen het Elzenbroek (39RG1, 39RG2 of 39RG3) en de Rompgemeenschap met Grote 
brandnetel binnen de vochtige elzen-essenbossen (43RG3). Naast de naamgevende soorten zijn o.a. 
Hop, Wilde kamperfoelie, Vogelkers, Sleedoorn, Gelderse roos en Schaduwgras karakteristiek. 
 

                                                
2 www.natuurloket.nl  
3 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland, deel !-V; Opulus Press, Leiden. 
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grasland met Timoteegras, Engels raaigras en Ridderzuring          loofbos met Hennegras 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende vogelsoorten visueel waargenomen: Boerenzwaluw, Buizerd, 
Ekster, Huismus, Houtduif, Kauw, Koolmees, Merel, Putter, Spreeuw, Torenvalk, Winterkoning.  
 
Noord 
In de wagenloods hangt een nestkast van Steenuil. Hierin bevinden zich enkele braakballen. De kast 
was op dat moment niet bewoond. Het toonde ook geen sporen van broeden. 
Onder de oude treures in de voortuin liggen braakballen van Bosuil. De boom is ook hol en dient 
mogelijk als nestelplaats. Boerenzwaluw heeft nesten in de kalvertussenschuur, losse kalverschuur en 
koeienstal. Hiervan waren er d.d. 24 juni 2010 maar 3 in gebruik. De stallen herbergen ook enkele 
fossiele nesten van Merel en Witte kwikstaart. De populatie Huismus bedraagt ca. 10 paar. Deze 
nestelen bij de buren. 
 

   
Oud zwaluwnest in kalverschuur           ingebruikzijnd nest Boerenzwaluw in kalverschuur 
 
 
Zuid 
Tijdens het veldbezoek zijn alleen de hierboven genoemde soorten gezien. Opvallend is het totaal 
ontbreken van weidevogels.  
 
Alle hierboven genoemde vogelsoorten zijn als broedvogel streng beschermd. Daarnaast zijn van 
Boerenzwaluw (categorie 5), Huismus (categorie 2), Bosuil (categorie 5), Steenuil (categorie 1) ook de 
nesten jaarrond beschermd. Verder staan Boerenzwaluw (categorie gevoelig), Huismus (categorie 
gevoelig), Steenuil (categorie kwetsbaar) op de rode lijst van in Nederland bedreigde 
broedvogelsoorten (2004). Voor vogels van de rode lijst zoals genoemde Steenuil en Boerenzwaluw is 
het belangrijk dat het leefgebied en de vaste nestplaatsen behouden en beschermd worden. 
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braakballen Steenuil uit nestkast in wagenloods          braakbal Bosuil onder holle es in voortuin 
 
Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied sporen gezien of zichtwaarnemingen gedaan van Bruine rat en Huisspitsmuis 
op het erf (noord) en Mol, Veldmuis, Woelrat in de graslanden (zuid). Deze soorten zijn niet of 
algemeen beschermd (categorie 1).  
 
Er zijn van de omgeving van het plangebied, t.w. kilometerhok 151, 446 waarnemingen van 2 
vleermuissoorten bekend4. Vleermuizen zijn streng beschermd (categorie 3). Sommige vleermuizen 
zoals Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn gebouwbewonend. Ze hebben kraamkolonies in 
spouwmuren en achter boeiborden. Ze verblijven soms tijdelijk achter luiken. Bij zorgvuldige inspectie 
van de opstallen zijn geen vleermuizen of bewoningssporen (prooiresten, keutels, meststrepen e.d.) 
gevonden. 
 

    
hol Bruine rat achter koeienstal            hol Woelrat in slootkant 
 
Vissen, amfibieën en reptielen 
Noord 
Op het erf zijn geen amfibieen of reptielen waargenomen. 
 
 
Zuid 
In het water van de omringende sloten zijn d.d. 24 juni 2010 Tiendoornige stekelbaars, Bastaardkikker, 
Poelkikker en Kleine watersalamander gevangen. Poelkikker is streng beschermd (categorie 3) en 
bedreigd (categorie kwetsbaar).  
 
Ter hoogte van het plangebied is in de Langbroekerwetering de bedreigde (categorie kwetsbaar) 
Kroeskarper waargenomen5. 
In de omgeving, kilometerhok 151, 446, komen de streng beschermde (categorie 3) en bedreigde 
(kwetsbaar) Heikikker, Ringslang en Hazelworm voor6. 

                                                
4 www.natuurloket.nl  
5 Jong, Th. de , 2002: Atlas van de Utrechtse vissoorten; provincie Utrecht, Utrecht. 
6 www.ravon.nl  
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Ongewervelde dieren   
In de omgeving van het plangebied, kilometerhok 151, 446, komen voor zover bekend geen 
beschermde ongewervelde diersoorten voor7. Wel zijn er vanaf 1998 1 bedreigde dagvlindersoort en 
vanaf 1993 2 bedreigde libellensoorten gezien. 
 
Conclusie 
Het plangebied heeft zelf weinig natuurwaarde. Het erf biedt onderdak aan een aantal karakteristieke 
en bedreigde boerenlandvogels, t.w. Steenuil, Boerenzwaluw, Huismus. Deze lijken met het stoppen 
van de agrarische activiteiten op hun retour. In de sloten van de graslandpercelen groeien enkele 
(regionaal gezien) bijzondere plantensoorten zoals Kransvederkruid. In deze sloten is tijdens het 
veldbezoek ook de bedreigde en beschermde Poelkikker aangetroffen. De vochtige loofbossen in de 
directe omgeving zijn verdroogd. De vegetatie hiervan is onvolledig ontwikkeld. In de iets wijdere 
omgeving (kilometerhok 151, 446 vooral bestaande uit landgoed Sandenburg) komen de volgende 
bedreigde en streng beschermde soorten voor: 

- 11 bedreigde broedvogelsoorten t.w. Groene specht, Steenuil, Kerkuil, Huiszwaluw, 
Boerenzwaluw, Huismus, Boomvalk, Koekoek, Wielewaal, Spotvogel, Kneu 

- 2 vleermuissoorten en Boommarter 
- Heikikker, Poelkikker 
- Ringslang, Hazelworm  
- Kroeskarper 
- 1 bedreigde dagvlinder- en 2 bedreigde libellensoorten 

5 Ingreep 
Initiatief 
De ruimtelijke ingreep betreft de sloop van de oude opstallen en de bouw van een woning op de 
voormalige bouwkavel aan de noordzijde en 4 gegroepeerde woningen in het midden van de 
landbouwkavels aan de zuidzijde en de inrichting van een landgoed (omvorming van landbouw naar 
natuur) op de betreffende landbouwkavels. 
 
Noord 
De bouwkavel aan de noordzijde is 1.000 tot 1.500 m2 groot. Deze grootte is afhankelijk van de 
definitieve door de bewoner-eigenaar gewenste terreinindeling van de boerderij en het perceel. Een 
groot deel van het perceel zal onder invloed van de stankcontour als ‘groengebied’ vrijblijven. 
 
Figuur 2 toont een voorlopig ontwerp. 
 
Voorafgaand aan de bouw worden alle opstallen en mestkelders verwijderd. Dit betekent dat het erf 
volledig op de schop gaat. De boomgaard en de voortuin worden daarbij wel, de moestuin niet ontzien. 
De omgeving van de nieuwbouw wordt na afloop van de bouw als tuin (buitenzijde) en erf (binnenzijde) 
ingericht. 
Na de ingreep is het bebouwd vloeroppervlak (voetprint) aanzienlijk kleiner dan de huidige.  
 
 

                                                
7 www.natuurloket.nl  
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figuur 2: bestaand woonhuis (Langbroekerdijk A34-36), nieuw woonhuis en 2 bijgebouwen op 
voormalige bouwkavel 
 
Zuid 
Het woonensemble aan de zuidzijde heeft inclusief omringend park met vijver een oppervlakte van ca. 1 
ha (zie figuur 3).  
 

 
figuur 3: inrichtingsschets nieuw landgoed met woonensemble  
 
Het gebied rondom voor- en hoofdburcht is ca.10 ha groot. De percelen in dit gebied krijgen de 
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bestemming ‘natuur’. De natuurdoeltypen zijn sloot, greppel, poel, bloemrijk grassland (UNAT-code ri-
4.02 v), moerasruigte (UNAT-code ri-3.03 n), essen-eikenbos (UNAT-code ri-3.10 v). Deze typen 
worden in dit deel van het Kromme Rijn-gebied het meest kansrijk geacht.  
Een deel van de sloten heeft dus een hoger peil (zie hieronder). Zij lopen middels een stuw over naar 
het slotensysteem met het bestaande peil (+2,2/2,35 m NAP). Sloten worden 1x/jaar uitgemaaid. 
Maaisel wordt op de kant gezet.   
Bestaande greppels worden 25 cm verdiept en staan niet in rechtstreeks contact met de sloten. Deze 
worden niet meegenomen in het maaibeheer. Er ontwikkelt zich hier moerasruigte (riet, zeggen en 
biezen). Plaatselijk (op tenminste 3 plekken) worden de greppels verder verdiept (waterbodem ca. +1,8 
m NAP) t.b.v. amfibieen.  
Het bloemrijk grasland  wordt 1-2x/jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Het grasland wordt 
inclusief greppels met ruigte in de herfst nabeweid.  
Het bos wordt aangelegd op rabatten. Het plantgoed bestaat uit 2-jarig bosplantsoen van autochtone 
herkomst. Het assortiment bestaat uit Zomereik, Gewone es, Zwarte els, Gladde iep, Eenstijlige 
meidoorn, Sleedoorn, Gelderse roos, Vogelkers. Plantafstand is 1,5x1,5 m2. De bomen en struiken 
worden in rijen geplant. Eerste 1-2 rijen bestaan alleen uit struiken. Het beheer bestaat uit uitmaaien 
van het plantgoed in de eerste 1-2 jaar en een eerste dunning na ca. 5-10 jaar. 
Het gebied houdt een open karakter. Landschappelijk gezien worden de kavels ingevuld met een 
combinatie van grasland, bos, ruigte, enkele poelen en een rij knotwilgen langs de sloot.  
 
Effecten 
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met de sloop van de diverse 
opstallen (1, alleen in noord)), de nieuwbouw (2, noord en zuid), het grondverzet (3, noord en zuid) en 
het veranderd gebruik (natuur en wonen i.p.v. agrarische bedrijfsvoering) (4, noord en zuid). 
 
Ad 1) De huidige bebouwing wordt voor zover waarneembaar op dit moment door geen enkele 

strenger beschermde (categorie 2 en 3) planten- of diersoort anders dan broedvogels bewoond. 
De wagenloods is tijdelijke verblijfplaats van Steenuil en 3 schuren zijn vaste broedplek van 
Boerenzwaluw. Wellicht dat er in het broedseizoen nog andere bewoners zijn zoals Spreeuw en 
Huismus. De laatste soort is in ieder geval vaste bezoeker van het erf. Het is daarom verplicht 
de sloop buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) uit te voeren. Verder moet er voorafgaand 
aan de sloop aan Steenuil en Huismus vervangende verblijfsruimte zijn aangeboden.  

 
Ad 2) Tijdens de sloop en bouw treedt door lawaai, bouwlampen en het verspreiden van vervuilende 

stoffen verstoring van de natuur in de omgeving op. De omvang hiervan is beperkt en reikt 
zeker niet tot de (beschermde) natuurgebieden in de omgeving. Wel zal de verblijfplaats van 
Bosuil in de Treures verstoord raken. Aanbevolen wordt daarom bij sloop en nieuwbouw alleen 
verlichting te gebruiken als er in het donker werkzaamheden moeten worden verricht.  

 
Ad 3) Bij de vergraving van de slootkanten kunnen de streng beschermde soorten Poelkikker, 

Heikikker en Ringslang worden verstoord of gedood. Het is daarom belangrijk dat het 
grondverzet buiten de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode wordt uitgevoerd. Dit 
betekent dat alleen in de maanden juli, augustus en september kan worden gegraven. 
Voorafgaand aan het graven moeten de dieren worden weggevangen. Deze kunnen in de 
directe omgeving of in de reeds vergraven sloten worden teruggezet.  

 
Ad 4) Het veranderde gebruik (van agrarisch bedrijf naar wonen en natuur) betekent een 

vermindering van de storingsfactoren vermesting, verontreiniging en verzuring. Het 
woongebruik en de daarmee samenhangende uitstoot van milieubelastende stoffen is niet 
groter dan die van een gemiddelde eengezinswoning (x5). 
Het oorspronkelijk hier gevestigde agrarische bedrijf wordt (is) verplaatst naar de Gooijerdijk 21 
te Langbroek. Maar er is niet alleen sprake van verplaatsing, ook van aanpassing van 
bedrijfsactiviteiten op de nieuwe lokatie.   
De “oude” veestapel was: 550 vleesvarkens, 432 biggen, 120 zeugen, 20 schapen, 70 
melkrundvee 
Het is dus een gesloten varkensbedrijf, en tevens melkveebedrijf, en schapenhouderij. 
De verplaatsing van de agrarische activiteiten heeft diverse significante positieve milieueffecten 
voor de directe omgeving van Langbroekerdijk A 34-36:  afname geluidsbelasting, geen 
geurbelasting, geen ammoniakemissie, sterke afname verkeersbewegingen.  
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De hoeveelheid licht en geluid neemt af. Deze is ook anders van aard als in de 
landbouwsituatie. De verstoring (van dieren) zal afnemen en beperkt zich tot het erf. Verderop 
het perceel wordt deze helemaal minder (geen halfdagelijkse gang naar de koeien). 

 
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 
Als aan de hierboven genoemde randvoorwaarden wordt voldaan, worden er door de ingreep niet 
aantoonbaar verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden. Deze randvoorwaarden worden 
hieronder nog een keer samengevat.  
 
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. 
 
Ad 1) Het plangebied zelf heeft weinig natuurwaarde en ook het aanliggend bos heeft door verdroging 

geen bijzondere kwaliteit (matig tot redelijke natuurwaarde volgens de provinciale criteria)8. Het 
is ook geen waardevolle oude boskern. Het provinciale natuurdoeltype is vochtig bos met 
productie, vochtig hakhout en middenbos en denne-, eiken- en beukenbos. 

 
Ad 2) Het plangebied zelf ligt buiten de EHS, maar grenst hier aan de oost- en zuidzijde wel direct 

aan. De natuurontwikkeling maakt de EHS daarom meer aaneengesloten en robuuster.  
 
Ad 3) Plangebied en omgeving herbergen enkele streng beschermde en bedreigde soorten. Deze 

worden als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan niet geschaad. Verder betekent de 
natuurontwikkeling uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het leefgebied van Ringslang, Poel- 
en Heikker,  Kroeskarper, Boomvalk, Koekoek, Kneu. Andere bijzondere soorten zoals IJsvogel 
en Patrijs kunnen zich nieuwvestigen. 

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

verbindingszone (B in het natuurgebiedsplan Kromme Rijn, 2001). 

6 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 aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
 
Noord 

- De opstallen worden buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) gesloopt. 
- Er wordt tenminste 3 maanden voor de sloop vervangende verblijfsruimte aan Steenuil en 

Huismus in de vorm van een nestkast aangeboden. De steenuilenkast wordt in een van de 
grotere en enigszins afgelegen fruitbomen in de omgeving gehangen. De nestkasten voor de 
mussen (minimaal 5) aan de op het noordoosten geexponeerde gevel van het oude huis.   

 
Zuid 

- De vergraving van de sloten gebeurt in de periode 1 juli – 1 oktober. Onmiddellijk voorafgaand 
daaraan worden vissen, amfibieen en reptielen weggevangen en in de omgeving teruggezet.  

 

                                                
8 Zie website ‘buiten in beeld’. 
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Verder wordt aanbevolen terughoudend te zijn met verlichting tijdens de bouwfase met name rond de 
Treures, die in de voortuin staat.  
 
Natuurbeleid 
In het hierboven staande is het initiatief alleen getoetst aan de natuurwetgeving. Er rust echter ook 
planologische bescherming op de directe omgeving van het gebied. De bossen, die grenzen aan het 
natuurontwikkelingsgebied ten zuiden van de Langbroekerwetering zijn in het Streekplan (2005) 
aangewezen als onderdeel (bestaande natuur) van de ecologische hoofdstructuur van Nederland 
(EHS). Direct ten zuiden van het plangebied loopt een ecologische verbindingszone. Voor dergelijke 
gebieden geldt het nee, tenzij…principe. Echter omdat de ingreep door de natuurontwikkeling een 
uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande natuur betekent, moet deze als positief worden 
beoordeeld en wel vooral op de punten 2-4 van het Utrechtse toetsingskader (zie hierboven). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Bijlagen 
bijlage 1: bijzondere vaatplantensoorten van de Langbroekerdijk 
           

soortnr wetenschappelijke naam nederlandse naam 
f&f-
wt 

rd 
lst natwrd ufk90 ectp1 ectp2 ectp3 habitat 

           
000027 Alisma lanceolatum Slanke waterweegbree   9 6 V17 V18  s 
000060 Angelica sylvestris Gewone engelwortel   3 9 R27 R47 H27 s 
000184 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos   6 8 W18   s 
000212 Carex acutiformis Moeraszegge   3 8 R27 H27  b/s 
000258 Carex remota IJle zegge   10 7 H27   b/s 
000454 Epilobium montanum Bergbasterdwederik   6 8 P48 R48 H47 s 
000463 Equisetum fluviatile Holpijp   8 8 G27 V17  s 
000526 Filipendula ulmaria Moerasspirea   4 8 G27 R27 H27 s 
002376 Galium palustre Moeraswalstro   3 9 G22 G27 G28 s 
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000639 Humulus lupulus Hop   3 8 H27 H47  b 
000640 Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet   8 8 W17   s 
000759 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   6 8 H42 H47 H62 b 
000763 Lotus pedunculatus Moerasrolklaver   6 9 G27   s 
000772 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem   8 8 G27   s 
000785 Lythrum salicaria Grote kattenstaart   3 9 R27 R28 H27 b/s 
000852 Myriophyllum verticillatum Kransvederkruid   20 6 W17   s 
000956 Poa nemoralis Schaduwgras   4 7 H62 H69  b 
001003 Potamogeton trichoides Haarfonteinkruid   10 6 W17   s 
001021 Prunus spinosa Sleedoorn   3 8 H42 H43 H47 b 
001114 Sagittaria sagittifolia Pijlkruid   6 8 V17 V18 W17 s 
001333 Valeriana officinalis Echte valeriaan   3 9 R27 R28 H27 s 
001367 Viburnum opulus Gelderse roos   3 8 H27 H47  b 
           
          b=bos 
          s=sloot 

 
 


