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Inleiding 
Initiatief 
Er bestaat in het buitengebied van Wijk bij Duurstede een initiatief om naast een voormalig agrarisch 
(bouw)perceel een woning te realiseren in het kader van de Ruimte voor Ruimte - regeling.  
Op het perceel aan de Wijkersloot 27/27A zal de bestaande bedrijfsbebouwing, met een omvang van 
iets meer dan 1.000 m! gesloopt worden. Hierdoor ontstaat het recht een nieuwe woning te bouwen. Dit 
gebeurt op de kop van de aan de westzijde liggende landbouwkavel.  
 
ligging 
Het plangebied is gelegen aan de Wijkersloot 27/27A in het buitengebied van de gemeente Wijk bij 
Duurstede. De Wijkersloot ligt op de oude gemeentegrens met Cothen en vormde de as vanuit Wijk bij 
Duurstede waarvandaan het natte komgebied Lage Maat is ontgonnen.  
 

!
figuur 1: ligging plangebied (oranje omkaderd) 
 
planologisch kader 
De woningbouw past 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 AMERADVISEURS BV een toelichting opgesteld.  
Volgens de huidige wetgeving moet elke ruimtelijke ingreep getoetst worden aan de Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet en overig relevant natuurbeleid.  
 
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 
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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 geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS). Het perceel 
vochtig loofbos tussen Wijkersloot en Amsterdam-Rijnkanaal op ca. 750 m ten westen van het 
plangebied is de dichtstbijzijnde onderdeel (bestaande natuur) van de EHS. Dit is zo ver weg dat het 
initiatief niet getoetst hoeft te worden aan het nee, tenzij-beleid.  
 
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 
activitetenplan 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 activiteitenplan en moet dus aan 
bovengenoemde vereisten voldoen. 
 
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 ontheffing (ex art. 75 van 
de F&f-wet) van de verbodsbepalingen moet worden aangevraagd.  
 
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 5 km ver weg. De externe werking van het plan is 
gering en zal niet reiken tot het Natura 2000-gebied.  

Methode 
Op 1 september 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. 

Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt op de overgang van de stroomrug van Houten (een Rijnloop actief tussen 3.795 en 
2.560 jaar BP) naar het komgebied van Lage Maat en Wijkerbroek. Het maaiveld van het bouwperceel 
ligt op 3,5 m NAP. De aan- en achterliggende landbouwkavels lopen af tot 1,7 m NAP aan het kanaal. 
Het bodemtype van de landbouwkavels is een poldervaaggrond, die langs een gradiënt van noord naar 
zuid verloopt van kalkhoudend naar kalkloos, van lichte naar zware rivierklei, van gt VI naar III.  
 
Dit deel van Wijk bij Duurstede, t.w. de Lage Maat, is vanaf de elfde eeuw ontgonnen en sedertdien in 
landbouwkundig gebruik. Eind negentiende eeuw was het landgebruik van de landbouwkavels aan de 
zuidzijde van de Wijkersloot weide met soms een boomgaard op de kop van het perceel. Op de 
bouwkavel stond al wel een boerderij en bijgebouw. Waarschijnlijk betreft dit de bestaande woning met 
stal en aanliggende schuur/stal (met Belgische stenen). De andere bedrijfsgebouwen zijn van recenter 
datum (na 1950).  
 

                                                
1 Handleiding Bestemmingsplannen 2006, provincie Utrecht. 
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Achterzijde erf met van links naar rechts varkensschuur, wagenloods, oude woning, ‘Belgische’ schuur en loopstal 
 
Het erf is ca. 1 ha groot. Het eigenlijke bouwperceel is kleiner. Buiten het bouwvlak liggen nog een 
boomgaard, moestuin, siertuin en huiswei. De huidige bebouwing bestaat uit het woonhuis met dubbele 
bewoning. Verder zijn er op het bouwperceel verschillende opstallen aanwezig, die tot voor kort of 
langer geleden als loopstal, wagenloods, varkensschuur en rommelschuur (‘Belgische’ schuur) in 
gebruik zijn geweest. De totale oppervlakte bebouwing is 1.310 m2. Het erf is ten dele verhard 
(betonklinkers, betonplaat, grind). Op het erf staat een enkele boom (Ruwe berk), op de oostelijke 
perceelgrens 2 knotbomen (Schietwilg).  

Flora en vegetatie 
Op het erf komen nauwelijks spontaan gevestigde plantensoorten voor.  
Het ruige grasland in de boomgaard betreft de (nitrofiele) zoomvegetatie van de Zevenblad-associatie 
(33Aa05)2.  
De vegetatie van de graslanden rond het erf betreft de Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en 
Engels raaigras (12RG1) en is soortenarm.    
De Wijkersloot (sloot en en berm) herbergt wel veel verschillende soorten. De water- en moerasplanten 
zoals Smalle waterpest, Veenwortel en Liesgras indiceren voedselrijk water. De aanwezigheid van 
Wilde peen, Glanshaver, Heelblaadjes en Bitterkruid wijzen op klepelbeheer (=natuuronvriendelijk) van 
in principe floristisch kansrijke bermen. 
Op de plek van de nieuwe woning is recent tarwe geteeld. In de akker maar ook in de moestuin groeien 
enkele algemene onkruidsoorten als Melkdistel, Krulzuring, Hanenpoot, Zwarte nachtschade. 

                                                
2 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland, deel !-V; Opulus Press, Leiden. 



Wijkersloot – natuurtoets 

  Schenkeveld - Culemborg 5 

   
Wijkersloot met Smalle waterpest, Liesgras en Veenwortel         moestuin met akkeronkruiden 
 
De bedreigde soort, die voor het betreffende kilometerhok (x,y = 148, 443) in de database van FLORON 
vermeld staan, is waarschijnlijk een graslandplant als Gewone agrimonie, Kamgras of Goudhaver. Deze 
komt dus niet in het plangebied zelf voor, maar wel in de omgeving (taluds Amsterdam-Rijnkanaal ?). 
Voor zover bekend komen er geen beschermde vaatplanten-, (korst)mos- of paddenstoelsoorten voor. 

Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende vogelsoorten visueel waargenomen: Boerenzwaluw, Buizerd, 
Ekster, Grauwe gans, Huismus, Houtduif, Merel, Nijlgans, Spreeuw, Steenuil, Torenvalk, Winterkoning.  
In de rommelschuur zijn resten van nesten van Boerenzwaluw gezien. 
De varkensschuur was nestplek van een kolonie Huismus. De huidige populatie is niet groter dan 2 
paar. Deze nestelen op het piepschuim onder de dakpannen. 
De varkensschuur wordt op dit moment incidenteel door Steenuil als roestplek gebruikt. Er vloog bij 
betreding een exemplaar weg en er ligt een enkele oude braakbal. 
 

   
Oud zwaluwnest in rommelschuur                    dwarsbalk in varkensschuur met mussenpoep 
 
Alle hierboven genoemde vogelsoorten zijn als broedvogel streng beschermd.  
Daarnaast zijn van Boerenzwaluw (categorie 5), Huismus (categorie 2) en 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. 

Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied sporen gezien of zichtwaarnemingen gedaan van Bruine rat, Huismuis, 
Huisspitsmuis, Mol, Veldmuis, Woelrat. Deze soorten zijn niet of algemeen beschermd (categorie 1).  
Er zijn van de omgeving van het plangebied, t.w. kilometerhok 148, 443 geen waarnemingen van 
vleermuissoorten bekend3. Vleermuizen zijn streng beschermd (categorie 3). Sommige vleermuizen 
zoals Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn gebouwbewonend. Ze hebben kraamkolonies in 
                                                
3 www.natuurloket.nl  
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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.    
 

   
mummie Bruine rat in varkensschuur           varkensschuur 

Vissen, amfibieën en reptielen 
Hier is geen veldonderzoek naar gedaan.  
In de omgeving, kilometerhok 148, 443, komen geen beschermde of bedreigde vis- amfibie- of 
reptielsoorten voor4.  

Ongewervelde dieren   
In de omgeving van het plangebied, kilometerhok 148, 443, komen voor zover bekend geen 
beschermde of bedreigde ongewervelde diersoorten voor5.    

Conclusie 
Het plangebied heeft voor zover met 1 veldbezoek is vast te stellen weinig natuurwaarde.  
Het erf biedt maar vooral bood onderdak aan een aantal karakteristieke en bedreigde  
boerenlandvogels, t.w. Steenuil,  Boerenzwaluw, Huismus. Deze zijn met het stoppen van de 
agrarische activiteiten bijna verdwenen.   

Ingreep 
De ruimtelijke ingreep betreft de bouw van een woning op de kop van de aangrenzende landbouwkavel. 

                                                
4 www.natuurloket.nl   
5 www.natuurloket.nl   
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figuur 2: schematische voorstelling nieuwe situatie 
 
Na de ingreep is het bebouwd vloeroppervlak kleiner dan de huidige (van 1.310 naar 550 m2). De 
nieuwe woning bestaat uit 1 verdieping met zolder. De nokhoogte is ca. 8 m. De bijgebouwen zijn 
bedoeld als onderkomen voor de auto, overige rijdend materiaal, hobbyruimte en opslag. Het bijgebouw 
telt eveneens 2 verdiepingen. De nokhoogte is ca. 6 m.  
 
Voorafgaand aan de bouw worden alle opstallen en mestkelders verwijderd. Dit betekent dat het erf 
volledig op de schop gaat. De boomgaard en de tuinen worden daarbij ontzien. De omgeving van de 
oude woning en de nieuwbouw wordt na afloop van de bouw heringericht. 
  
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met de sloop van de agrarische 
opstallen, de herinrichting van het agrarisch bouwperceel en het bouwrijp maken van de aanliggende 
kavel (1), de nieuwbouw (2) en het veranderd gebruik (wonen i.p.v. agrarische bedrijfsvoering) (3).  
 
Ad 1) Het erf en de huidige bebouwing worden voor zover waarneembaar op dit moment door geen 

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

 
Ad 2) Tijdens de bouw treedt door lawaai, bouwlampen en uitstoot 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.  

 
Ad 3) Het veranderde gebruik (van agrarisch bedrijf naar wonen) 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. Het is niet bekend hoe groot de veestapel van het agrarisch 
bedrijf  was. De uitstoot van milieubelastende stoffen als ammoniak, meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen moet zeker gezien de aard van de stallen en de mestopslag 
substantieel geweest zijn.  
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De hoeveelheid licht, geluid en (auto)bewegingen blijft ongeveer gelijk. Deze is wel anders van 
aard als in de landbouwsituatie. De verstoring (van dieren) zal toenemen, maar beperkt zich tot 
het erf. Verderop het perceel wordt deze juist minder (geen halfdagelijkse gang naar de koeien).  

Conclusie 
De sloop van de agrarische opstallen, de nieuwbouw en het woongebruik 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.  
Er gelden 2 randvoorwaarden voor bovenstaande conclusie. Deze zijn: 

- De sloop van de gebouwen moet buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) plaatsvinden.  
- Er wordt voorafgaand aan de sloop van de varkensschuur aan Huismus en Steenuil 

vervangende woonruimte geboden. 
De vervangende woonruimte voor Steenuil bestaat tenminste uit een Steenuilenkast, die in de 
boomgaard wordt opgehangen en die voor Huismus uit een zogenaamde mussenflat die aan de 
achterkant van de huidige woning wordt opgehangen (zie bijvoorbeeld www.nestkastbouw.nl) . 
 
Een aandachtpunt is dat na het stoppen van het landbouwbedrijf de ecologische functionaliteit van het 
plangebied voor boerenlandvogels als Huismus, Ringmus, Boerenzwaluw en Steenuil sterk is 
verminderd. Het verdient daarom aanbeveling beesten te blijven houden en achter de nieuwe 
bebouwing een (kleine) stal op te richten waar de dieren (schapen, koeien, paarden ?) kunnen schuilen. 
Ook moet hier wat ruimte komen voor (rommelige) opslag van voer, stro e.d.. De stal moet zomers 
open staan. Op die manier wordt een omgeving gecreëerd, waar genoemde vogels kunnen nestelen en 
voedsel (muizen, vliegen, veevoer) zoeken. De stal dient bij voorkeur omringd te worden door 
opgaande beplanting voor dekking en nestgelegenheid maar ook om de rommel aan het oog te 
onttrekken. Deze natuurvriendelijke maatregelen zijn overigens aanbevelingen en geen 
randvoorwaarden voor de nieuwbouw.  


