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Inleiding 
De gemeente Wijk bij Duurstede is bezig de nieuwbouw van 16 appartementen voor senioren op het 
terrein van de oude Beatrixschool aan de Kromme Stelakker te Cothen planologisch mogelijk te maken.  
 

figuur 1: ligging plangebied (rood omcirkeld)  
 
Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is een inventariserend onderzoek naar aanwezige 
beschermde planten en dieren noodzakelijk. Volgens de huidige wetgeving moet elke ruimtelijke 
ingreep getoetst worden aan de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en overige relevante 
natuurwetgeving of -beleid. Een dergelijke toets is onderdeel van de toelichting van het nieuwe 
bestemmingsplan. 
 
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 bedenkingen (Vvgb) bij het ministerie E,L & I ophalen. 
Er worden 3 categorieën van bescherming (en daarmee toetsingskader) onderscheiden: streng beschermd – beschermd - 
algemeen. Om vergunning 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.  
 
Natuurbeschermingswet 
Sedert de Natuurschoonwet 1928 zijn gebieden aangewezen ter bescherming van de daar aanwezige natuur. Recentelijk zijn als 
uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zogenaamde Speciale Beschermingszones (SBZ) onderscheiden. Deze 
gebieden vormen samen het Nederlandse deel van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden.  
De Europese  richtlijnen bepalen dat van elk project of plan dat niet direct verband houdt of nodig is voor het beheer van een 
SBZ, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied een 
‘passende’ beoordeling moet worden gemaakt rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het hele gebied. Het is 
de gewoonte om voorafgaand aan deze uitgebreide beoordeling te onderzoeken of er met betrekking tot het initiatief überhaupt 
broed- en wintervogels, andere planten-, diersoorten en habitattypen, waarvoor de SBZ is bedoeld in het geding zijn. Dit verslag 
is de weergave van een dergelijk verkennend onderzoek ook wel quick scan of voortoets genoemd. Een dergelijke voortoets 
wordt ook uitgevoerd voor projecten, die buiten de eigenlijke begrenzing liggen, maar wier effecten zich mogelijk wel doen gelden 
op de verderop gelegen natuurwaarden (‘externe werking’). 
 
N.b.  De Europese richtlijnen en de bescherming van de speciale beschermingszones zijn opgenomen in de nieuwe 

Natuurbeschermingswet. Deze is sedert oktober 2005 van kracht. Plannen, die van invloed zijn op de natuurlijke 
gesteldheid van een beschermd natuurmonument zijn vergunningplichtig. Ook de oude beschermde gebieden vallen 
onder dit nieuwe regiem.  
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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 
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.  
 
Het plangebied is geen onderdeel van Natura 2000 of anderszins een beschermd natuurgebied. Het 
dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied, het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek ligt 4 km 
ver weg.  
Het plangebied ligt wel dichter bij natuurgebied onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van 
Nederland (EHS). De Kromme Rijn is een natte ecologische verbindingszone (evz), de Ossenwaard en 
Rhijnestein zijn stapstenen hierbinnen. Het plangebied ligt op ongeveer 500 m, maar wordt hiervan 
gescheiden door stedelijk gebied. De externe werking van het plan is gering en zal niet reiken tot deze 
natuurgebieden. Het initiatief zal daarom niet getoetst wordt aan de Natuurbeschermingswet en het 
nee, tenzij-beleid van de EHS.  
 
De natuurtoets is onderdeel van de toelichting. Verder is het noodzakelijk dat voorafgaand aan de 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 in het kader van de WABO vergunning (onderdeel handelingen 
met gevolgen voor beschermde planten- en diersoorten van de omgevingsvergunning) aan te vragen.  

Methode 
Op 9 mei 2012 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. 

Natuurwaarde 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt in de Cothense dorpskernuitbreiding uit de zestiger jaren van de vorige eeuw ten 
zuiden van de Willem Alexanderweg. Daarvoor was het akkerland op de linker oeverwal van de 
Kromme Rijn, een loop van de Rijn, die in 1122 AD bij Wijk bij Duurstede is afgedamd.  
Het maaiveld (mv) ligt op ca. 4,5 m +NAP.  
De oorspronkelijke rivierkleibodem is vergraven, ten dele afgevoerd en aangevuld met bouwzand. 
Het gemiddeld grondwaterpeil ter plekke van het plangebied is ca. 2,1 m +NAP (2,4 m -mv).  
 
Op dit moment bestaat het plangebied uit braakterrein. Het schoolgebouw, de verharding en het groen 
zijn allemaal weggehaald. Alleen aan de straatzijde staan nog 2 middelgrote bomen, t.w. een bolacacia 
en een esdoorn en een brede Mahonia-haag.  
 

    
Plangebied gezien vanuit het zuiden             en vanuit het westen 
 
Het plangebied wordt omringd door eengezinswoningen van ca. 40 jaar oud op ruime kavels.  
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Flora 
Het bouwterrein is bijna kaal. Hier staan zeer dun verspreid alleen pioniersoorten als Gewone 
duivenkervel, Gewone en Gekroesde melkdistel, Klein kruiskruid, Perzikkruid, Straatgras, Witte 
ganzenvoet, Zachte ooievaarsbek. In de haag en ook langs de andere randen staan vooral 
zoomplanten. Het betreft tientallen soorten, waaronder karakteristieke als Fluitenkruid, Geel nagelkruid, 
Grote brandnetel, Haagwinde, Klimop, Maarts viooltje, Vogelkers, Robertskruid, Speenkruid, 
Vingerhelmbloem.  
 

   
Fluitenkruid, Grote brandnetel, Maarts viooltje langs haag           Bergcentaurie, Paardenbloem, Ridderzuring langs schutting 
 
Er zijn geen beschermde vaatplantensoorten aangetroffen. 
In het betreffende kilometerhok, 149-455, zijn sedert 1991 3 beschermde en 2 bedreigde 
vaatplantensoorten aangetroffen1. Het is niet bekend welke dat zijn.  
Voor zover bekend komen er in het betreffende kilometerhok geen beschermde en bedreigde mossen, 
korstmossen of paddenstoelen voor.  
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek d.d. 9 mei 2012 zijn op het terrein en directe omgeving de volgende soorten 
waargenomen: Ekster, Huismus, Huiszwaluw, Houtduif, Kauw, Koolmees, Merel, Spreeuw, Turkse 
tortel, Vink.  
Huismus en Huiszwaluw staan op de rode lijst van in Nederland bedreigde broedvogels (categorie 
gevoelig).  
De kleine populatie (5 exemplaren) Huismus broedt waarschijnlijk onder de pannen van naburige 
huizen. De nesten van Huismus zijn jaarrond beschermd (categorie 2). 
Van Huiszwaluw streken regelmatig ongeveer 20 exemplaren neer in het plangebied. Deze verzamelde 
klei voor hun nesten. Deze nesten zijn ook jaarrond beschermd (categorie 5). Er zijn in het plangebied 
en directe omgeving geen nesten gevonden. De plaatsen, waar bouwmateriaal voor de nesten wordt 
verzameld, zijn niet beschermd. 
 

 
13 exemplaren Huiszwaluw klei verzameld in plangebied 
 

                                                
1 www.natuurloket.nl  
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Alle vogelsoorten zijn als broedvogel streng beschermd. Ekster, Houtduif, Kauw, Spreeuw, (als 
provinciale schadesoorten) mogen in bepaalde perioden en/of op bepaalde plekken bejaagd worden.  
 
Zoogdieren  
In het betreffende kilometerhok, 149-455, zijn sedert 1997 waarnemingen van 3 verschillende 
vleermuissoorten gedaan. Vleermuizen zijn streng beschermd (categorie 3)2. Waarschijnlijk zijn dit 
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis, die met de batdetector al foeragerend zijn 
gesignaleerd. Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn gebouwbewonend.  
Het plangebied is op dit moment niet geschikt als verblijfplaats, foerageergebied of vliegroute van 
vleermuizen.  
Er zijn in het plangebied geen (sporen van) beschermde zoogdiersoorten aangetroffen. 
  
Vissen, amfibieën en reptielen 
Er zijn d.d. 9 mei 2012 op het terrein geen amfibieën, reptielen of vissen gezien. Het plangebied is ook 
weinig geschikt leefgebied voor soorten van bovengenoemde groepen.  
De in het kilometerhok waargenomen streng beschermde (categorie 3) reptielsoort betreft Ringslang. 
Deze wordt incidenteel langs de Kromme Rijn waargenomen. De soort heeft leefgebied in de 
landgoederenzone van Langbroek (Walenburg, Hindersteijn, Weerdesteyn)3. 
 
Ongewervelde dieren   
Er zijn d.d. 8 mei 2012 geen dagvlinder-, sprinkhaan- of libellensoorten waargenomen.  
In de wijdere omgeving van het plangebied (kilometerhok 149-455) komen voor zover bekend geen 
beschermde of bedreigde ongewervelde diersoorten voor4.  
   
Conclusie 
Het plangebied heeft weinig natuurwaarde. Het braakterrein wordt bevolkt door enige (opportune) 
pioniersoorten. De bedreigde Huiszwaluw maakt van de ontstane situatie van een open terrein met 
water en klei gebruik om nestmateriaal te verzamelen.  
In de haag groeien enige karakteristieke (kleibos)zoomplanten zoals Geel nagelkruid, Maarts viooltje, 
Speenkruid, Vingerhelmbloem. Deze zijn niet beschermd. 

Bouwplan 
De ruimtelijke ingreep betreft de bouw van 2 appartementencomplexen met 2 lagen en in totaal 16 
wooneenheden voor senioren. 
 

 
figuur 2: stedenbouwkundig plan   

                                                
2 www.natuurloket.nl  
3 Soortbeschermingsplan Ringslang; Provincie Utrecht, 2003. 
4 www.natuurloket.nl   
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De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met de nieuwbouw (1) en het 
veranderd gebruik (wonen i.p.v. onderwijs) (2). 
 
Ad 1) 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. De enige strenger 
beschermde soorten in de directe omgeving zijn vleermuizen als Gewone dwergvleermuis. 
Deze zijn minder verstoringsgevoelig en vooral ’s nachts actief als er geen bouwactiviteiten zijn. 
De verstoring reikt zeker niet tot de (beschermde) natuurgebieden in de omgeving. De 
dichtstbijzijnde natuurgebieden en onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland 
(EHS) zijn het parkbos van Rhijnestein en de recent aangelegde natte oeverstrook aan de 
Kromme Rijn bij de Ossenwaard. Deze gebieden liggen op enkele honderden meters, worden 
door andere bebouwing hiervan gescheiden en zijn alleen planologisch beschermd (nee, tenzij-
toets). De verstoring is te klein om wezenlijke waarden en kenmerken van deze gebieden 
significant te beschadigen. 
Het strengere regiem onder de Natuurbeschermingswet geldt dus alleen het Natura 2000-
gebied Kolland en Overlangbroek. Deze ligt echter sowieso te ver weg om beïnvloed te worden.  

 
Ad 2) Het veranderde gebruik (van scholing van kinderen naar wonen van senioren) betekent geen 

toename van het aantal (auto)bewegingen. Deze zullen wel meer gespreid over de dag en het 
jaar plaatsvinden (niet alleen overdag en tijdens de werkweek). De verstoring door licht en 
lawaai neemt toe met name in de avond. Beide veranderingen zijn echter gering en hebben 
geen of nauwelijks betekenis voor beschermde diersoorten in de omgeving (zie ook onder 1).  

Conclusie 
De nieuwbouw en het woongebruik hebben beperkte ecologische gevolgen.  
Er worden geen vaste rust- en verblijfplaatsen van (streng) beschermde soorten aangetast. Ook de 
ecologische functionaliteit van het terrein en omgeving voor genoemde soorten blijft behouden.  
Er zullen bij de werkzaamheden geen algemene verbodsbepalingen (artikel 8 t.m.13) van de Flora- en 
faunawet worden overtreden. Het betreffende onderdeel van de omgevingsvergunning is niet aan de 
orde. 
Wel geldt als randvoorwaarde voor deze conclusie dat het opruimen van de resterende beplanting 
buiten het broedseizoen plaatsvindt of voorafgaand hieraan op nestelende vogels wordt gecontroleerd. 


