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Inleiding 
De gemeente Wijk bij Duurstede is bezig middels een nieuw bestemmingsplan de woningbouw op het 
oude sportcomplex ‘De Kamp’ te Cothen planologisch mogelijk te maken. In het gebied worden naar 
verwachting circa 100 woningen gerealiseerd. In de directe omgeving van deze nieuwe bouwlocatie en 
nog binnen de provinciale rode contour ligt een kavel met een agrarische bestemming, waarop 
initiatiefnemer, de familie Vernooy, een nieuwe woning wil realiseren.  
 
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. Deze toets is onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. Verder is het noodzakelijk dat voorafgaand aan het grondverzet en de bouwactiviteiten 
de (streng) 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 een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) 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 LNV 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.  
 
Het plangebied is zelf geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS), maar 
ligt op ongeveer 50 m van de Ossenwaard. Dit is een nieuw natuurgebied, een stapsteen langs de natte 
ecologische verbindingszone Kromme Rijn. De nieuwe natuur betreft droog en nat grasland en moeras. 
De ingreep heeft mogelijk gevolgen voor de nog jonge natuurwaarden hiervan. Ook dit moet getoetst 
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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. 
 
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre het bouwrijp maken, de nieuwbouw en het veranderd 
gebruik in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de F&f-wet en of er dientengevolge een verklaring 
van geen bedenkingen 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 soortsbescherming. 

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 4 km ver weg. De externe werking van het plan is 
gering en zal niet reiken tot het Natura 2000-gebied.  

Methode 
Op 4 oktober 2010 is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied en 
directe omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren. Op 7 oktober 2010 zijn vervolgens nog de 
vleermuizen geïnventariseerd met behulp van een batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) 
en zichtbeelden worden onderscheiden. Aangezien één onderzoeksronde heeft plaatsgevonden buiten 
de geëigende onderzoeksperiode, moet dit veldwerk als puur verkennend worden beschouwd.  

Natuurwaarde 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt net ten westen van de oude dorpskern van Cothen op de linker oeverwal van de 
Kromme Rijn, een loop van de Rijn, die in 1122 AD bij Wijk bij Duurstede is afgedamd.  
Het plangebied was eeuwenlang in gebruik als akker. Rond 1870 werd het gebied beplant met 
fruitbomen en is daarna 100 jaar lang als boomgaard in gebruik geweest. Vanaf ca. 1960 verdichtte de 
bebouwing tussen Bredeweg, Ossenwaard en Rijnsloot zich. Het plangebied werd restkavel en is vanaf 
die tijd als grasland benut. 
 
Het maaiveld (mv) loopt af van de Ossenwaard (straat) naar de Rijnsloot van 4,2 naar 3,5 m +NAP.  
De bovengrond van de oeverwal betreft kalkhoudende lichte rivierklei. 
Het gemiddeld grondwaterpeil ter plekke van het plangebied is ca. 2,2 m +NAP (1,5 - 2 m -mv).  
 
Op dit moment bestaat het plangebied uit grasland, dat twee- tot driemaal per jaar wordt gemaaid. De 
oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 7 are. 
 
 

                                                
1 Handleiding Bestemmingsplannen 2006, provincie Utrecht. 
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Plangebied vanaf de weg            en vanaf de achterzijde 
 
Ten noorden van het plangebied ligt het recent ingerichte natuurgebied Ossenwaard langs de Kromme 
Rijn. De oevers hiervan zijn vergraven (plas/dras). Het gebied van ca. 3 ha wordt integraal begraasd. 
 

    
Wandelpad aan zuidzijde nieuw natuurgebied           Nieuw natuurgebied met blaarkoppen  
 
Vegetatie/flora 
Het vegetatietype van het grasland betreft de Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels 
raaigras binnen de Weegbree-klasse (12RG01)2. Karakteristieke soorten zijn naast beide naamgevers 
Herderstasje, Gewone paardenbloem, Frans raaigras, Vogelmuur, Kluwenzuring. Beschermde of 
anderszins bijzondere soorten ontbreken. 
 
In het betreffende kilometerhok, 149-455, zijn sedert 1991 3 beschermde en 2 bedreigde 
vaatplantensoorten aangetroffen3. 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 
Het plangebied is ongeschikt als broedbiotoop. Het wordt wel door in de omgeving broedende stad- en 
parkvogels gebruikt om te foerageren. Voorbeelden hiervan zijn Ekster, Houtduif, Kauw, Merel, 
Nijlgans, Spreeuw, Turkse tortel, Zanglijster, Zwarte kraai.  
Deze vogelsoorten zijn als broedvogel streng beschermd. Ekster, Houtduif, Kauw, Spreeuw, Zwarte 
kraai (als landelijke en provinciale schadesoorten of als jachtwild) mogen in bepaalde perioden en/of op 
bepaalde plekken bejaagd worden.  
Het nieuwe natuurgebied wordt op dit moment (herfst 2010) vooral bevolkt door grote groepen (> 50 
exemplaren) Kauw, Kokmeeuw en Wilde eend.  
 
Zoogdieren  
Er zijn d.d. 4 en 7 oktober 2010 in het plangebied geen (sporen van) zoogdieren waargenomen.  
 
In het betreffende kilometerhok, 149-455, zijn sedert 1997 waarnemingen van 3 verschillende 
vleermuissoorten gedaan. Vleermuizen zijn streng beschermd (categorie 3)4. Waarschijnlijk zijn dit 
                                                
2 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland I-V; Opulus Press, Leiden. 
3 www.natuurloket.nl  
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Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis, die met de batdetector al foeragerend zijn 
gesignaleerd. Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn gebouwbewonend.  
 
Gedurende het verkennend vleermuisonderzoek zijn in de omgeving Laatvlieger en Gewone 
dwergvleermuis foeragerend aangetroffen. Deze gebouwbewonende soorten kunnen dus niet in het 
plangebied verblijven. Het plangebied is ook geen vliegroute. 
  
Vissen, amfibieën en reptielen 
Er zijn d.d. 4 oktober 2010 op het terrein geen amfibieën, reptielen of vissen gezien. Het plangebied is 
ook weinig of niet 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)5. 
 
Ongewervelde dieren   
Er zijn d.d. 4 oktober 2010 geen bijzondere dagvlinder-, sprinkhaan- of libellensoorten waargenomen.  
In de omgeving aangetroffen soorten zijn algemene insectensoorten als langpootmug (Tipula spec.), 
Klein koolwitje en Dagpauwoog en een (bruine) sprinkhaansoort (Chorthippus spec.). 
In de wijdere omgeving van het plangebied (kilometerhok 149-455) komen voor zover bekend geen 
beschermde of bedreigde ongewervelde diersoorten voor6.  
   
Conclusie 
Het plangebied heeft voor zover met 2 korte veldbezoeken in de herfst is vast te stellen geen 
natuurwaarde.  
De floristische en vegetatiekundige waarde is minimaal.  

Bouwplan 
De ruimtelijke ingreep betreft de bouw van 1 woning. 
  
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met het bouwrijp maken inclusief 
grondverzet (1), de nieuwbouw (2) en het veranderd gebruik (wonen i.p.v. landbouw) (3). 
 
Ad 1) Er gaan bij het bouwrijp maken geen verblijfplaatsen van beschermde soorten verloren.  

  
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. Het dichtstbijzijnde natuurgebied en onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS) is het recent ingerichte Ossenwaard, 
op ca. 50 m verwijderd van het plangebied. Dit gebied is alleen planologisch beschermd (nee, 
tenzij-toets). De verstoring is te klein om wezenlijke waarden en kenmerken van dit gebied 
significant te beschadigen. De nog jonge vegetatie en de actuele bewoners en gebruikers zoals 
Kokmeeuw, Kauw en Wilde eend zijn tamelijk ongevoelig voor verstoring. 
Het strengere regiem onder de Natuurbeschermingswet geldt dus alleen het Natura 2000-
gebied Kolland en Overlangbroek. Deze ligt te ver weg om beïnvloed te worden.  

 
Ad 3) Het veranderde gebruik (van landbouw naar wonen) betekent een toename van de verstoring. 

De hoeveelheid licht, geluid en (auto)bewegingen neemt toe. Deze bedraagt niet meer dan op 
en rond een gemiddelde nieuwbouwwoning plaatsvindt. Omdat de kavel al omsloten wordt door 
bebouwing, wordt het negatief effect als zijnde zeer gering en dus zeker niet significant 
beoordeeld. Deze is te klein om wezenlijke waarden en kenmerken van natuurgebieden in de 
omgeving te beschadigen (zie hierboven).  

                                                                                                                                                     
4 www.natuurloket.nl  
5 Soortbeschermingsplan Ringslang; Provincie Utrecht, 2003. 
6 www.natuurloket.nl   
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Conclusie 
Het grondverzet, de nieuwbouw en het woongebruik hebben geen of nauwelijks ecologische gevolgen. 
Er worden daarbij geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden. Er hoeft voor de 
ingreep geen verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) bij het ministerie LNV worden opgehaald.  


