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SAMENVATTING 

 
In dit rapport wordt beoordeeld of het project ‘boerderij Stadzigt’ gevolgen kan hebben voor 
aanwezige beschermde natuurwaarden. Natuurmonumenten wil boerderij Stadzigt omvormen 
naar een beheerkantoor met werkschuren, een zorglocatie en een startpunt voor de 
(vaar)excursies naar het Naardermeer. De boerderij ligt in het Natura 2000 gebied Naardermeer en 
de Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Dit rapport licht de relevante natuurwet- en regelgeving toe.  
Deze ‘natuurtoets’ gaat vooral in op de mogelijke gevolgen van het project op de door de Flora- 
en Faunawet beschermde soorten. 
De toets op de natuurbeschermingswet valt buiten dit rapport. In het kader van de 
Natuurbeschermingswet heeft Tauw BV een verstorings- en verslechteringstoets uitgevoerd. Het 
rapport “Effectanalyse recreatieve zonering Stadzigt” gaat uitgebreid in op de mogelijke effecten 
van de ontwikkeling van boerderij Stadzigt op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 
gebied Naardermeer en wordt aangegeven of er sprake is van een vergunningplicht in het kader 
van de Natuurbeschermingswet. 
 
Omdat het EHS beleid van de provincie uitgangspunt is voor de (natuur)inrichting van het gebied 
rondom boerderij Stadzigt, wordt hierop kort ingegaan. Boerderij Stadzigt is inclusief graslanden 
begrensd als ‘nieuwe natuur’ en ligt in de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. 
Ontwikkelingen in het bebouwingsblok van boerderij Stadzigt hebben geen effect op de nog te 
ontwikkelen natuurdoelen op de percelen rondom de boerderij. 
 
De natuurinrichtingsmaatregelen op de graslandpercelen rondom boerderij Stadzigt geven 
invulling aan het EHS beleid van de provincie. De natuurkwaliteit op de graslandpercelen zal door 
de natuurinrichting verbeteren, conform de doelstellingen van het door Gedeputeerde Staten 
vastgestelde gebiedsplan. Het beheer van boerderij en graslanden wordt afgestemd op de 
beheersvoorwaarden voor de te realiseren natuurdoelen. Samen met de cliënten van Philadelphia 
zet Natuurmonumenten in op duurzaam beheer van het nieuwe natuurgebied.  
 
Het nieuwe startpunt met onvangstruimte op de locatie boerderij Stadzigt en de nieuwe vaarroute 
naar het Naardermeer is een alternatief voor de huidige situatie (locatie ‘de Visserij’) die minder 
gunstig is voor de kwetsbare kolonies purperreigers en zwarte sternen. Door de nieuwe 
vaarontsluiting naar het Naardermeer en andere vaarroutes komt er meer rust in het gebied van 
deze kolonies. Daarnaast is de nieuwe locatie Stadzigt makkelijker bereikbaar per openbaar 
vervoer. 
 
De in de Europeese Vogel- en habitatrichtlijnen opgenomen bepalingen voor soortenbescherming 
zijn vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Deze wet vereist een nauwkeurige afweging van 
belangen bij mogelijke schade aan beschermde dier- en plantensoorten. Bij overtreding van 
verbodsbepalingen zoals in de Flora- en faunawet geformuleerd, kan voor ruimtelijke ingrepen 
(artikel 75, 5e lid, onderdeel c) een ontheffing worden aangevraagd bij Dienst Regelingen van het 
ministerie van LNV. Soortenbescherming in de Flora- en Faunawet gebeurt door verboden (om 
beschermde soorten te doden of te verontrusten) en voorwaarden waaronder op die verboden 
een uitzondering (“ontheffing”) kan worden gemaakt. 
 
Tijdens de uitvoering van het project en na de inrichting van het gebied mag de gunstige staat van 
instandhouding van een beschermde soort niet in geding komen. In het ontwerp van de nieuwe 
gebouwen op Stadzigt worden de (verplichte) compenserende- en of mitigerende  maatregelen 
meegenomen. Omdat moeilijk te voorkomen is dat vaste nest- en/of verblijfplaatsen van boeren- 
en huiszwaluwen en uilen worden beschadigd of verwijderd, wordt een vrijstelling van artikel 11 
aangevraagd. De werkzaamheden hebben waarschijnlijk ook invloed op de verblijfplaatsen en 
foerageergebieden van vleermuizen. Het is nog niet bekend welke vleermuizen en welk type 
verblijfplaatsen aanwezig zijn. Hiervoor is aanvullend veldonderzoek nodig. In het ontwerp van de 
nieuw te bouwen en de te renoveren gebouwen wordt dus ook rekening gehouden met eventueel 
aanwezige vleermuizen. 
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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding en doel 

Natuurmonumenten is voornemens boerderij Stadzigt om te vormen naar een beheerskantoor 
met werkschuren, een zorglocatie en een startpunt voor de (vaar)excursies naar het Naardermeer. 
De boerderij ligt in het Natura 2000 gebied Naardermeer en de Ecologische Hoofdstructuur. In 
voorliggend rapport wordt beoordeeld of het project boerderij Stadzigt mogelijke gevolgen kan 
hebben voor aanwezige beschermde natuurwaarden. 
 
De natuurtoets zal met name ingaan op de mogelijke gevolgen die het project heeft voor de 
beschermde soorten uit de Flora- en Faunawet. Op basis van (globale) analyse met behulp van 
literatuur- en inventarisatiegegevens wordt vastgesteld welke beschermde soorten in het 
projectgebied mogelijk aanwezig zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de te verwachten 
(negatieve) effecten van het project op beschermde soorten. Per soort wordt aangeven welke 
mitigerende (extra) maatregelen moeten worden uitgevoerd om eventuele negatieve effecten van 
het project op de beschermde soorten tegen te gaan of te verminderen. Het resultaat is een 
aanbeveling voor de uitvoering van de werkzaamheden, op een wijze waarmee negatieve effecten 
op beschermde soorten zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
In het kader van de Natuurbeschermingswet heeft Tauw BV een verstorings-en 
verslechteringstoets uitgevoerd. In het rapport “Effectanalyse recreatieve zonering Stadzigt” wordt 
uitgebreid ingegaan op de mogelijke effecten van de ontwikkeling van boerderij Stadzigt op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Naardermeer. 
 
Omdat het EHS-beleid van de provincie uitgangspunt is geweest voor de inrichting van het gebied 
rondom boerderij Stadzigt wordt dit kort besproken. 
 
 

1.2 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader geschetst waarin de 
beoordeling is uitgevoerd. Hierin wordt een nadere toelichting gegeven op o.a. procedure 
aangaande de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zal kort worden 
ingegaan op het beleid van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Hoofdstuk 3 t/m 5 bestaat uit de natuurtoets t.b.v. de Flora- en Faunawet. In hoofdstuk 3 wordt het 
project Stadzigt beschreven en wordt nader ingegaan op de inrichtingsmaatregelen. In hoofdstuk 
4 wordt nader ingegaan op de natuurtoets Flora- en Faunawet en worden de aanwezige 
inventarisatiegegevens en een aantal mitigerende maatregelen beschreven die mogelijk nodig zijn 
in het kader van de vergunningsaanvraag Flora- en Faunawet. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de 
conclusies gepresenteerd en worden enkele aanbevelingen gedaan voor eventueel 
vervolgonderzoek. 
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Figuur 1. Ligging projectgebied (rode lijn)                                                                 
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2 Wettelijk kader 
 
In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van het wettelijk kader waarin de beoordeling is 
uitgevoerd. Een nadere toelichting wordt gegeven op o.a. de procedure aangaande de Flora- en 
faunawet en de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zal worden ingegaan op het beleid van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
 

2.1 Ligging Natura 2000 en (P)EHS gebieden 

Boerderij Stadzigt lig in de Ecologische Hoofdstructuur en in het Natura 2000 gebied Naardermeer, 
zie figuur 2 en 3.  
 
Natura 2000 
Voor de aanwijzing van het Naardermeer als Natura 2000 gebied (of Vogelrichtlijn- en 
Habitatrichtlijngebied) heeft begin dit jaar een ontwerpbesluit ter inzage gelegen (zie bijlage 4). 
Het gebied is nog niet definitief door het ministerie van LNV aangewezen, ook is er nog geen 
Natura 2000 beheerplan opgesteld. Bij toetsing op de Natuurbeschermingswetvergunning dient 
men uit te gaan van de directe werking van artikel 6 van de Habitatrichtlijn en/of artikel 4.4 van de 
Vogelrichtlijn. 
 
 
 
Figuur 2.  
Ligging Natura 2000 gebieden in de Vechtstreek (rode lijn) 
Habitatrichtlijn (rose) en Vogelrichtlijn (paars) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Natuurbeschermingswet 

Sinds oktober 2005 is in Natuurbeschermingswet de gebiedsbescherming krachtens de Europeese 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verankerd. De Natuurbeschermingswet gaat uit van een 
gebiedsbescherming waarin specifieke zeldzame habitats en leefgebieden van soorten worden 
beschermd door een Natura 2000-aanwijzing. Gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-
gebied (of vogel- en habitatrichtlijn gebied), zijn door de minister van LNV aangewezen op grond 
van ecologische criteria. Activiteiten en ook plannen die als besluit in de zin van de Algemeen wet 
bestuursrecht als plannen kunnen worden aangemerkt wordt een vergunningstoets 
voorgeschreven. Dit geld ook voor een bestemmingsplanwijziging. Als deze plannen gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied, de kwaliteit van de habitats waarvoor het gebied 
is aangewezen mogelijk kunnen doen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op 
het leefgebied van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, moet een verstorings- en of 
verslechteringtoets of passende beoordeling worden uitgevoerd. 
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Deze toetsing vindt plaats op basis het ontwerpbesluit van het Natura 2000-gebied (zie bijlage 4)  
middels een effectanalyse. Een effectanalyse toont de mogelijke gevolgen van een plan of project 
op instandhoudingdoelen van een Natura 2000-gebied en geeft aan of er mogelijk (significant) 
negatieve effecten te verwachten zijn. Op basis van de resultaten van de effectanalyse zal een 
Natuurbeschermingswetvergunning bij het bevoegd gezag (Provincie Noord-Holland) worden 
aangevraagd. 
 

De toets op de natuurbeschermingswet valt verder buiten dit rapport, voor meer informatie 
hierover wordt verwezen naar het rapport van Tauw “Effectanalyse recreatieve zonering 
Stadzigt, Natura 2000”, waarin wordt aangegeven of er sprake is van een vergunningplicht in 
het kader van de Natuurbeschermingswet. 

 
 
Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Naardermeer:1 
 

Habitattypen Soorten 
Kranswierwateren Bittervoorn 
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden Kleine modderkruiper 
Vochtige heiden Meervleermuis 
Blauwgraslanden Groenknolorchis 
Overgangs- en trilveen Gestreepte waterroofkever 
(Hoog)Veenbossen Platte schijfhoorn 
 Gevlekte Witnuitlibel (complementaire soort) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.  
Ligging (P)EHS (donker en licht groene vakken in de Vechtstreek (rode lijn)  

                                                 
1
 Bron: “Effectanalyse recreatieve zonering Stadzigt, Natura 2000“ (Tauw, 1 februari 2008) 
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2.3 Ecologische Hoofdstructuur 

Boerderij Stadzigt (inclusief graslanden) is begrensd als ‘nieuwe natuur’ en ligt hierdoor in de 
(Provinciaal) Ecologische Hoofdstructuur. De ontwikkelingen binnen het bestaande 
bebouwingsblok op het erf van boerderij Stadzigt hebben geen effect op de nog te ontwikkelen 
natuurdoelen op de percelen rondom de boerderij. Desondanks wordt het EHS beleid wel 
meegenomen in de integrale toetsing. 

 
Het beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is geformuleerd in het Structuurschema 
Groene Ruimte (SGR) en Nota Ruimte. De provincie Noord-Holland heeft in de door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde gebiedsplannen het landelijke EHS beleid vertaald naar een Provinciaal EHS 
beleid. In het gebiedsplan Gooi- en Vechtstreek zijn voor de begrensde (EHS) gebieden de 
gewenste natuurdoelen vastgelegd. Voor deelgebied Naardermeer zijn de volgende natuurdoelen 
van toepassing: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het natuurontwikkelingsproject “Inrichting EHS nieuwe natuur in de Vechtstreek” 3 met als 
onderdeel het deelgebied Stadzigt, zijn de bovengenoemde natuurdoelen uitgangspunt geweest 
voor de (natuur)inrichting van de graslandpercelen rondom de boerderij.  Hiermee wordt invulling 
gegeven aan het EHS beleid van de provincie. De natuurkwaliteit op de graslandpercelen zal door 
de natuurinrichting verbeteren, conform de doelstellingen van het door de Gedeputeerde Staten 
vastgestelde gebiedsplan2    
Daarnaast voldoet het natuurontwikkelingsproject “Inrichting EHS nieuwe natuur in de 
Vechtstreek”, met het deelgebied Stadzigt, aan de doelstellingen van het vastgestelde 
watergebiedsplan. 
 
Toekomstig beheer 
Natuurmonumenten is eigenaar van de graslanden van boerderij Stadzigt. Bij de ontwikkeling van 
de boerderij Stadzigt wordt samen met Stichting Philadelphia Zorg ingezet op duurzaamheid, 
ambachtelijkheid en kleinschaligheid. Het beheer van de boerderij en de graslanden wordt 
afgestemd op de beheervoorwaarden die voortvloeien uit de te realiseren natuurdoelen. Samen 
met de cliënten van Philadelphia wordt ingezet op een ambachtelijk en duurzaam beheer van het 
nieuwe natuurgebied. Op basis van een onderzoek van Alterra worden de graslanden van Stadzigt 
grotendeels omgevormd tot bloemrijke (natte) schraal graslanden waarbij middels een beheer van 
uitmijnen (maaien en afvoeren) op termijn een verschralings effect optreedt. Hierdoor ontstaan 
mogelijkheden voor een ontwikkeling naar een vegetatie met zeldzame soorten (o.a 
dotterbloemen en orchideeën). Intensief maaibeheer is nodig om bovenstaande ontwikkeling te 
versnellen.  
 
 
 
 

                                                 
2 Gebiedsplan Gooi en Vechtstreek (begrenzingen Programma Beheer) vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van       
Noord-Holland op 28 oktober 2003 
3 Definitief Voorontwerp Inrichting EHS nieuwe natuur in de Vechtsteek, DLG juni 2007 
 

 

Natuurdoelen deelgebied Naardermeer 
� Zoetwater gemeenschap 
� Rietland en ruigte 
� Nat of vochtig schraal grasland 
� Bloemrijk grasland 
� Bos van laagveen 
� Struweel 
� (cultuur)Grasland 
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2.4 Flora- en faunawet 

In de Flora- en Faunawet worden de aangewezen soorten uit de Europeese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen beschermd (zie soortenlijst in bijlage 2). Soortenbescherming vindt plaats met 
behulp van verboden (een verbod om beschermde soorten te doden of te verontrusten) en 
voorwaarden waaronder op die verboden een uitzondering (ontheffing) kan worden gemaakt. De 
in de Europeese Vogel- en habitatrichtlijnen opgenomen bepalingen voor soortenbescherming 
zijn vastgelegd in de Flora- en Faunawet. 
Bijna overal kunnen soorten voorkomen die bescherming genieten van de Flora- en Faunawet. Bij 
ruimtelijke ingrepen is er een kans dat er afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat van 
instandhouding van een soort. In een natuurtoets of quickscan t.b.v. de Flora- en Faunawet wordt 
bepaald of verder onderzoek naar natuurwaarden noodzakelijk is. Deze toets bestaat uit het 
verzamelen van inventarisatiegegevens gecombineerd met globaal veldonderzoek. Als daaruit 
blijkt dat het plangebied soorten herbergt die een beschermde status hebben, zal het onderzoek 
uitgebreid moeten worden met een uitgebreid veldonderzoek door een ter zake kundige. 
Wanneer beschermde soorten in een gebied zijn aangetroffen, dienen de effecten van de 
voorgenomen werkzaamheden op de soorten en biotopen nader onderzocht te worden. Als uit dit 
onderzoek blijkt dat er activiteiten/handelingen gaan plaatsvinden die nadelige gevolgen hebben 
op de aanwezige beschermde soorten, is een aanvraag/ontheffing artikel 75, 5e lid, onderdeel c 
van de Flora- en Faunawet aan de orde. Een ontheffing kan worden aangevraagd bij Dienst 
Regelingen van het ministerie van LNV. In de aanvraag zal beschreven moeten worden hoe de 
voorgenomen werkzaamheden zodanig worden aangepast dat de nadelige gevolgen worden 
voorkomen of in minder mate zullen optreden. Dit laatste wordt ook aangeduid met 
respectievelijk compenserende en mitigerende maatregelen.  
 

In de volgende hoofdstukken zal de natuurtoets t.b.v. de Flora- en Faunawet verder worden 
uitgewerkt. De Flora- en faunawet vereist een nauwkeurige afweging van belangen bij 
mogelijke schade aan beschermde dier- en plantensoorten. Bij overtreding van 
verbodsbepalingen zoals in de Flora- en faunawet geformuleerd, kan voor ruimtelijke 
ingrepen (artikel 75, 5e lid, onderdeel c) een ontheffing worden aangevraagd bij Dienst 
Regelingen van het ministerie van LNV 
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3 PROJECT STADZIGT 
  

3.1 Ligging projectgebied 

Het project boerderij Stadzigt ligt in de provincie Noord-Holland, in de gemeente Naarden. 
De boerderij is sinds 1906 in eigendom van Natuurmonumenten en is tot 2005 in landbouwkundig 
gebruik (melkveehouderij) geweest. Natuurmonumenten wil samen met de Stichting Philadelphia 
Zorg de gebouwen van de boerderij aanpassen voor een aantal nieuwe gebruikfuncties; 
beheerkantoor, zorg-woonunits, theehuis, vergader- en ontvangstruimte en dagbestedingsruimte 
en nieuwe ontvangstlocatie Naardermeer met bootexcursies. Het projectgebied bestaat uit het erf 
en de gebouwen. Dit rapport beschrijft de mogelijk aanwezige beschermde soorten in de 
gebouwen en op het erf en het effect van de renovatie, nieuwbouw en de inrichtingsmaatregelen 
op het erf op de mogelijk aanwezige beschermde soorten.  
 
De volgende nieuwe functies komen op het erf van de boerderij Stadzigt:  
(bron Bouwkundig Buro Van de Ham BV) 
� Beheerkantoor voor tien medewerkers van Natuurmonumenten in de boerderij. 
� Vrijwilligersruimte voor Natuurmonumenten in de bestaande gesloten hooiberg. 
� Woonruimte voor tien bewoners (autisten) van Philadelphia met een groepsruimte 
� Horeca voorziening (theehuis) vergaderruimte in nieuwbouw. 
� Ruimte voor dagbesteding in stenen schuur 
� Aanlegkade voor rondvaarboten met vaargeul naar Naardermeer 
� Botenhuis t.b.v excursieboot en diverse kleinere beheersboten 
� Bergruimte in de bestaande kleine houten schuren t.b.v machines en materialen 
� Nieuwbouw garage 
� Erf, parkeerruimte, boomgaard 
 
 

3.2 Inrichtingsmaatregelen 

De werkzaamheden ten behoeve van het project kunnen mogelijk tot verstoring en/of vernietiging 
leiden van de aanwezige beschermde dieren en planten. Omdat het project nog in de 
voorbereidingsfase zit, zijn de werkzaamheden en de planning nog niet exact bekend. In de 
planning van de uitvoeringswerkzaamheden zal rekening gehouden moeten worden met de 

kwetsbare periodes van de verschillende soortgroepen (o.a broedvogels en vleermuizen).  
 
De inrichtingsmaatregelen die in het kader van het project Stadzigt worden uitgevoerd zijn: 
� Aanpassing (renovatie) boerderij t.b.v. het beheerkantoor. 
� Gesloten hooiberg omvormen tot vrijwilligersruimte. 
� Nieuwbouw van 10 woonunits voor cliënten (autisten) van Stichting Philadelphia Zorg. 
� Nieuwbouw horeca voorziening (theehuis) en ontvangstruimte bezoekers. 
� Stenen schuur omvormen tot dagbesteding ruimte voor Philadelphia Zorg. 
� Afbraak ligboxenstal en opslagloods. 
� Nieuwbouw botenhuis t.b.v. rondvaartboten en diverse kleinere boten. 
� Omvorming kleine houten schuren t.b.v. berging machines en materialen. 
� Nieuwbouw garage. 
� Aanpassingsinrichting erf met parkeerruimte en tuin. 
� Vervangen betonplaten op erf door klinkers en grind. 
� Omvorming graslanden rond boerderij Stadzigt tot bloemrijke graslanden. 
� Aanbrengen van verharding op het wandelpad rondom het bezoekerscentrum zodat deze 

geschikt wordt voor rolstoelgebruikers. 
� Theehuis wordt gerund door cliënten van Stichting Philadelphia Zorg. 
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Figuur 5.  Schetsontwerp bezoekerscentrum Stadzigt               Bron: Natuurmonumenten Nieuwskant Juli 2007 
 
Sloop bestaande bebouwing  
Twee agrarische gebouwen (ligboxenstal) en een kapschuur worden t.b.v. nieuwbouw gesloopt. 
Het sloopafval (o.a. dakplaten) wordt afgevoerd naar een afvalverwerkingsbedrijf. 
Tijdens de sloop zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van vaste nest- 
verblijfplaatsen van vogels (o.a uilen en zwaluwen) en vleermuizen. De overige bebouwing wordt 
gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe functies. Tijdens de renovatie zal rekening gehouden 
moeten worden met mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen (achter houten betimmering, 
zolders, dakpannen, spouwmuren) en vast nest- en verblijfplaatsen van vogels. 
 
Toelichting verandering functie bebouwing Stadzigt  
Op de voorgrond links staat het huidige woonhuis, dat wordt verbouwd tot kantoor voor 
Natuurmonumenten. De hooiberg met vierkante puntdak wordt activiteitenruimte voor 
vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding. Linksachter staan de tien woonunits voor de cliënten 
van Philadelphia Zorg. Achter op het erf staat het theehuis, waarvandaan de excursieboten 
vertrekken. Uiterst rechts zijn de botenhuizen met zonnepanelen. Op het middenterrein staat een 
schuur voor machines en werktuigen. Rechtsonder is de huidige toegangsweg en voor de 
boerderij langs loopt een nieuw wandelpad rondom het nieuwe natuurgebied. 
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Figuur 7. Plattegrond nieuwe situatie Stadzigt                         (Bron: Natuurmonumenten Nieuwskant Juli 2007) 
 
 

3.3 Alternatieven 

Het nieuwe bezoekerscentrum op de locatie boerderij Stadzigt en de nieuwe vaarroute naar het 
Naardermeer is een alternatief voor de huidige situatie (locatie de Visserij), die minder gunstig is 
voor de kwetsbare kolonies van purperreiger en zwarte stern. Door de nieuwe vaarontsluiting 
naar het Naardermeer en andere vaarroutes zal hier meer rust komen. Daarnaast is de nieuwe 
locatie Stadzigt makkelijker bereikbaar per openbaar vervoer. Uit oogpuntpunt van klimaat en 
milieu voldoet de locatie bij de Visserij niet meer aan de eisen van deze tijd (alleen per auto 
bereikbaar). Het Naardermeer is drukker geworden de opvang van het publiek bij de Visserij 
voldoet niet meer aan de eisen die ook bezoekers stellen. Het totale bouwvolume in de bufferzone 
zal door sloop van overbodige gebouwen afnemen en de kwaliteit van de bestaande bebouwing 
wordt opgewaardeerd. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor de bezoekers. 

 
Tijdens de planvorming zijn voor de recreatieve entree naar het Naardermeer ook andere 
alternatieven bekeken. De zoeklocatie was de oostkant van het Naardermeer en langs de 
Karnemelksloot. De volgende locaties zijn bekeken: 
Boerderij de Ridderhoeve nabij het Laegieskamp. Dit alternatief is afgevallen omdat deze boerderij 
niet op korte termijn beschikbaar zal zijn omdat er huurders inzitten. Daarnaast zijn daar al 
parkeerproblemen die door toename met bezoekers voor Natuurmonumenten alleen maar 
vergroot worden. De geschiktheid van Boerderij Stadzigt is bekend. 
Een boerderij tegen het spoor is afgevallen omdat deze te ver van het natuurgebied ligt en alleen 
bereikbaar is over een smal weggetje.  
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4 TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWETGEVING 

4.1 Aanwezige Natuurwaarden 

Voor een goede inschatting van de effecten van de inrichtings- en de uitvoeringswerkzaamheden 
op de aanwezige beschermde soorten is het noodzakelijk een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van de huidige flora- en faunawaarden. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de 
volgende bronnen:  
� Veldinventarisatie rugstreeppad en heikikker door Van der Goes en Groot, ecologisch 

onderzoek- en adviesbureau, in de periode maart 2007 - juli 2007 (zie bijlage 5). 
� Provincie Noord-Holland (nu afdeling onderzoek bij Landschap Noord-Holland):  

inventarisaties van flora en fauna. Digitale informatie uit de Provinciaal Natuur 
Informatiesysteem (PNI). 

� Veldwaarnemingen van medewerkers van Natuurmonumenten. 
 
Literatuurgegevens 
� Definitief Voorontwerp Inrichting EHS nieuwe natuur in de Vechtstreek (DLG mei 2007) 
� Atlas van de Natuur in de Vechtstreek (Landschap Noord-Holland, juli 2006) 
� Rekening houden met Habitatrichtlijn soorten in Noord-Holland (provincie Noord-Holland, 

2002) 
� Atlas van de Nederlandse zoogdieren (KNNV Uitgeverij, 1992) 
� Atlas van de Nederlandse vleermuizen (KNNV Uitgeverij, 1997) 
� Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen (OVB, 1997) 
� Atlas van de aandachtsoorten van de provincie Noord-Holland (provincie Noord-Holland 2001) 
� Atlas van de plantengemeenschappen in Nederland deel 1-5 (KNNV Uitgeverij 2000-2005) 
� Europese Natuur in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn (KNNV Uitgeverij 2004) 
� Soorten van de Habitatrichtlijn, Europese Natuur in Nederland (KNNV Uitgeverij 2004) 
� Amfibieën en reptielen in Noord-Holland, kartering en analyse van waarnemingen sinds 1980 
� Stichting RAVON (internet) 
� Waarnemingenverslag Dagvlinders, libellen en sprinkhanen. (EIS-Nederland e.a. 2003)  
� het Natuurloket (internet) 
 
Met gebruik van de genoemde gegevensbronnen is de tabel met beschermde soorten uit de  Flora- 
en Faunawet geanalyseerd. Daarnaast heeft een ecoloog van DLG West een aanvullend 
veldbezoek afgelegd. Hierbij is met name gelet op de aanwezige beplantingen, vegetatie van de 
percelen en bebouwing, om een inschatting te kunnen maken van het habitatgebruik van 
zoogdieren, vogels en specifiek van vleermuizen in het projectgebied.  
 
Soorten die het gebied met een grote mate van zekerheid gebruiken als groeiplaats (flora) of als 
voortplantingsgebied, broedgebied of vaste rust- of verblijfplaats (fauna) zijn aangevinkt in het 
overzicht van bijlage 2. Hierin is per beschermde soort aangegeven in welke tabel (1,2 of 3) van de 
Flora- en Faunawet de soort voorkomt. De verschillende tabellen in de Flora- en Faunawet geven 
een verschil in beschermingsregime weer: voor soorten van tabel 1 (algemene soorten) geldt voor 

de verbodsbepalingen art. 8 t/m 12 een vrijstelling
1
. Bij deze vrijstelling wordt geen aanvullende 

eisen gesteld (m.u.v. de zorgplicht). Soorten van tabel 2 (overige soorten) genieten een zware 
beschermingsregime en tabel 3 (soorten Bijlage IV Habitatrichtlijn/ Bijlage 1 AMvB) genieten het 
zwaarste beschermingsregime. Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet en 
vallen onder het zwaarste beschermingsregime (gelijk aan de soorten in tabel 3)².   
 

4.1.1 Algemene soorten 

De volgende beschermde algemene soorten uit tabel 1 komen mogelijk in het projectgebied voor, 
voor deze soorten geldt een vrijstelling, de zorgplicht blijft wel van toepassing: 

 
                                                 
1
.Tabel 1 = lijst van algemeen voorkomende diersoorten waarvoor bij activiteiten die te kwalificeren als ‘ruimtelijke ontwikkeling’ een vrijstelling voor de Flora- en `  

faunawet zal worden gegeven. Haas, Bunzing en Mol maken deel uit van deze lijst met algemene diersoorten. Zowel de plantensoort Dotterbloem als Zwanebloem 
staan op deze lijst. Overigens dient in alle gevallen de zorgplicht onverkort in acht te worden genomen 
2. Indien de aanvrager een goedgekeurde gedragscode heeft, vallen alle vogels onder het beschermingsregime van tabel 2. 
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� bunzing (Mustela putorius) 
� egel (Erinaceus europaeus) 
� haas (Lepus europeus) 
� hermelijn (Mustela erminea) 
� huisspitsmuis (Crocidura russula) 
� mol (Talpa europea) 
� ree (Capreolus capreolus) 
� veldmuis (Microtus arvalis) 
� vos (Vulpes vulpes) 
� wezel (Mustela nivalis) 
� gewone pad (Bufo bufo) 
� bruine kikker (Rana temporaria) 
� meerkikker (Rana ridibunda) 
� middelste groene kikker (Rana esculenta) 
� kleine watersalamander (Triturus vulgaris) 
 
 

4.1.2 Beschermde soorten uit tabel 2 

De volgende beschermde soorten uit tabel 2 komen mogelijk in het projectgebied voor, bij 
overtreding van de één van de verbodsbepalingen is een ontheffingsvergunning vereist: 
 
Vissen 
Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) 

Het bureau Van der Goes en Groot
4
 heeft tijdens een veldinventarisatie op basis van ervaring een 

inschatting gemaakt in hoeverre de sloten geschikt kunnen zijn voor de beschermde vissoort; 
kleine modderkruiper. Hieruit blijkt dat in bijna alle deelgebieden in het project “Inrichting EHS 
nieuwe natuur in de Vechtstreek”, een goede kans aanwezig is dat kleine modderkruiper hier kan 
voorkomen (voor meer informatie per deelgebied zie bijlage 5).  
 
Vaatplanten 
Uit de gegevensanalyse en veldbezoek van Ad Bouwman (medewerker Natuurmonumenten) is 
gebleken dat in het projectgebied van boerderij Stadzigt geen beschermde plantensoorten 
aanwezig zijn.  
 

4.1.3 Beschermde soorten uit tabel 3 

De volgende beschermde soorten uit tabel 3 komen mogelijk in het projectgebied voor, bij 
overtreding van de één van de verbodsbepalingen is een ontheffingsvergunning vereist: 
 
Vleermuizen 
De volgende beschermde vleermuizen uit tabel 3 hebben mogelijk een (zomer)verblijfplaats in de 
bebouwing op de locatie Stadzigt en foerageren mogelijk in de omgeving van het de boerderij: 
� gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
� ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathussii) 
� laatvlieger (Eptesicus serotinus)      (alleen foerageergebied)   
� watervleermuis (Myotis daubentonii) 
� meervleermuis (Myotis dasycneme) 
� gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) (alleen foerageergebied) 
 
Vogels 
Alle vogels in Nederland zijn beschermd en vallen onder het zwaarste beschermingsregime  

(tabel 3)
5
. Onderstaande tabel is een selectie van de vogels die mogelijk in het projectgebied 

voorkomen. Bij activiteiten die te kwalificeren zijn als ‘ruimtelijke ontwikkeling’ zal voor vogels, bij 
overtreding van één van de verbodsbepalingen, geen ontheffingsvergunning worden afgegeven. 

                                                 
4
 Veldinventarisatie rugstreeppad en heikikker door Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoek- en adviesbureau, in de periode maart 2007 - juli 2007 (zie bijlage 

5). 
5 Indien de aanvrager een goedgekeurde gedragscode heeft, vallen alle vogels onder het beschermingsregime van tabel 2. 
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Dit omdat er bijna altijd een alternatief is namelijk werken buiten het broedseizoen. Dit geldt 
echter niet voor soorten die jaarlijks terugkeren naar nesten of jaarrond gebruik maken van 
nesten. (o.a. reigers, uilen, zwaluwen en torenvalk). Voor deze soorten kan wel een ‘ontheffing’ 
worden aangevraagd. De werkzaamheden dienen zoveel mogelijk buiten het broedseizoen plaats 
te vinden. 
� meerkoet (Fulica atra) 
� wilde eend (Anas platyrhynchos) 
� kievit (Vanellus vanellus) 
� witte kwikstaart (Motacilla alba) 
� grauwe gans (Anser anser) 
� knobbel zwaan (Cygnus olor) 
� purperreiger (Ardea purpurea) 
� blauwe reiger (Ardea cinera) 
� steenuil (Athene noctua) 

� kerkuil (Tyto alba) 
� torenvalk (Falco tinnunculus) 
� merel (Tudus merula) 
� huismus (Passer domesticus) 
� huiszwaluw (Delichon urbica) 
� boerenzwaluw (Hirundo rustica) 
� ekster (Pica pica) 
 
De inventarisatiegegevens van vogels komen grotendeels uit de PNI (Provinciaal Natuur 
Informatiesysteem) van Provincie Noord-Holland en is beschikbaar gesteld door Landschap Noord-
Holland. In de jaren tussen 1993 en 2003 zijn grote delen van het projectgebied geïnventariseerd. 
 
 
 

 
Figuur 8. Heikkikker                          
 
Amfibieën 
Heikikker (Rana arvalis ssp. arvalis) 

Tijdens het veldonderzoek van Van der Goes en Groot
4
 is de heikikker in deelgebied Stadzigt 

waargenomen. (Zie figuur 9). 
 
Rugstreeppad (Bufo calamita) 

Tijdens het veldonderzoek van Van der Goes
4
 en Groot is de rugstreeppad niet waargenomen. 
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Figuur 9. waarnemingen heikikker ( Van der Goes & Groot 2007) 
 
 
Reptielen 
Ringslang (Natrix Natrix) 
Op het erf van boerderij Stadzigt kan hopen bladafval, ruige mest of hout aanwezig zijn. De hopen 
kunnen potentiële broedplaatsen vormen voor ringslangen. Uit een inventariserend onderzoek zal 
moeten blijken of deze hopen op het erf aanwezig zijn en of deze geschikt zijn voor ringslangen. 
 
Vissen 
Bittervoorn (Rhodeus cericeus) 
Het bureau Van der Goes en Groot4 heeft op basis van ervaring een inschatting gemaakt in 
hoeverre de sloten geschikt kunnen zijn voor de beschermde vissoort bittervoorn. Hieruit blijkt dat 
een goede kans aanwezig is dat bittervoorn hier kan voorkomen. 
 
Libellen 
Geen 
 
Kleine zoogdieren 

De Waterspitsmuis is één maal gevangen in natuurgebied Naardermeer
1
. Het leefgebied van de 

Noordse woelmuis ligt bij de Ankeveense- en Kortenhoefseplassen in en rondom het Naardermeer 

zijn geen vangsten van Noordse woelmuis bekend
6
.  

Uit recentere inventarisaties blijkt dat deze soorten niet aanwezig zijn in het buffergebied van het 
Naardermeer. (Bron: Natuurmonumenten). 

   
4.2 Verwachte effecten op de beschermde soorten 

Tijdens de uitvoering en na de inrichting mag de gunstige staat van de instandhouding van een 
beschermde soort niet in geding komen. In het ontwerp van de nieuw te bouwen en de te 
renoveren gebouwen dient rekening gehouden te worden met eisen van hierboven genoemde 
beschermde soorten. Tijdens de werkzaamheden kan een tijdelijke verstoring in het leefgebied 
van deze soorten optreden. De kans bestaat dat individuele exemplaren van de beschermde 
soorten worden verontrust of verstoord. 
 

                                                 
 

 

6
 bron:  PNI (Provinciaal Natuur Informatiesysteem) van Provincie Noord-Holland en Atlas van de Natuur in de Vechtstreek, Landschap Noord-Holland 2005 
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Tijdens de uitvoering dienen mitigerende maatregelen worden genomen om de beschermde 
soorten zoveel mogelijk te ontzien. De mitigerende maatregel moet in het teken staan van het 
voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden de gunstige staat van de instandhouding in het 
geding komt. Een voorbeeld van een mitigerende maatregel is het uitvoeren van werkzaamheden 
met mogelijk negatief effect buiten een periode die voor het soort het meest kwetsbaar is (b.v. na 
het broedseizoen voor zwaluwen) 
 
Na de inrichting mag de kwaliteit van het leefgebied van tabel 3 soorten (alle vogels) niet 
significant afnemen of verslechteren. Indien dit niet gegarandeerd kan worden (beschadigen en/of 
verwijderen vaste nest verblijf- en/of rustplaatsen) dienen compenserende maatregelen in het 
inrichtingsplan of ontwerp van de gebouwen opgenomen te worden 
 

 
4.3 Ontheffing beschermde diersoorten 

De verwachting is dat door renovatie en sloop van de gebouwen een tijdelijke verstoring en/of 
vernietiging van nest- en verblijfplaatsen van enkele soorten zal plaatsvinden. Hieronder wordt 
beschreven welke verbodsbepalingen door de werkzaamheden worden overtreden en de invloed 
van de werkzaamheden op de beschermde soorten. 
 
Het kan niet worden uitgesloten dat gedurende de uitvoering van het project Stadzigt in het 
projectgebied ten aanzien van de aanwezige beschermde soorten enkele verbodsbepalingen uit 
de Flora- en faunawet worden overtreden. De volgende verbodsbepalingen worden mogelijk 
overtreden: 
 
Artikel 2 (zorgplicht):  
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 
voor hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen 
worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in 
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te verkomen of, voorzover die gevolgen niet 
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

 
Artikel 9: het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen 
of met het oog daarop op te sporen. 
Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  
Artikel 12: het is verboden eieren van (beschermde)dieren,te zoeken, te rapen, uit het nest te 
nemen, te beschadigen.  
Artikel 13: het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of 
producten van (beschermde) dieren te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop 
voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten 
vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, 
te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, 
binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
 

 
4.4 Mitigerende maatregelen 

In de vorige paragrafen is op basis van literatuurstudie of een veldonderzoek vastgesteld welke 
beschermde soorten in het projectgebied voorkomen. In deze paragraaf wordt gekeken naar de 
negatieve effecten van de inrichtingsmaatregelen op deze soorten en de extra maatregelen 
(mitigerende maatregelen) die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden genomen moeten 
worden om deze negatieve effecten tegen te gaan. Het resultaat is een aanbeveling voor de 
uitvoering van de werkzaamheden, op een wijze waarmee negatieve effecten op beschermde 
soorten zoveel mogelijk worden voorkomen. In het kader van de ‘zorgplicht’ en ‘zorgvuldig 
handelen’ zal de aannemer gevraagd worden rekening te houden met de aanwezige (beschermde) 
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soorten, zodat ze zo min mogelijk worden verstoord en de kans krijgen zich te verplaatsen. 
Onderstaande mitigerende maatregelen kunnen worden opgenomen in de besteksvoorschriften 
en vormen de basis van het ecologische werkprotocol. 
 
 
Algemeen 

� Ten behoeve van de zorgplicht werkt de aannemer met een ecologisch protocol. In een 
ecologisch werkprotocol wordt beschreven op welke wijze de uitvoering van de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

� Werkzaamheden die tot verstoring en/of vernietiging kunnen leiden zoveel mogelijk 
uitvoeren buiten de meest kwetsbare periode(n) van de beschermde diersoorten. 

� Wanneer uitvoering in de kwetsbare periode niet kan worden voorkomen dienen de 
noodzakelijke mitigerende maatregelen in goed overleg met een terzake kundige 
uitgevoerd te worden. Een terzake kundige begeleidt de mitigerende werkzaamheden in 
het veld. 

� Grootschalige werkzaamheden worden vermeden. De werkzaamheden zullen zoveel 
mogelijk gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd worden. Dit vermindert negatieve effecten 
(zoals verjaging, vernieling biotoop, beschadiging nesten en/of verblijfplaatsen, 

vernietiging en verstoring) op de beschermde soorten. 
� De mitigerende maatregelen en de voorschriften die volgen uit de ontheffingsverlening 

worden in de besteksvoorschriften opgenomen. 
 

Amfibieën en reptielen 
In het projectgebied komen beschermde amfibieën voor uit tabel 1 (algemene soorten) en tabel 3 
(soorten Bijlage IV Habitatrichtlijn/ Bijlage 1 AMvB) voor. 
 

� Voorafgaand aan werkzaamheden zichtbare individuen door een terzake kundige laten 
vangen, verplaatsen en elders op een geschikte locatie terugzetten (werkzaamheden niet 
in vorstperiode en zoveel mogelijk buiten de voortplantingsperiode 1 maart- half augustus 
uitvoeren). 

� Werkzaamheden ruimtelijk faseren zodat overgebleven individuen zoveel mogelijk kunnen 
ontsnappen en de herkolonisatie sneller zal plaatsvinden. 

� Ontzien van (potentiële) broedhopen van ringslangen en/of deze tijdig vervangen door 
nieuwe. 

� Broedhopen van ringslagen in de meest gunstige periode verwijderen/vervangen. 
� Een terzake kundige kan voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoeken op mogelijke 

aanwezige broedhopen 
 

Conclusie: gezien de werkzaamheden binnen het bouwblok is geen ontheffing nodig voor 
heikikker, mogelijk wel voor ringslang.  

 
Vogels 
Werkzaamheden zijn mogelijk indien géén verstoring plaats vindt op broedende vogels. 
Werkzaamheden die tot verstoring kunnen leiden zoveel mogelijk uitvoeren buiten de 
broedperiode. 

� Het broedseizoen van de meeste vogels, loopt van maart tot oktober (zie figuur 8) 
voorafgaand op het broedseizoen kan voorkomen worden dat vogels in de buurt van de 
werkzaamheden gaan broeden. De bosuil en kerkuil begint in januari/februari te broeden. 

� Een terzake kundige kan tijdens het broedseizoen voorafgaand aan de werkzaamheden 
onderzoeken op mogelijke aanwezige nesten. Als hieruit blijkt dat waar de 
werkzaamheden gepland worden geen broedende vogels aanwezig zijn kan tijdens het 
broedseizoen wel werkzaamheden worden uitgevoerd. In de buurt van de nesten mogen 
geen verstorende werkzaamheden plaats vinden.  

� Buiten het broedseizoen kunnen nog andere broedende vogels in het plangebied 
aanwezig zijn, er mogen geen verstorende werkzaamheden in de buurt van deze 
broedende vogels plaats vinden. 

� Buiten het broedseizoen kunnen in de buurt van de werkzaamheden tijdelijk lokaal 
foeragerende vogels (o.a ganzen) aanwezig zijn. Met linten en andere vogelafschrikkende 
middelen (o.a vlaggen) kan voorkomen worden dat ganzen in de buurt van de 
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werkzaamheden gaan foerageren. Ganzen hebben in dit projectgebied voldoende 
uitwijkmogelijkheden (voedselgebieden) in de omgeving.  

� Vaste nest-  en/of verblijfplaatsen van vogels (b.v. buizerd, ekster en uilen) zijn het gehele 
jaar beschermd. Een ter zake kundige kan tijdens het broedseizoen voorafgaand aan de 
werkzaamheden onderzoeken op mogelijke aanwezige nesten en verblijfplaatsen.  

   

Conclusie: voor vogels wordt geen ontheffing afgegeven bij overtreding van genoemde 
verbodsbepalingen (artikel 9-13). In het ontwerp de (verplichte) compenserende- en of mitigerende  
maatregelen meenemen. Indien in het project niet voorkomen kan worden dat vaste  nest- en/of 
verblijfplaatsen beschadigd of verwijderd worden is een vrijstelling voor artikel 11 noodzakelijk. 

 
 

Broedperiode vogels 

Figuur 10                                                                                                                                             bron: SOVON 

 
Zoogdieren  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de 
aanwezigheid van beschermde zoogdieren en met name vleermuizen.  
 
De meeste vleermuissoorten maken gebruik van lineaire en/of opgaande landschapselementen 
zoals sloten, dijken, etc. Op basis van literatuurgegevens kan worden geconcludeerd dat diverse 
beschermde soorten vleermuizen (tabel 3) kan worden verwacht: o.a. meervleermuis, laatvlieger, 
watervleermuis, meervleermuis en de gewone dwergvleermuis. Deze soorten gebruiken het 
agrarisch open gebied als mitigeer- en/of foerageergebied. In de dorpen, boerderijen en oude 
(laan) bomen hebben de vleermuizen hun kraamkolonies en/of verblijfplaatsen. In het 
projectgebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd worden geen (laan)bomen verwijderd, 
wel worden gebouwen gerenoveerd en/of verwijderd.  
 
De beste uitvoeringsperiode is na de winterslaap van eind maart tot en met april. De schade aan 
jonge vleermuizen is in deze periode gering. Indien er geen winterverblijfplaatsen aanwezig zijn 
kan de uitvoering ook in de winter plaats vinden. 
De vleermuizen kunnen door de werkzaamheden (tijdelijke)verblijfplaatsen verliezen, mogelijk 
worden niet onopgemerkte vleermuizen tijdens de werkzaamheden verstoord. Enkele dieren 
zullen door de werkzaamheden mogelijk gedood of verwond worden. Om de gunstige staat van 
de soort niet in geding te brengen dienen de werkzaamheden binnen het projectgebied zoveel 
mogelijk gefaseerd uitgevoerd te worden, zodat er voldoende leefgebied (verblijfplaatsen en 
foerageergebied) ten tijde van de werkzaamheden overblijft.  
 
Tijdens de werkzaamheden rijden er grote voertuigen en graafmachines over het erf en gras. De 
zoogdieren in tabel 1 (zie bijlage) zullen tijdig vluchten als gevolg van lawaai van machines. Door 
vaste rij routes te gebruiken (‘zorgplicht’) wordt de kans tot overrijden beperkt doordat de dieren 
deze routes zullen mijden. Hierdoor hebben de werkzaamheden geen of nauwelijks invloed op de 
zoogdieren uit tabel 1 (b.v. ree, haas, vos, hermelijn). 
 

Conclusie:  
De werkzaamheden op boerderij Stadzigt hebben invloed op de verblijfplaatsen en 
foerageergebieden van vleermuizen. Waarschijnlijk is wel ontheffing nodig voor de nog nader te 
bepalen vleermuissoorten. Voor een Flora- en faunawet ontheffing t.b.v. vleermuizen is een 
aanvullend veldonderzoek noodzakelijk. Het veldonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk 
bureau (aangesloten bij  www.netwerkgroenebureaus.nl), kan aantonen voor welke vleermuizen 
een ontheffing i.k.v.  Flora- en faunawet nodig is. Een ontheffing wordt  namelijk alleen afgegeven 
indien met grote zekerheid aangetoond kan worden dat de beschermde soorten aanwezig zijn. 
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
 
 
Tijdens de uitvoering en na de inrichting, mag de gunstige staat van de instandhouding van een 
beschermde soort niet in geding komen. In het ontwerp van de nieuw te bouwen en de te 
renoveren gebouwen dient rekening gehouden te worden met eisen van de genoemde 
beschermde soorten. De verwachting is dat door renovatie en sloop van de gebouwen een 
tijdelijke verstoring en/of vernietiging van nest- en verblijfplaatsen van enkele soorten zal 
plaatsvinden. Het kan niet worden uitgesloten dat gedurende de uitvoering van het project 
Stadzigt in het projectgebied ten aanzien van de aanwezige beschermde soorten enkele 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet worden overtreden. De volgende verbodsbepalingen 
worden mogelijk overtreden: 
 

 
artikel 11 voor: 
bosuil (Strix aluco ssp. aluco)    rust-  en verblijfplaats (nader onderzoek) 
steenuil (Athene noctua)           nestkast aanwezig (nader onderzoek naar gebruik van de nestkast) 
kerkuil (Tyto alba)                      rust-  en verblijfplaats (nader onderzoek) 
 
artikel 11 en 12 voor: 
nesten van huiszwaluwen en boerenzwaluwen 
 
artikel 9, 11 en 13 voor: 
*)gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
*)ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathussii) 
*)laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
*)watervleermuis (Myotis daubentonii) 
*)meervleermuis (Myotis dasycneme) 
*)gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 
 
 *)Nader veldonderzoek door een vleermuisdeskundige in het voorjaar, zomer en winter is noodzakelijk om een goede 
inschatting te maken welke vleermuizen gebruik maken van de gebouwen.  

 

Voor bovenstaande soorten zal mogelijk een ontheffing i.k.v. de Flora en faunawet nodig zijn. 
 

 

Aanbevelingen 
De exacte planning van de verschillende werkzaamheden is nog niet bekend. Het is moeilijk om 
een goede inschatting te maken wanneer het werk uitgevoerd gaat worden omdat de uitvoering  
van het project afhankelijk is van veel verschillende factoren zoals Ruimtelijke Ordening 
procedures en vergunningen. Daarnaast is de planning van de werkzaamheden afhankelijk van  
bijvoorbeeld het weer, draagkracht van de grond, het materieel of de aanwezigheid van 
beschermde soorten.  
 
In de planning van de uitvoeringswerkzaamheden op de boerderij zal rekening gehouden moeten 
worden met de kwetsbare periodes van de soortgroepen: vleermuizen en vogels. Daarnaast 
komen in de te slopen of te renoveren gebouwen mogelijke verblijfplaatsen (winter-, zomer-, 
kraam- en voortplantingplaats) van vleermuizen voor. De minst problematische periode voor sloop 
en renovatie van gebouwen is de periode na de winterslaap van eind maart tot en met april.  
De uitvoeringsperiode bedraagt minimaal 1 jaar. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk 
gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd worden. Dit vermindert negatieve effecten, zoals verjaging, 
vernieling nest- en verblijfplaats, wegnemen nest- en verblijfplaats en beïnvloeding het aantal 
soorten. 
 
Sloop 
Tijdens de renovatie zal rekening gehouden moeten worden met mogelijke verblijfplaatsen van 
vleermuizen (achter houten betimmering, zolders, dakpannen, spouwmuren) en vast nest- en 
verblijfplaatsen van vogels. 
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Verlichting 
Bij de ingang van het erf en de parkeerplaatsen worden extra lantaarnpalen geplaatst. Dit zijn 
lantaarnpalen die passen bij de omgeving en niet al te veel uitstraling geven op de omgeving (lage 
zuilen). De lantaarnpalen hoeven niet de hele nacht te branden. Dit laatste is gunstig vanwege de 
invloed van verlichting op verblijf- en foerageerplaatsen voor vleermuizen. 
Aanbeveling: De gebouwen in de toekomstige situatie niet verlichten. Het niet verlichten van de 
gebouwen past bij de duurzaamheiddoelstelling van Natuurmonumenten. 
 
Vleermuizen 
Tijdens het eerste oriënterende veldbezoek op 10 december 2007 is door Rombout de Wijs 
(Natuurmonumenten), gekeken naar mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen. Bij deze 
inventarisatie is gekeken naar ruimtes die geschikt zijn als een vleermuizenwinterverblijf en/of 
zomerverblijf. Deze inventarisatie heeft als resultaat gehad dat er hoogstwaarschijnlijk geen 
winterverblijfplaatsen op de boerderij aanwezig zijn. De enige mogelijke locatie voor een 
winter/zomer verblijfplaats zijn de houten muren van het oude huis, de daklijsten van de boerderij 
en de houtenkisten betimmering net onder de kap van de ligboxenstal. 
Daarnaast kan de zolder van de oude melkstal, met rietenkap en zolder met openingen, een 
mogelijke zomerverblijfplaats voor vleermuizen zijn. 
In het voorjaar en de zomer is middels waarnemingen goed te achterhalen of de gebouwen door 
vleermuizen worden gebruikt. Voor een Flora- en faunawet ontheffing is een aanvullend 
veldonderzoek in voorjaar en zomer nodig. De Flora –en faunawet geeft als aanvullende 
voorwaarden aan dat het veldonderzoek uitgevoerd dient te worden door een ecologisch advies 
bureau dat aangesloten is bij het Netwerk Groene Bureaus.(www.netwerkgroenebureaus.nl). 
 
In het ontwerp van nieuwe of te renoveren gebouwen kan rekening gehouden worden met 
nieuwe verblijfplaatsen (toepassing van vleermuisvriendelijke wandconstructies of openingen 
creëren naar ongebruikte zolders) en het aanbrengen van vleermuiskasten. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek op  10 december 2007 is onder de kap van de oude boerderij  
(voornamelijk de zuidzijde) ca 25 huiszwaluwnesten waargenomen, het is nog onduidelijk of de 
maatregelen t.b.v renovatie van de boerderij een (negatief)effect heeft op deze nesten. Indien dit 
wel het geval is zal in het nieuwe ontwerp compenserende maatregelen opgenomen moeten 
worden. Daarnaast zal vrijstelling nodig zijn van artikel 11 (eventueel artikel 12). 
Ook bij afbraak of renovatie van schuren waar boerenzwaluwnesten aanwezig zijn dienen 
compenserende en/of mitigerende maatregelen te worden uitgevoerd. Een mitigerende 
maatregelen kan zijn de afbraak in de winter te plannen, in de winter zal geen verstoring plaats 
vinden van broedende en/of net uitgekomen zwaluwen. In het ontwerp van nieuwe of te 
renoveren gebouwen kan rekening gehouden worden met nieuwe nestlocaties (creëren van 
nieuwe overkapping of nieuwe openingen creëren naar ongebruikte zolders). 
In de ligboxenstal en oude melkstal (schuurtje met rietenkap) zijn veel oude sporen (mest en 
braakballen) van bosuilen gevonden. Nader onderzoek (voorjaar/zomer 2008) is nodig om het 
gebruik van de stallen door de bosuilen goed in te schatten, mogelijk worden deze ruimtes niet 
meer frequent gebruikt (ontbreken van voedselaanbod). In het veldonderzoek zal door een ter 
zake kundige de eventuele verblijfplaatsen van bosuilen (eventueel kerk- en/of steenuilen) in kaart 
gebracht moeten worden. Dit is nodig voor een ontheffing op de Flora- en faunawet (artikel 11). 
 

Reptielen 
Hopen kunnen potentiële broedplaatsen vormen voor ringslangen. Uit een inventariserend 
onderzoek zal moeten blijken of deze hopen op het erf aanwezig zijn en of deze geschikt zijn voor 
ringslangen. Bij aanwezigheid zal een terzake kundige mitigerende maatregelen moeten 
uitvoeren. 
 
Vissen en amfibieën 
De werkzaamheden binnen het bouwblok hebben geen invloed op de  mogelijke aanwezigheid 
van de beschermde soorten in de sloten rondom het projectgebied. De werkzaamheden die 
worden uitgevoerd op de graslanden rondom de boerderij vallen buiten dit project. De 
voorwaarden die zijn opgenomen in de Flora- en faunawet ontheffing “Natuurontwikkeling 
Vechtstreek” (DLG project) zijn echter wel van belang indien de werkzaamheden buiten het 
bouwblok plaats vinden. 
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BIJLAGE 1: topografische kaart projectgebied 

Schaal: 1: 10.000  

 
 

 
© Auteursrechten- en databankrechten: Topografische Dienst Kadaster, 2004 
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BIJLAGE 2: overzicht beschermde soorten 

FFWET STATUS SOORTGROEP SOORT SOORT WTS         
MOGELIJK 
AANWEZIG 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren aardmuis Microtus agrestis  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus   

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren dwergmuis Micromys minutus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren bunzing Mustela putorius X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren egel Erinaceus europeus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren haas Lepus europeus X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren hermelijn Mustela erminea  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren mol Talpa europea X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren ree Capreolus capreolus X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus  

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren veldmuis Microtus arvalis X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren vos Vulpes vulpes X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren wezel Mustela nivalis X 

 Tabel 1 Algemeen Zoogdieren woelrat Arvicola terrestris   

 Tabel 1 Algemeen Reptielen en amfibieën bruine kikker Rana temporaria X 

 Tabel 1 Algemeen Reptielen en amfibieën gewone pad Bufo bufo X 

 Tabel 1 Algemeen Reptielen en amfibieën middelste groene kikker Rana esculenta X 

 Tabel 1 Algemeen Reptielen en amfibieën kleine watersalamander Triturus vulgaris X 

 Tabel 1 Algemeen Reptielen en amfibieën meerkikker Rana ridibunda X 

 Tabel 1 Algemeen Mieren behaarde rode bosmier Formica rufa  
 Tabel 1 Algemeen Mieren kale rode bosmier Formica polyctena  
 Tabel 1 Algemeen Mieren stronkmier Formica truncorum  
 Tabel 1 Algemeen Mieren zwartrugbosmier Formica pratensis  
 Tabel 1 Algemeen Slakken wijngaardslak Helix pomatia  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten aardaker Lathyrus tuberosus  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten akkerklokje Campanula rapunculoides  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten brede wespenorchis Epipactis helleborine  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten breed klokje Campanula latifolia  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten dotterbloem Caltha palustris  

 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten grasklokje Campanula rotundifolia  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten grote kaardenbol Dipsacus fullonum  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten kleine maagdenpalm Vinca minor  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten koningsvaren Osmunda regalis  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten slanke sleutelbloem Primula elatior  
 Tabel 1 Algemeen Vaatplanten zwanebloem Butomus umbellatus  
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FFWET STATUS SOORTGROEP SOORT SOORT WTS         AANWEZIG 
Tabel 2 Overige Zoogdieren damhert Dama dama  
Tabel 2 Overige Zoogdieren edelhert Cervus elaphus  
Tabel 2 Overige Zoogdieren eekhoorn Sciurus vulgaris  
Tabel 2 Overige Zoogdieren grijze zeehond Halichoerus grypus  
Tabel 2 Overige Zoogdieren grote bosmuis Apodemus flavicollis  
Tabel 2 Overige Zoogdieren steenmarter Martes foina  
Tabel 2 Overige Zoogdieren wild zwijn Sus scrofa  
Tabel 2 Overige Reptielen en amfibieën apenwatersalamander Triturus alpestris  
Tabel 2 Overige Reptielen en amfibieën levendbarende hagedis Lacerta vivipara  
Tabel 2 Overige Dagvlinders moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia  
Tabel 2 Overige Dagvlinders vals heideblauwtje Lycaeides idas  
Tabel 2 Overige Vissen bermpje Noemacheilus barbatulus  
Tabel 2 Overige Vissen kleine modderkruiper Cobitis taenia X 
Tabel 2 Overige Vissen meerval Silurus glanis  
Tabel 2 Overige Vissen rivierdonderpad Cottus gobio  
Tabel 2 Overige Vaatplanten aangebrande orchis Orchis ustulata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten aapjesorchis Orchis simia  
Tabel 2 Overige Vaatplanten beenbreek Narthecium ossifragum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten bergklokje Campanula rhomboidalis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten bergnachtorchis Platanthera chlorantha  
Tabel 2 Overige Vaatplanten bijenorchis Ophrys apifera  
Tabel 2 Overige Vaatplanten blaasvaren Cystopteris fragilis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten blauwe zeedistel Eryngium maritimum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium  
Tabel 2 Overige Vaatplanten bokkenorchis Himantoglossum hircinum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten brede orchis Dactylorhiza majalis majalis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens  
Tabel 2 Overige Vaatplanten daslook Allium ursinum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten dennenorchis Goodyera repens  
Tabel 2 Overige Vaatplanten duitse gentiaan Gentianella germanica  
Tabel 2 Overige Vaatplanten franjegentiaan Gentianella ciliata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten geelgroene wespenorchis  Epipactis muelleri  
Tabel 2 Overige Vaatplanten gele helmbloem Pseudofumaria lutea  
Tabel 2 Overige Vaatplanten gevlekte orchis Dactylorhiza maculata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten groene nachtorchis Coeloglossum viride  
Tabel 2 Overige Vaatplanten groensteel Asplenium viride  
Tabel 2 Overige Vaatplanten grote keverorchis Listera ovata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten grote muggenorchis Gymnadenia conopsea  
Tabel 2 Overige Vaatplanten harlekijn Orchis morio  
Tabel 2 Overige Vaatplanten herfstschroeforchis Spiranthes spiralis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten hondskruid Anacamptis pyramidalis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten honingorchis Herminium monorchis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten jeneverbes Juniperus communis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten klein glaskruid Parietaria judaica  
Tabel 2 Overige Vaatplanten kleine keverorchis Listera cordata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten kleine zonnedauw Drosera intermedia  
Tabel 2 Overige Vaatplanten klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe  
Tabel 2 Overige Vaatplanten koraalwortel Corallorhiza trifida  
Tabel 2 Overige Vaatplanten kruisbladgentiaan Gentiana cruciata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten lange ereprijs Veronica longifola  
Tabel 2 Overige Vaatplanten lange zonnedauw Drosera anglica  
Tabel 2 Overige Vaatplanten mannetjesorchis Orchis mascula  
Tabel 2 Overige Vaatplanten maretak Viscum album  
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FFWET STATUS SOORTGROEP SOORT SOORT WTS         AANWEZIG 
Tabel 2 Overige Vaatplanten moeraswespenorchis Epipactis palustris  
Tabel 2 Overige Vaatplanten muurbloem Erysimum cheiri  
Tabel 2 Overige Vaatplanten parnassia Parnassia palustris  
Tabel 2 Overige Vaatplanten pijlscheefkelk Arabis hirsuto sagittata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten poppenorchis Aceras anthropophorum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten prachtklokje Campanula persicifolia  
Tabel 2 Overige Vaatplanten purperorchis Orchis purpurea  
Tabel 2 Overige Vaatplanten rapunzelklokje Campanula rapunculus  
Tabel 2 Overige Vaatplanten rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten rietorchis Dactylorhiza majalis 

praetermissa 
 

Tabel 2 Overige Vaatplanten ronde zonnedauw Drosera rotundifolia  
Tabel 2 Overige Vaatplanten rood bosvogeltje Cephalanthera rubra  
Tabel 2 Overige Vaatplanten ruig klokje Campanula trachelium  
Tabel 2 Overige Vaatplanten schubvaren Ceterach officinarum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten slanke gentiaan Gentianella amarella  
Tabel 2 Overige Vaatplanten soldaatje Orchis militaris  
Tabel 2 Overige Vaatplanten spaanse ruiter Cirsium dissectum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten steenanjer Dianthus deltoides  
Tabel 2 Overige Vaatplanten steenbreekvaren Asplenium trichomanes  
Tabel 2 Overige Vaatplanten stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris  
Tabel 2 Overige Vaatplanten stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule  
Tabel 2 Overige Vaatplanten stijf hardgras Catapodium rigidum  
Tabel 2 Overige Vaatplanten tongvaren Asplenium scolopendrium  
Tabel 2 Overige Vaatplanten valkruid Arnica montana  
Tabel 2 Overige Vaatplanten veenmosorchis Hammarbya paludosa  
Tabel 2 Overige Vaatplanten veldgentiaan Gentianella campestris  
Tabel 2 Overige Vaatplanten veldsalie Salvia pratensis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten vleeskleurige orchis  Dactylorhiza incarnata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten vliegenorchis Ophrys insectifera  
Tabel 2 Overige Vaatplanten vogelnestje Neottia nidus-avis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten voorjaarsadonis Adonis vernalis  
Tabel 2 Overige Vaatplanten waterdrieblad Menyanthes trifoliata  
Tabel 2 Overige Vaatplanten weideklokje Campanula patula  
Tabel 2 Overige Vaatplanten welriekende nachtorchis Platanthera bifolia  
Tabel 2 Overige Vaatplanten wilde gagel Myrica gale  
Tabel 2 Overige Vaatplanten wilde herfsttijloos Colchicum autumnale  
Tabel 2 Overige Vaatplanten wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris  
Tabel 2 Overige Vaatplanten wilde marjolein Origanum vulgare  
Tabel 2 Overige Vaatplanten wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia  
Tabel 2 Overige Vaatplanten witte muggenorchis Pseudorchis albida  
Tabel 2 Overige Vaatplanten zinkviooltje Viola lutea calaminaria  
Tabel 2 Overige Vaatplanten zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum  
Tabel 2 Overige Kevers vliegend hert Lucanus cervus  
Tabel 2 Overige Kreeftachtigen rivierkreeft Astacus astacus  
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FFWET STATUS SOORTGROEP SOORT SOORT WTS         AANWEZIG 
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren baardvleermuis Myotis mystacinus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren bever Castor fiber  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren bosvleermuis Nyctalus leisleri  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren brandt’s vleermuis Myotis brandtii  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren bruinvis Phocoena phocoena  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren euraziatische lynx Lynx lynx  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren franjestaart Myotis nattereri  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren gewone dolfijn Delphinus delphis  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus X 
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus X 
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren hamster Cricetus cricetus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren hazelmuis Muscardinus avellanarius  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren ingekorven vleermuis Myotis emarginatus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus  

Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren laatvlieger Eptesicus serotinus X 
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren meervleermuis Myotis dasycneme  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren mopsvleermuis Barbastella barbastellus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii X 
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren noordse woelmuis Microtus oeconomus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren otter Lutra lutra  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren rosse vleermuis Nyctalus noctula  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren tuimelaar Tursiops truncatus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren vale vleermuis Myotis myotis  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren watervleermuis Myotis daubentonii X 
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren wilde kat Felis silvestris  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus  
Tabel 3 Bijl IV Zoogdieren witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën boomkikker Hyla arborea  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën geelbuikvuurpad Bombina variegata  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën gladde slang Coronella austriacus  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën heikikker Rana arvalis X 
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën kamsalamander Triturus cristatus  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën knoflookpad Pelobates fuscus  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën muurhagedis Podarcis muralis  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën poelkikker Rana lessonae  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën rugstreeppad Bufo calamita  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën vroedmeesterpad Alytes obstetricans  
Tabel 3 Bijl IV Reptielen en amfibieën zandhagedis Lacerta agilis  
Tabel 3 Bijl IV Dagvlinders donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous  
Tabel 3 Bijl IV Dagvlinders grote vuurvlinder Lycaena dispar  
Tabel 3 Bijl IV Dagvlinders pimpernelblauwtje Maculinea teleius  
Tabel 3 Bijl IV Dagvlinders tijmblauwtje Maculinea arion  
Tabel 3 Bijl IV Dagvlinders zilverstreephooibeestje Coenonympha hero  
Tabel 3 Bijl IV Libellen bronslibel Oxygastra curtisii  
Tabel 3 Bijl IV Libellen gaffellibel Ophiogomphus cecilia  
Tabel 3 Bijl IV Libellen gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis  
Tabel 3 Bijl IV Libellen groene glazenmaker Aeshna viridis  
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FFWET STATUS SOORTGROEP SOORT SOORT WTS                         AANWEZIG 
Tabel 3 Bijl IV Libellen noordse winterjuffer Sympecma paedisca  
Tabel 3 Bijl IV Libellen oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons  
Tabel 3 Bijl IV Libellen rivierrombout Stylurus flavipes  
Tabel 3 Bijl IV Libellen sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis  
Tabel 3 Bijl IV Vissen houting Conegonus oxyrrhynchus  
Tabel 3 Bijl IV Vissen steur Acipenser sturio  
Tabel 3 Bijl IV Vaatplanten drijvende waterweegbree Luronium natans  
Tabel 3 Bijl IV Vaatplanten groenknolorchis Liparis loeselii  
Tabel 3 Bijl IV Vaatplanten kruipend moerasscherm Apium repens  
Tabel 3 Bijl IV Vaatplanten zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis  
Tabel 3 Bijl IV Kevers brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus  
Tabel 3 Bijl IV Kevers gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus  
Tabel 3 Bijl IV Kevers heldenbok Cerambyx cerdo  
Tabel 3 Bijl IV Kevers juchtleerkever Osmoderma eremita  
Tabel 3 Bijl IV Tweekleppigen bataafse stroommossel Unio crassus  
Tabel 3 AMVB Zoogdieren das Meles meles  
Tabel 3 AMVB Zoogdieren boommarter Martes martes  
Tabel 3 AMVB Zoogdieren eikelmuis Eliomys quercinus  
Tabel 3 AMVB Zoogdieren gewone zeehond Phoca vitulina  
Tabel 3 AMVB Zoogdieren veldspitsmuis Crocidura leucodon  
Tabel 3 AMVB Zoogdieren waterspitsmuis Neomys fodiens  
Tabel 3 AMVB Reptielen en amfibieën adder Vipera berus  
Tabel 3 AMVB Reptielen en amfibieën hazelworm Anguis fragilis  
Tabel 3 AMVB Reptielen en amfibieën ringslang Natrix natrix X 
Tabel 3 AMVB Reptielen en amfibieën vinpootsalamander Triturus helveticus  
Tabel 3 AMVB Reptielen en amfibieën vuursalamander Salamandra salamandra  
Tabel 3 AMVB Vissen beekprik Lampetra planeri  
Tabel 3 AMVB Vissen bittervoorn Rhodeus cericeus X 
Tabel 3 AMVB Vissen elrits Phoxinus phoxinus  
Tabel 3 AMVB Vissen gestippelde alver Alburnoides bipunctatus  
Tabel 3 AMVB Vissen grote modderkruiper Misgurnus fossilis  
Tabel 3 AMVB Vissen rivierprik Lampetra fluviatilis  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders bruin dikkopje Erynnis tages  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders dwergblauwtje Cupido minimus  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders dwergdikkopje Thymelicus acteon  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders groot geaderd witje Aporia crataegi  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders grote ijsvogelvlinder Limenitis populi  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders heideblauwtje Plebejus argus  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders iepepage Strymonidia w-album  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders keizersmantel Argynnis paphia  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders klaverblauwtje Cyaniris semiargus  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders rode vuurvlinder Palaeochrysophanus hippothoe  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders rouwmantel Nymphalis antiopa  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders veenbesparelmoervlinder Bolaria aquilonais  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders veenhooibeestje Coenonympha tullia  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders veldparelmoervlinder Melitaea cinxia  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders woudparelmoervlinder Melitaea diamina  
Tabel 3 AMVB Dagvlinders zilvervlek Clossiana euphrosyne  
Tabel 3 AMVB Vaatplanten groot zeegras Zostera marina  
 



NATUURTOETS                                                                                                                        PROJECT BOERDERIJ STADZIGT 

 30



NATUURTOETS                                                                                                                        PROJECT BOERDERIJ STADZIGT 
  

 31

BIJLAGE 3: stroomschema natuurbeschermingswet 
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BIJLAGE 4: instandhoudingsdoelen Natura 2000 gebied  
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BIJLAGE 5: Rapport van de Goes en Groot 
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ONTWERPBESLUIT NAARDERMEER 
 
Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206); 
 
Gelet op de Beschikking van de Commissie 2004/813/EG van 7 december 2004 tot 
vaststelling, op grond van Richtlijn 92/43/EEG, van de lijst van gebieden van 
communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (PbEG L 387); 
 
Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
(PbEG L 103); 
 
Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 
206) wordt aangewezen: het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven 
gebied, bekend onder de naam: Naardermeer.  

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG 
(prioritaire habitattypen aangeduid met een sterretje):  
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara 

spp. vegetaties 
H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem 

(Molinion caeruleae) 
H7140 Overgangs-en trilveen 
H91D0 *Veenbossen 

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG (prioritaire 
soorten aangeduid met een sterretje):  
H1134 Bittervoorn   
H1149 Kleine modderkruiper  
H1318 Meervleermuis  
H1903 Groenknolorchis 
H1082 Gestreepte waterroofkever 
H101X  Platte schijfhoren 
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Artikel 2 
1. Als onderdeel van de speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en 

tweede lid, van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 
103) Naardermeer zoals aangewezen bij besluit van 29 oktober 1986 (J.4755, Stcrt. 
1986, nr. 214) worden aangewezen: de in paragraaf 3.3 van de nota van toelichting 
genoemde gebieden. 

2. De nota van toelichting, voor zover van toepassing op de aanwijzing zoals bedoeld 
in het eerste lid, wordt ingetrokken. 

3. De in het eerste lid genoemde speciale beschermingszone is aangewezen voor de 
volgende vogelsoorten welke worden beschermd op grond van artikel 4, eerste lid 
van Richtlijn 79/409/EEG: Purperreiger, Zwarte stern.  

4. De in het eerste lid genoemde speciale beschermingszone is verder aangewezen 
voor de volgende trekkende vogelsoorten welke worden beschermd op grond van 
artikel 4, tweede lid van Richtlijn 79/409/EEG: Aalscholver, Kolgans, Grauwe gans, 
Snor, Grote karekiet. 

5. De kaart behorende bij het in het eerste lid bedoelde besluit wordt ingetrokken. 
 
Artikel 3 
1. De aanwijzing bedoeld in artikel 1 en de wijziging bedoeld in artikel 2, gaan  

vergezeld van een nota van toelichting en een kaart, welke deel uitmaken van dit 
besluit.  

2. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde speciale beschermingszones vormen samen het 
Natura2000-gebied Naardermeer, waarvan de instandhoudingsdoelstelling in de 
zin van artikel 10a, tweede lid van de Natuurbeschermingswet 1998, is opgenomen 
in de nota van toelichting behorende bij dit besluit. 

3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, heeft mede betrekking 
op de instandhouding van de volgende soort anders dan vereist ingevolge de in 
artikel 1 genoemde richtlijn:  
H1042  Gevlekte witsnuitlibel.   
Dit betreft een soort opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG van de raad 
van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206).  
 

Artikel 4 
1. Dit besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, met een 

toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. 
 
 
Dit ontwerpbesluit, de kaart en de nota van toelichting worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd in het kantoor van de Directie Regionale Zaken, vestiging West, van 
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Herman Gorterstraat 55, 
3511 EW UTRECHT. Ter inzage legging vindt tevens plaats in de gemeentehuizen en 
openbare bibliotheken van de betreffende gemeente(n), in het kantoor van het 
waterschap waaronder het gebied valt, en in de provinciehuizen van de betreffende 
provincie(s). Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien op internet op het adres: 
http://www.minlnv.nl/natuurwetgeving. 
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Het definitieve besluit zal, met uitzondering van de kaart en de nota van toelichting, 
met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Een ieder kan een zienswijze binnen zes weken na de ter inzage legging van dit ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het Inspraakpunt, zoals aangegeven in de bekendmaking. Een 
mondelinge zienswijze kunt u naar voren brengen op de wijze zoals deze in de bekendmaking is aangegeven. U wordt verzocht 
een kaart bij te voegen indien de zienswijze betrekking heeft op bepaalde percelen. Beroep tegen het definitieve besluit kan 
alleen worden ingesteld door een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht.  
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Nota van toelichting van het Natura2000-gebied Naardermeer waarin opgenomen:  
nota van toelichting bij de aanwijzing van Naardermeer  als speciale 
beschermingszone in het kader van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 
Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna en hierna te noemen de Habitatrichtlijn,  
alsmede nota van toelichting bij de wijziging van besluit J. 4755 van de aanwijzing 
van Naardermeer als speciale beschermingszone in het kader van de Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake 
het behoud van de vogelstand en hierna te noemen de Vogelrichtlijn  

 
 
1. INLEIDING 
Door middel van dit besluit wordt het gebied Naardermeer  aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn. Tevens wordt de aanwijzing van 
Naardermeer als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn gewijzigd.  
Deze wijziging heeft in elk geval betrekking op de vogelsoorten waarvoor dit gebied is 
aangewezen hetgeen is gebaseerd op toepassing van de criteria, die zijn gebruikt bij 
de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden in 2000 1.  
Beide aanwijzingen tezamen vormen het Natura2000-gebied Naardermeer, waarvan 
de instandhoudingsdoelstellingen in dit besluit zijn opgenomen.  
 
In hoofdstuk 2 van deze nota van toelichting worden de aanwijzingen onder Habitat- 
en Vogelrichtlijn kort toegelicht. Deze toelichting omvat verder in hoofdstuk 3 de 
gebiedsbeschrijving, bijzonderheden met betrekking tot de begrenzing en een 
toelichting op de kaart. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de instandhoudingsdoelstellingen 
vermeld. 
 
 
2. AANWIJZINGEN HABITAT- EN VOGELRICHTLIJN 
Door middel van dit besluit wordt het gebied Naardermeer aangewezen als speciale 
beschermingszone onder de Habitatrichtlijn (verder aangeduid als 
“Habitatrichtlijngebied”). Het gebied is in mei 2003 aangemeld volgens de procedure 
zoals opgenomen in artikel 4 van deze richtlijn waarna het gebied in december 2004 
door de Europese Commissie onder de naam “Naardermeer ” en onder nummer 
NL3000061 is geplaatst op de lijst van gebieden van communautair belang voor de 
Atlantische biogeografische regio. Het gebied is aangewezen voor één prioritair 
habitattype in de zin van artikel 1 van de Habitatrichtlijn.  
 
Het gebied is op 29 oktober 1986  (besluit J. 4755) onder de naam “Naardermeer” 
aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn (verder aangeduid 
als “Vogelrichtlijngebied”). Bij de Europese Commissie is dit gebied bekend onder 
nummer NL2000012. Het besluit J. 4755 is door middel van dit besluit gewijzigd.  
 
Het Natura2000-gebied Naardermeer (landelijk gebiedsnummer 94) omvat het 
Vogelrichtlijngebied Naardermeer en het Habitatrichtlijngebied Naardermeer.  
Natura 2000 is het samenhangende Europees ecologisch netwerk bestaande uit de 
gebieden aangewezen onder de Habitatrichtlijn. Dit netwerk moet de betrokken 
natuurlijke habitattypen en habitats van soorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in 

                                                 
1 Nota van Antwoord Vogelrichtlijn, bijlage 1, Selectiecriteria en methode van begrenzing 
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voorkomend geval herstellen. Natura 2000 bestrijkt ook de onder Vogelrichtlijn 
aangewezen gebieden.  
De instandhoudingsdoelstellingen (hoofdstuk 4) en eventuele wijziging van de 
begrenzing zijn in algemene zin nader toegelicht in het Natura 2000 Doelendocument. 
Dit document geeft het beleidskader van de geformuleerde 
instandhoudingsdoelstellingen weer en van de daarbij gehanteerde systematiek. 
Beschrijvingen van habitattypen en soorten waarvoor doelen zijn vastgesteld, zijn 
opgenomen in het Natura 2000 Profielendocument. Hierin wordt ook ingegaan op de 
interpretatie van habitattypen en de relatieve bijdrage van afzonderlijke gebieden aan 
het Natura2000-netwerk. 
 
Het Natura2000-gebied Naardermeer ligt in de provincie Noord-Holland en behoort tot 
het grondgebied van de gemeenten Hilversum, Muiden, Naarden en Weesp.  

 
 

3. GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEGRENZING 
 
3.1 Gebiedsbeschrijving 
Het Naardermeer is een natuurlijk meer dat op de overgang van de hoge zandgronden 
van het Gooi naar het (veen-) poldergebied van West-Nederland ligt. Het stond via de 
Vecht in open verbinding met de Zuiderzee en werd samen met zijn omgeving 
geteisterd door storm en vloed. Aan het eind van de 14de eeuw werd daarom het 
Naardermeer afgedamd en de verbinding met de Zuiderzee verbroken. Sindsdien heeft 
men twee maal geprobeerd het meer droog te leggen, maar na korte tijd heeft men 
het toch weer laten onderlopen. De waterhuishouding van het meer wordt gevoed 
door neerslag en kwelwater uit het Gooi.  
Het is het oudste Nederlandse natuurreservaat, waarin, naast watervegetaties en 
verlandingszones, ook zich natuurlijk en vrijwel ongestoord ontwikkelende 
broekbossen voorkomen. Sinds 1984 worden maatregelen genomen om het 
inlaatwater te zuiveren. Mede als gevolg hiervan hebben kranswiervegetaties zich 
hersteld. Recentelijk zijn vernattingsmaatregelen in de graslanden rondom het 
Naardermeer genomen, waardoor de waterhuishouding verbeterd is. In de wateren 
met weinig golfslag groeien drijvende waterplanten al dan niet verankerd in de 
waterbodem. Deze begroeiingen bestaan in het gebied grotendeels uit grote 
fonteinkruiden. In de kleinere watergangen komen met kleine oppervlakte 
krabbescheerbegroeiingen voor. Bij verdergaande successie gaan de 
veenmosrietlanden en trilvenen over in drogere en zuurdere vegetatietypen die 
behoren tot moerasheide of veenbos. Een aanzienlijk deel van het gebied bestaat uit 
deze vegetatietypen.  
In het Laegieskampje, aan de zuidrand van het gebied, komt blauwgrasland voor. 
 
3.2 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing 
Naardermeer behoort tot het Natura2000-landschap ‘Meren en Moerassen’. 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Naardermeer is bepaald aan de hand van 
de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die 
integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende 
habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede nieuwe natuur indien dit 
noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen en leefgebieden 
van soorten te herstellen. 
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 Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met 
andere vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.2  
 

Het Naardermeer is aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid 
van plassen, uitgestrekte moerassen en omringende graslanden die als geheel het 
leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. 
Het is een watergebied dat het leefgebied vormt van soorten van Bijlage I (art. 4.1) en 
tevens fungeert als broedgebied, overwinteringsgebied en rustplaats in de trekzone 
van andere trekvogelsoorten (art. 4.2). De begrenzing van het gebied is zo gekozen dat 
een in landschappelijk en vogelkundig opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat 
voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan en/ of 
voortplanten van bedoelde vogelsoorten. 
 
3.3 Begrenzing en oppervlakte  
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Het Natura2000-gebied Naardermeer wordt globaal begrensd door 
de Keverdijk, de Overscheensche weg, de stadsrand van Bussum, en de ’s Gravelandse 
Vaart. De Laegieskamp behoort tot het Natura2000-gebied. 
 
Het Habitatrichtlijngebied is gelijk aan het Natura2000-gebied. 
Het Vogelrichtlijngebied is wat kleiner dan het Natura2000-gebied omdat de 
Leagieskamp geen Vogelrichtlijngebied is. Het Natura2000-gebied beslaat een 
oppervlakte van 1169 ha, waarvan 1135 ha onder beide richtlijnen is aangewezen. 
Deze cijfers betreffen bruto-oppervlakten omdat bij de berekening geen rekening is 
gehouden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen (zie paragraaf 3.4).  

 
De begrenzingen van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op 
enkele technische punten verbeterd: 
Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de 
rand van het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is uitgebreid met de 
Laegieskamp met 19,6 ha. Het gebied is van belang voor Blauwgraslanden (H6410) en 
andere natte schrale graslanden. Bij de aanmelding in 2003 is hier een foutieve 
begrenzing dwars door het relevante terrein aangehouden. 
 
Het Vogelrichtlijngebied, dat beperkt was tot het binnenkaadse gebied van water en 
moeras, is uitgebreid (bijlage A) met de omringende vochtige graslanden en recent 
ontwikkelde moeraszones tot de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied 
(uitbreiding 499 ha). Dit gebied is van groot belang voor vrijwel alle water- en 
moerasvogels waarvoor instandhoudingsdoelen zijn opgesteld. 
 
3.4 Toelichting bij de kaart en uitgesloten delen 
De begrenzing van het Natura2000-gebied is aangegeven op de bij de aanwijzing 
behorende kaart. Voor zover van toepassing is daarbij onderscheid gemaakt tussen 
Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied en (voormalige) beschermde 
natuurmonumenten. Daar waar de kaart en de nota van toelichting, bijvoorbeeld om 
kaart-technische redenen, niet overeenstemmen, is de tekst in deze paragraaf 
doorslaggevend.  
                                                 
2 Hof van Justitie EG ,7 november 2000, First Corporate Shipping, zaak C-371/98, punten 15 en 25 
 



 

N2K094_WB HV Naardermeer.doc 7

In voorkomende gevallen zijn op de kaart ook aangrenzende Natura2000-gebieden  
aangegeven. Aan de indicatief aangeduide begrenzing van deze gebieden kunnen 
geen rechten worden ontleend (voor de begrenzing van deze gebieden wordt 
verwezen naar de kaarten van de betreffende aangewezen of aangemelde gebieden). 
Voor de begrenzing van Natura2000-gebieden geldt de volgende algemene 
exclaveringsformule: Bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen en 
hoofdspoorwegen maken geen deel uit van het aangewezen gebied, tenzij daarvan in 
paragraaf 3.3 wordt afgeweken. Voor de gebruikte begrippen gelden de volgende 
definities (voor zover van toepassing in het onderhavige gebied): 
• Bebouwing betreft één of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Bouwwerk: elke constructie van 
enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 
grond. 

• Erven zijn de onmiddellijk aan een woning of ander gebouw gelegen, daarbij 
behorende en daarmede in gebruik zijnde terreinen. 

• Tuinen zijn in de onmiddellijke nabijheid van een woning of ander gebouw 
gelegen intensief onderhouden terreinen beplant met siergewassen en gazons of 
in gebruik als moestuin die zich duidelijk onderscheiden van de omgeving. Tuinen 
zijn meestal besloten en omheind middels een afrastering, schutting, muur of 
haag, of (deels) omgeven door een sloot. 

• Verhardingen kunnen bijvoorbeeld zijn: wegen, pleinen, parkeervoorzieningen, 
erfverhardingen en steenglooiingen. Wegen betreffen alle voor het gemotoriseerd 
verkeer in gebruik zijnde kunstmatig verharde wegen met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of 
zijkanten.  

• Hoofdspoorwegen betreffen spoorlijnen die zijn opgenomen in het Besluit 
aanwijzing hoofdspoorwegen (Stb. 2004, nr. 722).  

 
Met betrekking tot het grensverloop langs verharde wegen, hoofdspoorwegen,  
watergangen, waterkerende dijken en de duinvoet geldt het volgende voor zover van 
toepassing in het onderhavige gebied: 
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een verharde weg wordt 

de grens gelegd op de voet van het talud of langs de wegberm aan de zijde van het 
gebied. 

• Langs hoofdspoorwegen geldt artikel 20 van de Spoorwegwet. 
• Waar de buitengrens van een gebied wordt gevormd door een watergang die op 

de kaart slechts door een enkelvoudige lijn wordt aangegeven, wordt de grens 
gelegd op de watergrens die, gezien vanuit het gebied, aan de overzijde is gelegen 
omdat dergelijke wateren een ecologisch/ waterhuishoudkundige eenheid vormen 
met de aanwezige natte habitats/ leefgebieden. 

• De zeewaartse grens van duingebieden loopt langs de duinvoet van het 
buitenduin. Bij duinaangroei verplaatst de grens zich zeewaarts, bij duinafslag 
landinwaarts met de duinvoet mee. 

• Waar de buitengrens van het watergebied samenvalt met een waterkerende dijk 
ligt de grens op de buitenteen van de dijk. Waar de buitengrens van een 
landgebied samenvalt met een waterkerende dijk ligt de grens op de teen van de 
dijk aan de gebiedszijde. 
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4. INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 
 
4.1 Inleiding 
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
“instandhouding” wordt een geheel van maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding. Ingevolge artikel 4, vierde 
lid, Habitatrichtlijn worden bij aanwijzing als Habitatrichtlijngebied “tevens de 
prioriteiten vast[gesteld] gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige 
staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat […] 
of van een soort […] alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor 
dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging”.  
Deze bepaling is in artikel 10a, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 nader 
uitgewerkt. Op grond van dit artikel bestaat de verplichting om in een aanwijzing 
doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van leefgebieden van vogelsoorten 
dan wel doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van natuurlijke habitats of 
populaties van de in het wild levende dier- en plantensoorten op te nemen. Om die 
reden zijn voor elk Natura2000-gebied instandhoudingsdoelstellingen ontwikkeld, 
waarbij per habitattype en per (vogel)soort is uitgegaan van landelijke doelen en de 
bijdrage die een gebied redelijkerwijs kan leveren voor het bereiken van een gunstige 
staat van instandhouding op landelijk niveau. 

 
4.2 Algemene doelen 
• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de biologische diversiteit 

en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten 
binnen de Europese Unie. 

• Behoud van de bijdrage van het Natura2000-gebied aan de ecologische samenhang 
van het Natura2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

• Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten 
behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende 
natuurlijke habtitattypen en soorten. 

• Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang 
van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle 
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn 
geformuleerd. 

• Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame 
instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.  

 
4.3 Habitatrichtlijn: habitattypen (bijlage I) 
H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. 

vegetaties 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Sinds 1984 wordt inlaatwater gezuiverd en is herstel van het habitattype 

kranswierwateren opgetreden. Het gebied levert vanwege het 
voorkomen van zeldzame soorten een zeer grote bijdrage aan het 
landelijke doel voor het habitattype. 
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H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 
Magnopotamion of Hydrocharition 

Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
Toelichting Sinds 1984 wordt inlaatwater gezuiverd en is herstel van het habitattype 

meren met krabbenscheer en fonteinkruiden opgetreden. 
 
H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 
Doel Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige heiden, laagveengebied 

(subtype B). 
Toelichting Door de oorsprong en historie van het Naardermeer is het habitattype 

vochtige heiden, laagveengebied (subtype B), verhoudingsgewijs weinig 
aanwezig. De ontwikkeling van hoogveenachtige vegetaties vindt hier 
vooral plaats in het bos. 

 
H6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige, of lemige 

kleibodem (Eu-Molinion) 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype blauwgraslanden komt voor in het Laegieskampje bij 

Hilversum. Oppervlakte uitbreiding en kwaliteitsverbetering is hier 
mogelijk. 

 
H7140 Overgangs-en trilveen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit overgangs- en 

trilvenen, trilvenen (subtype A). 
Toelichting Hoewel het Naardermeer voor overgangs- en trilvenen, trilvenen 

(subtype A) geen hoofdrol meer speelt, is de aanwezigheid belangrijk 
voor het voortbestaan van de populatie van groenknolorchis.  

 
H91D0 *Veenbossen 
Doel Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. 
Toelichting Het habitattype hoogveenbossen komt voor als zompzegge-

berkenbroek (Carici curtae-Betuletum pubescentis), maar er zijn 
overgangen naar dophei-berkenbroek (Erico-Betuletum pubescentis) 
aanwezig, onder andere met bijzondere veenmossoorten en eenarig 
wollegras. Dit is een uitzonderlijke situatie in de laagveengebieden. Het 
type zou wellicht (zeer) langzaam kunnen overgaan in levend 
hoogveen, in welk geval de oppervlakte van het habitattype 
hoogveenbossen zal afnemen. 

 
4.4  Habitatrichtlijn: soorten (bijlage II) 
H101X Platte schijfhoren 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het Naardermeer is één van de gebieden die een grote bijdrage levert 

voor de platte schijfhoren.  
 
H1082 Gestreepte waterroofkever 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor 

uitbreiding populatie. 
Toelichting De soort gestreepte waterroofkever heeft een zeer ongunstige staat van 

instandhouding en is vrijwel geheel beperkt tot laagveenmoerassen. 
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H1134 Bittervoorn 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting Het gebied ligt binnen het hoofdverspreidingsgebied van de soort en is 

daarom van groot belang voor de bittervoorn. 
 
H1149 Kleine modderkruiper  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. 
Toelichting De kleine modderkruiper verkeert landelijk in een gunstige staat van 

instandhouding. De soort komt in Nederland algemeen en wijd 
verspreid voor in dezelfde wateren als bittervoorn (H1134) en grote 
modderkruiper (H1145). 

 
H1318 Meervleermuis  
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie.  
Toelichting Het gebied fungeert als foerageergebied voor de meervleermuis. De 

soort verblijft in gebouwen (forten en bunkers) in het gebied en in de 
omgeving, maar er zijn geen grote kraamkolonies bekend uit de 
Vechtstreek. 

 
H1903 Groenknolorchis 
Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie. 
Toelichting Het betreft een kleine populatie van de groenknolorchis, waarvoor geen 

uitbreidingsmogelijkheden worden gezien. Mogelijke nieuwe kansen 
voor deze soort moeten gezocht worden in het zuidelijke deel van het 
gebied waar grondwater uit de stuwwal grote invloed heeft. 

 
4.5 Vogelrichtlijn: broedvogels 
A017 Aalscholver 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 1.500 paren. 
Toelichting De aalscholver is al van oudsher broedvogel in soms aanzienlijke 

aantallen; zo werden in 1959 4.658 nesten uitgestoten. Op het 
dieptepunt van de stand in Nederland in de zestiger jaren (800 paren) 
herbergde het Naardermeer één van de twee overgebleven kolonies in 
Nederland. Na de volledige bescherming in 1965 konden de aantallen 
ook in het Naardermeer weer toenemen tot een maximum van 5.200 
paren in 1984. Daarna daalde het aantal paren tot een niveau van 
tussen de 1.600 en 2.800 paren in de periode 1991-2003. Gemiddeld 
werden in de periode 1999-2003 1759 paren vastgesteld. Gezien de 
landelijk gunstige staat van instandhouding is behoud voldoende. Het 
gebied heeft voldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie.  

  
A029 Purperreiger 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 40 paren. 
Toelichting De purperreiger is van oudsher broedvogel in het Naardermeer. Voor 

1980 werden ten minste 100 nesten geteld (bijvoorbeeld circa 150 in 
1927, 200 in 1942/43, 150-175 in 1970 en 130 in 1977). Met 80 paren 
werd in 1982 nog een redelijk aantal geteld maar in latere jaren kwam 
het aantal nesten vrijwel nooit meer boven de 50. Het dieptepunt werd 
bereikt in 1995 en 1996 met slechts 21 nesten. Daarna nam het aantal 
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weer licht toe met als maximum 45 in 2003 (de vierde qua omvang in 
Nederland). Het gebied heeft voldoende draagkracht voor een 
sleutelpopulatie.  

 
A197 Zwarte stern 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 30 paren.  
Toelichting De zwarte stern is van oudsher broedvogel op drijvende waterplanten 

(bij voorkeur krabbenscheer). Het ging om aanzienlijk aantallen 
(bijvoorbeeld in 1912 1.000 vogels en in 1942 minstens 200 paren); in 
1970 nog 65 paren. In de 80-er en begin 90-er jaren betrof het echter 
slechts een incidentele broedvogel. Na het aanbieden van nestvlotjes 
vanaf halverwege de 90-er jaren is de soort een regelmatige broedvogel 
in langzaam toenemend aantal. Het gemiddelde in de periode 1999-
2003 bedroeg 29 paren. Maximaal werden 36 paren geteld in 2003. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is behoud 
van de populatie op het recente niveau gewenst. Het gebied levert 
onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel 
bij aan de draagkracht in de regio Utrechts-Hollands plassengebied ten 
behoeve van een regionale sleutelpopulatie. 

 
A292 Snor 
Doel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een 

populatie van ten minste 30 paren.  
Toelichting De snor is van oudsher een vrij talrijke broedvogel. Eind 60-er jaren 

broedden nog 10-tallen paren in het gebied. Telgegevens zijn schaars 
en de recente schatting voor de populatie in de periode 1999-2003 is 29 
paren. Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
behoud van de populatie op een relatief hoog niveau gewenst.  Het 
gebied levert onvoldoende draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar 
draagt wel bij aan de draagkracht in de regio Utrechts-Hollands 
plassengebied ten behoeve van een regionale sleutelpopulatie.  

 
A298 Grote karekiet 
Doel Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een 

draagkracht voor een populatie van ten minste 10 paren.  
Toelichting De grote karekiet is van oudsher een gewone broedvogel waarvan de 

aantallen al decennia lang afnemen. Eind 60-er jaren werden 41 paren 
vastgestel. Eind 70-er jaren werden jaarlijks 13-19 paren geteld en in 
1980 nog 15. Sindsdien is het aantal van 10 paren nooit meer 
overschreden en in de periode 1999-2003 telde de populatie  3-7 paren. 
Gezien de landelijk zeer ongunstige staat van instandhouding is 
uitbreiding van de populatie gewenst. Het gebied levert onvoldoende 
draagkracht voor een sleutelpopulatie, maar draagt wel bij aan de 
draagkracht in de regio Utrechts-Hollands plassengebied ten behoeve 
van een regionale sleutelpopulatie. 
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4.6  Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 
A041 Kolgans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Het gebied heeft voor de kolgans o.a. een functie als slaapplaats. 

Trendgegevens zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is 
gunstig. 

 
A043 Grauwe gans 
Doel  Behoud omvang en kwaliteit leefgebied. 
Toelichting Het gebied heeft voor de grauwe gans o.a. een functie als slaapplaats. 

Trendgegevens zijn niet beschikbaar. Handhaving van de huidige 
situatie is voldoende want de landelijke staat van instandhouding is 
gunstig. 

 
 
4.7 Complementaire doelen     
De instandhoudingdoelstelling van het Habitatrichtlijngebied heeft mede betrekking 
op een of meer complementaire doelen die voor bepaalde habitattypen en 
(vogel)soorten zijn gesteld. De rechtsgrondslag voor complementaire doelen is artikel 
10a, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998. Het betreft ten eerste 
vogelsoorten die in het gebied voorkomen, maar het betreffende gebied is niet als 
Vogelrichtlijngebied aangewezen. Dit betreft uitsluitend vogelsoorten die in zeer 
ongunstige staat van instandhouding verkeren. Ten tweede gaat het om habitattypen 
en soorten (van bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn) die nog niet in het gebied 
voorkomen en die op landelijke schaal in een zeer ongunstige staat van 
instandhouding verkeren, maar waarvoor in het onderhavige gebied goede kansen 
aanwezig zijn voor ontwikkeling of vestiging.  
De reden dat voor complementaire doelen is gekozen, is dat daarmee binnen het 
netwerk van Natura 2000 een bijdrage wordt geleverd aan de realisering van de 
landelijke doelen voor de betreffende habitattypen en soort(en). Voor een nadere 
uitleg wordt verwezen naar het Natura 2000 Doelendocument (paragraaf 3.3). 
 
In dit gebied geldt het volgende complementaire doel: 
 
H1042 Gevlekte witsnuitlibel 
Doel Uitbreiding omvang en verbetering kwaliteit leefgebied voor vestiging 

duurzame populatie van ten minste 1.000 individuen. 
Toelichting De gevlekte witsnuitlibel heeft een zeer ongunstige staat van 

instandhouding door het tekort aan gebieden en de landelijk te geringe 
populatiegrootte. Het gebied omvat een vrij groot deel van het 
potentiële leefgebied en daarom is het noodzakelijk dat zich een 
populatie vestigt met een omvang van 8% van het landelijke doel. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel 

onderzoek 
Dienst Landelijk Gebied heeft aan Ecologisch Onder-
zoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot 
opdracht verleend tot een inventarisatie naar de 
aanwezigheid van Heikikker en Rugstreeppad in het 
projectgebied Natuurontwikkeling Vechtstreek. In 
Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied 
aangegeven. 
 Doel van deze opdracht is te zorgen dat DLG goed 
voorbereid is op het aanvragen van een ontheffing in 
het kader van de Flora- en faunawet voor het 
projectgebied Natuurontwikkeling Vechtstreek. 
 Dit doel wordt bereikt door inzicht te krijgen in het 
voorkomen, de verspreiding en het biotoopgebruik van 
de Heikikker en Rugstreeppad in het 
onderzoeksgebied. 
Daarnaast is op basis van ervaring een inschatting 
gemaakt van geschiktheid van sloten voor beschermde 
vissoorten zoals Kleine modderkuiper en Bittervoorn. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied. 
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2 Methode 
2.1 Heikikker en 

Rugstreeppad 
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de 
aanwezigheid van Heikikker en Rugstreeppad. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk 
gebruikelijke methodiek zoals uitgebreid beschreven in 
RAVON WERKGROEP MONITORING (1997) en 
samengevat in CUR (1999). 
 Er zijn drie veldbezoeken uitgevoerd. Tijdens de 
eerste twee inventarisatieronden zijn overdag 
eiklompen geteld en aansluitend ’s avonds en ’s nachts 
een inventarisatie naar roepende dieren. Deze eerste 
twee ronden zijn uitgevoerd op de volgende datums: 
20 – 27 maart en 13 april. De bezoeken zijn zoveel 
mogelijk tijdens vochtig en rustig weer uitgevoerd. 
Alle waarnemingen zijn op veldkaarten ingetekend. 
 Tijdens een nachtelijk bezoek worden de potentiële 
voortplantingsplaatsen opgezocht en worden de 
roepende mannetjes geteld. Ook op paden kunnen ’s 
nachts adulte dieren worden waargenomen. 
 Naast de nachtelijke bezoeken van de eerste twee 
ronden zijn eveneens schepnetinventarisaties 
uitgevoerd naar Heikikkerlarven. De 
larvendeterminaties zijn uitgevoerd om zekerheid te 
verkrijgen of de eerder waargenomen eiklompen nu 
afkomstig zijn van Bruine kikkers of van Heikikkers. 
Deze bemonsteringen met het schepnet vormen de 
derde inventarisatieronde en zijn overdag uitgevoerd 
op 8 en 11 mei. Aansluitend werd ’s nachts op geluid 
op de Rugstreeppad geinventariseerd. 
 Voor de kaarten is de classificatie uit Tabel 1 
aangehouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 Vissen 
Van de aanwezige sloten in de deelgebieden is een 
inschatting gemaakt van de geschiktheid voor 
beschermde vissoorten. Daarbij is speciaal gelet op 
glooiende oevers en watervegetatie. 
 

Tabel 1.  
Abundantieklassen voor faunakartering. 
Abundantieklasse Aantal exemplaren 
1 1 
2 2-5 
3 6-10 
4 11-20 
5 >20 
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3 Rugstreeppad en 
Heikikker 

In Tabel 2 staan de aangetroffen soorten weergegeven. 
 
Tabel 2.  
Vastgestelde soorten amfibieën met bijbehorende indi-
catie van de aantallen in het projectgebied 
Natuurontwikkeling Vechtstreek in 2007. 
Soort Aantal Beschermd 
Heikikker 10 tallen x (HR IV) 

 
 
Tabel 3.  
Indicatie van de aantallen vastgestelde Rugstreeppad-
den en Heikikkers per deelgebied van het projectgebied 
Natuurontwikkeling Vechtstreek in 2007. 
Deelgebied Rugstreep

pad 
Heikikker 

1. Keverdijkse Overscheensche Polder - 10 tallen 
2. Stadszigt - 10 tallen 
3. Karnemelkse sloot en eendenkooi - 10 tallen 
4. Hollands Ankeveense polder Oost - Enkele 
5. Hollands Ankeveense polder West - Enkele 
6. Stichts Ankeveense polder Oost - - 
7. Kortenhoef - - 

 
In het totale projectgebied zijn geen Rugstreeppadden 
waargenomen. 
 
In het overgrote deel van de onderzoeksgebieden zijn 
Heikikkers aangetroffen. Slechts in twee gebieden zijn 
geen waarnemingen van Heikikkers gedaan. Deze 
gebieden zijn Hollands Ankeveense polder Oost en 
Kortenhoef. Overigens bleek net buiten de 
gebiedsbegrenzing van Kortenhoef een belangrijke 
voortplantingsplaats van Heikikkers aanwezig. 
 Het eerste veldbezoek leverde weinig 
waarnemingen van eiklompen op. Ook roepende dieren 
zijn niet waargenomen tijdens de eerste ronde. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is vermoedelijk gelegen 
in het droge weer en de sterke afkoeling in de avond 
tijdens deze periode. 
 De tweede inventarisatieronde is uitgevoerd in een 
uitzonderlijke warme periode in de helft van april. 
Tijdens deze ronde zijn aanzienlijk meer eiklompen 
van Heikikkers waargenomen. Ondanks de warme 
avonden in de tweede ronde is slechts één roepend 
Heikikkermannetje waargenomen in Hollands 
Ankeveense polder west. Waarschijnlijk was de 
roepactiviteit van deze vroege amfibieënsoort tijdens 
de tweede ronde reeds over het hoogtepunt heen. Dit 
lijkt vooral aannemelijk gezien de eiklompen al 
geruime tijd in ontwikkeling bleken te zijn. 
 Determinatie op soortniveau aan de hand van 
eiklompen kan erg lastig zijn. Eiklompen van Bruine 
kikker en Heikikker komen sterk overeen. Hierdoor is 
besloten om enkele belangrijke sloten waarin 
eiklompen zijn waargenomen, later met een schepnet 

te bemonsteren. hiervoor is de derde 
inventarisatieronde gebruikt. 
 Aan de hand van hoornrandjes in het mondveld van 
de larven die met een loep zichtbaar zijn, kan 
uitsluitsel worden verkregen of Heikikkers hier 
eiklompen hebben afgezet. 
Hieronder worden de resultaten per deelgebied 
besproken. 
 
1. Keverdijkse Overscheensche Polder 
Dit deelgebied bestaat op zijn beurt weer uit een drietal 
deelgebieden. In het totale deelgebied zijn zowel 
Bruine kikkers als Heikikkers waargenomen. Het 
voortplantingswater van beide soorten bestaat hier uit 
de zeer ondiepe sloten. Hierbij is opvallend is dat 
Heikikkers een voorkeur hebben voor sloten met 
helder water en een goed ontwikkelde watervegetatie 
om de eiklompen af te zetten. Veel van deze sloten zijn 
kwelsloten wat goed te zien is aan plantensoorten als 
Holpijp. 
 Bruine kikker larven zijn veelal gevangen in 
voedselrijke sloten met troebel water. In de meest 
zuidoostelijke sloot van het deelgebied zijn veel larven 
van Gewone pad aangetroffen. 
 Van een aantal sloten waar eerder waarnemingen 
van eiklompen zijn gedaan, is het niet mogelijk 
gebleken om larven te vangen. Hierdoor is voor de 
betreffende sloten geen uitsluitsel verkregen van welke 
soort de eiklompen afkomstig zijn. Deze onzekere 
waarnemingen van eiklompen zijn dan ook niet in de 
verspreidingskaarten opgenomen. In ieder geval is 
zeker dat in het totale deelgebied voortplanting van 
Heikikkers plaatsvindt. 
 
2. Stadszigt 
In dit gebied is de Heikikker duidelijk dominant 
aanwezig over Bruine kikker. Waarschijnlijk heeft de 
Heikikker in dit deelgebied een betere 
concurrentiepositie door de aanwezigheid van heldere 
sloten met een goede watervegetatie. In deze minder 
voedselrijke wateren weet de Heikikker zich goed te 
handhaven. Daarnaast is geschikt landhabitat voor 
Heikikker aanwezig in het nabijgelegen Naardermeer. 
Landhabitat van de Heikikker bestaat uit natte ruigte, 
moerasbos en rietlanden. 
 In deze omgeving van het Naardermeer is afgezien 
van de sloten in het onderzoeksgebied weinig ander 
voortplantingswater voor de Heikikker aanwezig. De 
meeste wateren staan namelijk in verbinding met groot 
en visrijk water. Daarnaast zijn veel kleine sloten in 
het Naardermeer door verlanding dichtgegroeid. Dit 
zou een verklaring kunnen zijn voor de sterke 
aanwezigheid van Heikikkers in het onderzoeksgebied. 
 De sterke aanwezigheid van Heikikkers in dit 
gebied kan eveneens een gevolg zijn van een 
uitstraaleffect vanuit het Naardermeer. Het 
Naardermeer is namelijk een belangrijk bolwerk in de 
hier aanwezige Heikikkerpopulatie. Dit kan een 
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verklaring zijn voor aanwezigheid van Heikikkers in 
ogenschijnlijk marginale voortplantingswateren. 
 
3. Karnemelkse sloot en eendenkooi 
Deelgebied is verder opgedeeld in twee gebieden. De 
Karnemelkse sloot is een apart onderdeel in dit 
deelgebied maar ongeschikt als voortplantingswater 
voor Heikikker en overige amfibieën. De reden 
hiervoor is de aanwezigheid van een goed visbestand 
in deze waterloop waardoor sprake is van hoge 
predatie op amfibieënlarven. 
 Een enkele kleine en ondiepe sloot in het 
poldergedeelte van dit deelgebied bleek een belangrijk 
voortplantingswater voor Heikikkers. In deze sloot zijn 
zeker 16 eiklompen gekarteerd. Ook hier geldt weer 
dat het nabij gelegen Naardermeer, wat het bolwerk is 
van de hier aanwezige heikikkerpopulatie, bepalend is 
voor de sterke aanwezigheid van Heikikker. 
 
4. Hollands Ankeveense polder Oost 
In dit deelgebied is geen voortplanting van Heikikkers 
vastgesteld. Echter, de aanwezigheid van Heikikker in 
dit gebied bleek uit de vangst van een subadult dier. 
Deze waarneming is een aanwijzing dat voortplanting 
in de omgeving plaatsvindt. Gezien het aanbod aan 
natuurlijke habitats in de directe omgeving van dit 
deelgebied is het goed mogelijk dat 
voortplantingsplaatsen buiten het deelgebied zijn 
gelegen. 
 
5. Hollands Ankeveense polder West 
Heikikkers zijn vastgesteld aan de uiterste rand van het 
gebied langs de Hollandse kade. Hierbij gaat het om 
een sloot die tevens de noordelijke begrenzing vormt 
van dit deelgebied en onderdeel uitmaakt van het 
aangrenzend landbouwgebied. De sloot bestaat uit een 
aantal compartimenten waarbij in één enkele daarvan 
eiklompen van Heikikkers zijn aangetroffen. Daarnaast 
is hier één roepend Heikikkermannetje waargenomen. 
 De sloten in het onderzoeksgebied zelf worden 
intensief geschoond waardoor deze ongeschikt zijn als 
voortplantingswater voor Heikikker. Daarnaast staan 
de meeste sloten in een goede verbinding met het 
polderwater. De aanwezigheid van vissen als gevolg 
van deze goede verbinding maken de wateren 
ongeschikt als voortplantingsplaats voor Heikikkers. 
 Tijdens de eerste ronde bleken een aantal ondiepe 
wateren aanwezig te zijn in de vorm van een tweetal 
poelen en een ondiepe greppel. In de tweede 
inventarisatieronde bleken deze ondiepe wateren 
geheel te zijn opgedroogd. Dit is een belangrijke 
verklaring voor het ontbreken van 
amfibiewaarnemingen in deze op het eerste gezicht 
geschikte voortplantingswateren. 
 
6. Stichts Ankeveense polder Oost 
In dit deelgebied zijn geen aanwijzingen verkregen 
voor de aanwezigheid van Heikikkers. Bruine kikker is 

wel vastgesteld door enkele vangsten van larven in een 
sloot. 
 Dit deelgebied lijkt ongeschikt als leefgebied voor 
de Heikikker door het intensieve landbouwgebruik. 
Hierdoor is nagenoeg geen geschikt landhabitat voor 
de Heikikker aanwezig. Daarnaast staan de meeste 
sloten in directe verbinding met het polderwater. Door 
deze verbinding maakt de aanwezigheid van vissen de 
wateren ongeschikt als voortplantingsplaats voor de 
Heikikker. Dit is vooral het gevolg van predatie van 
jonge kikkerlarven door vissen. Dit betekend echter 
wel dat beschermde vissoorten in deze sloten aanwezig 
kunnen zijn. 
 
7. Kortenhoef 
In dit deelgebied zelf zijn geen Heikikkers 
waargenomen. Echter, uit een mondelinge mededeling 
van een oud werknemer van Natuurmonumenten (Dhr 
P. Zwart) bleek net buiten de gebiedgrenzen een 
verlandende sloot aanwezig te zijn. Nadere inspectie 
van deze sloot leverde veel waarnemingen op van 
eiklompen van Heikikkers. Daarnaast zijn hier enkele 
adulte- en subadulte dieren gevangen waardoor een 
betrouwbare determinatie kon worden uitgevoerd. 
Deze waarneming geeft aan dat heikikkers zeer 
plaatselijk kunnen voorkomen rond één enkel geschikt 
voortplantingswater. Dit type voortplantingswater is 
zeer karakteristiek voor de duidelijke voorkeur van 
Heikikkers voor zure en zwakgebufferde 
voortplantingswateren. 
 In het deelgebied zelf, net als de in directe 
omgeving is veel landhabitat voor Heikikker aanwezig. 
Het lijkt daarom waarschijnlijk dat dit deelgebied 
onderdeel uitmaakt van het leefgebied is van de hier 
aanwezige Heikikkerpopulatie. 
 Overigens zijn in het onderzoeksgebied Kortenhoef 
ook Veenmollen en Ringslangen waargenomen. 
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4 Vissen  
In de meeste deelgebieden zijn sloten aanwezig met 
een goed ontwikkelde watervegetatie. Potenties voor 
goede leefomstandigheden van beschermde vissoorten 
in dit soort sloten doen zich al snel voor waneer er 
sprake is van een goede verbinding met andere 
wateren. Vooral waneer sloten in verbinding staan met 
grotere watersystemen zoals het polderwater is een 
goede kans aanwezig dat beschermde vissoorten zoals 
Kleine modderkruiper, Bittervoorn en misschien zelfs 
Grote modderkuiper hier kunnen voorkomen. 
Deelgebieden waarbij de sloten in goede verbinding 
staan met watersystemen zijn: 1, 3,5,6 en 7. 
 
1: Keverdijkse Overscheensche Polder 
De meeste sloten in dit gebied staan haaks op de brede 
sloot die langs de kade van het Naardermeer loopt. 
Hierdoor bestaan er goed uitwisselingsmogelijkheden 
voor vissen. Gezien de geringe diepte van de sloten 
lijkt het voornamelijk geschikt voor Kleine 
modderkruipers. 
 
2: Stadszigt 
Het slotenstelsel van dit deelgebied is redelijk 
geïsoleerd gelegen en maakt onderdeel uit van het 
watersysteem van het Naardermeer. 
In de sloten is een goed ontwikkelde watervegetatie 
aanwezig. Door de geringe diepte lijken de sloten 
voornamelijk geschikt voor Kleine modderkruiper en 
mogelijk zelfs Grote modderkruiper. 
 
3: Karnemelkse sloot en eendekooi 
De Karnemelkse sloot heeft een goede verbinding met 
een groot watersysteem (Naarder trekvaart etc.). 
Hierdoor kunnen veel vissoorten dit watertype 
bereiken. Gezien de afmetingen van de watergang zal 
Bittervoorn hier kunnen voorkomen. Door een goede 
visbezetting is de Karnemelkse sloot geen optimaal 
voortplantingswater voor amfibieën. 
Het deelgebiedje met de kleine sloten kan leefgebied 
zijn voor Kleine modderkruiper en mogelijk Grote 
modderkruiper. 
 
4: Hollands Ankeveense polder Oost 
In het gebied zijn twee afzonderlijke 
afwateringseenheden aanwezig. 
In zuidoostelijke deel van het gebied staan de sloten in 
verbinding met het watersysteem van de Ankeveense 
plassen. Hier is duidelijk sprake van een zeer goede 
waterkwaliteit. In dit deel van de Ankeveense plassen 
zijn dan ook de meeste potenties aanwezig voor 
beschermde vissoorten als Kleine modderkruiper en 
Bittervoorn. De sloten in het westelijke deel liggen in 
een landbouwgebiedje en hebben een diepere 
ontwatering. Daarnaast zijn vrijwel alle sloten 
rigoureus geschoond. Men zou verwachten dat door dit 
schoningsbeheer en de geïsoleerde ligging van dit 

sloten stelsel weinig potenties aanwezig voor 
beschermde vissoorten. Echter, de aanwezigheid van 
een zandige bodem en glooiende oevers is zeer gunstig 
in het mogelijke voorkomen van Kleine 
modderkruiper. De mogelijkheid bestaat dan ook dat 
deze soort in beide afwateringseenheden van het 
deelgebied is aan te treffen. 
 
5: Hollands Ankeveense polder West 
De sloot ten noorden van de Hollandse kade is erg 
ondiep. Daarnaast is het water in de sloot vermoedelijk 
erg voedselrijk waardoor de kans op organische 
vervuiling groot is. Deze eigenschappen zijn ongunstig 
voor de aanwezigheid van een rijke visfauna. 
Vermoedelijk is deze sloot niet geschikt voor 
beschermde vissoorten. Echter het voorkomen van 
Kleine modderkruiper in vegetatierijke delen van de 
sloot kan niet worden uitgesloten. 
 De overige sloten in het gebied staan in verbinding 
met het polderwater van de Ankeveense plassen. 
Hierdoor zijn goede uitwisselingsmogelijkheden voor 
vissen aanwezig. Veel sloten in het deelgebied zijn 
echter geheel geschoond wat een negatief effect kan 
hebben op het voorkomen van enkele 
vegetatieminnende vissoorten. Ondanks deze 
rigoureuze schoning zijn beschermde vissoorten in het 
deelgebied te verwachten door de verbinding met een 
soortenrijk watersysteem en de aanwezigheid van 
enkele sloten met watervegetatie. 
 
6: Stichts Ankeveense polder Oost 
De meeste sloten in dit gebied staan in verbinding met 
een brede wetering in de Stichts Ankeveense polder. 
Door de zeer langgerekte kavels in dit deelgebied zijn 
de sloten erg lang tot soms wel een kilometer. Door 
deze grote lengte is het opvallend is dat in veel van 
deze sloten een redelijke waterkwaliteit aanwezig is in 
nabijheid van de wetering, terwijl op een grotere 
afstand vanaf de wetering een verslechtering van de 
waterkwaliteit zichtbaar is. Vermoedelijk is hierbij 
sprake van een gradueel verloop naar delen met een 
grotere invloed van organische belasting. Potenties 
voor beschermde vissoorten zijn aanwezig in vrijwel 
alle sloten in het gebied. 
 
7: Kortenhoef 
Vrijwel alle sloten in dit deelgebied staan in 
verbinding met het polderwater. Hierdoor zijn goede 
uitwisselingsmogelijkheden aanwezig voor vissen. 
Vooral de vegetatierijke kopse kanten en uiteinden van 
de sloten zijn een goed leefgebied voor Kleine 
modderkruipers. Dit deelgebied biedt dan ook goede 
mogelijkheden voor een populatie van Kleine 
modderkruipers. 
De aanwezigheid van diepere waterdelen is eveneens 
gunstig voor Bittervoorn. Uiteraard is het voorkomen 
van deze soort sterk afhankelijk van het aanwezige 
bestand aan zoetwatermosselen. 
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Conclusie: 
In vrijwel alle deelgebieden kan aanwezigheid van 
Kleine modderkruiper worden verwacht. Voor de 
aanwezigheid van Bittervoorn bieden de eerder 
genoemde gebieden waar sprake is van een goede 
verbinding met andere watersystemen belangrijke 
potenties. 
Nader onderzoek met behulp van een 
steeknetinventarisatie kan meer duidelijkheid geven in 
de status van deze soorten in de vechtstreek. 
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5 Conclusie en 
aanbevelingen 

Tijdens de inventarisatie zijn in bijna alle deelgebieden 
Heikikkers aangetroffen (zie Tabel 4). 
 
Tabel 4.  
Aangetroffen beschermde soorten in het projectgebied 
Natuurontwikkeling Vechtstreek in 2007. 
FF = Flora- en faunawet, met vermelding van bescher-
mingsregime (1 = vrijgesteld van verboden (algemene 
soorten), 2 = overig, 3 = streng beschermd (HR IV/ 
bijlage 1 AMvB)); HR = Habitatrichtlijn, met vermel-
ding van de bijlage; RL = Rode lijst, met vermelding van 
categorie (GE = gevoelig, KW = kwetsbaar, BE = be-
dreigd, EB = ernstig bedreigd, VNW = in het wild ver-
dwenen, Staatscourant 11 november 2004, nr. 218: 21); 
zie verder VAN DUUREN ET AL. (2003). 
Nederlandse naam FF HR RL 

    
Heikikker 3 IV  

 
Rugstreeppadden zijn niet vastgesteld in de 
deelgebieden van het projectgebied. Ondanks de 
optimale weersomstandigheden tijdens de 
inventarisaties zijn geen roepende dieren 
waargenomen. Enkele factoren die verantwoordelijk 
kunnen zijn voor het ontbreken van 
Rugstreeppadwaarnemingen zijn ontbreken van 
geschikte voortplantingswateren en landhabitat. Door 
het extreem droge voorjaar is het mogelijk dat er 
sprake was van een beperkt aanbod van geschikte 
voortplantingsplaatsen. Het snelle opdrogen van 
plas/drassituaties is eveneens in de praktijk gebleken. 
Daarnaast is weinig tot geen geschikt landhabitat 
aanwezig in de deelgebieden. Een geschikt landhabitat 
voor Rugstreeppadden bestaat uit open zandige 
pioniersituaties. Deze situaties doen zich in 
poldergebieden in de regel voor bij opgebracht zand bij 
stortplaatsen of het bouwrijp maken van gebieden. 
 Voor soorten die staan vermeld op tabel 3 van de 
Flora- en Faunawet zoals de Heikikker, moet 
ontheffing worden aangevraagd indien ze negatieve 
effecten zullen ondervinden van werkzaamheden in het 
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Dan 
moeten ook specifieke mitigerende en/of com-
penserende maatregelen getroffen worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan het verplaatsen van planten en het 
overzetten van amfibieën naar een andere geschikte 
locatie. 
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Bijlage 1. Verspreidingskaarten Heikikker 
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5: Hollands Ankeveense polder West 
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1  INLEIDING 

1.1 SITUATIESCHETS 

Aan de westkant van de bebouwing van Naarden in het overgangsgebied naar het Naar-

dermeer (Meerkade 2) ligt de voormalige boerderij Stadzigt. Stadzigt moet de 'etalage' 

van het Naardermeer worden. Hier wil Natuurmonumenten een startpunt voor excursies 

naar het Naardermeer inrichten met enkele korte wandelingen, educatie, speelplaatsen 

etc. Op het terrein van de boerderij worden door Natuurmonumenten en Philadelphia 

Zorg een beheerskantoor, huisvesting voor zorgpatiënten (autisten), een theehuis, een 

botenhuis en een parkeerplaats gerealiseerd, deels in de bestaande bebouwing. Er wordt 

een kanaal gegraven, zodat de excursies op het Naardermeer met fluisterboten vanaf 

deze zijde van het Naardermeer plaats kunnen gaan vinden.  

figuur 1. globale ligging plangebied  

 

Het voorgenomen initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan.  

Om het project juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een bestemmingsplanher-

ziening voorbereid. 

1.2 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Op 15 november 2007 is de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking getreden. Hiermee 

wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen 

(hoofdstuk 5 titel 2) bedoeld. Deze nieuwe wet- en regelgeving noemt “gevoelige be-

stemmingen” en maakt onderscheid tussen projecten die “in betekenende mate” en “niet 

in betekenende mate” (NIBM) leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.  

Daarnaast wordt uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen of de 

blootstelling aan luchtverontreiniging aanvaardbaar is functie die wordt toegelaten.  

 

Hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de relevante wet- en regelgeving.  

In hoofdstuk 3 staat het initiatief en de invloed die het heeft op de luchtkwaliteit in de 

omgeving centraal. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingezoomd op de luchtkwaliteit in 

het projectgebied. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 getoetst aan de Wet Milieubeheer en 

inzicht gegeven in mogelijke belemmeringen vanuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit.    
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2  WETTELIJK KADER 

2.1 WET MILIEUBEHEER (LUCHTKWALITEITSEISEN) 

De Europese Unie heeft luchtkwaliteitsnormen vastgesteld, die het beschermen van  

mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging tot doel hebben. 

Deze normen zijn minimumvoorschriften: lidstaten kunnen strengere normen hanteren, 

bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid van bĳzonder kwetsbare bevolkings-

categorieën, zoals kinderen, ouderen en ziekenhuispatiënten1. Ook Nederland heeft  

deze luchtkwaliteitsnormen opgenomen in de nationale wetgeving.  

2.1.1 nieuwe wet- en regelgeving in vogelvlucht 

Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer (Wm) op het gebied van luchtkwaliteitsei-

sen (hoofdstuk 5, titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) gewijzigd. Deze wijziging wordt ook wel  

de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd. De ‘Wet luchtkwaliteit’ vervangt het Besluit luchtkwali-

teit 2005 en is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier 

dochterrichtlijnen, waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter be-

scherming van mens en milieu zijn vastgesteld.  

De aanleiding is de maatschappelijke discussie die is ontstaan als gevolg van de directe 

koppeling tussen ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. Nederland kan in 2010 namelijk 

niet overal voldoen aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof 

(PM10). De directe koppeling heeft tot gevolg gehad dat veel geplande (en als noodzake-

lijk of gewenst ervaren) projecten geen doorgang konden vinden in overschrijdingsgebie-

den. Met de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ en bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen wil 

de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen, als ook de ge-

wenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. 

De kern van de Wet is het ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ (NSL). 

Dit instrument wordt door de rijksoverheid gecoördineerd en bevat de ruimtelijke ontwik-

kelingen die de luchtkwaliteit ‘in betekenende mate’ verslechteren en maatregelen die de 

luchtkwaliteit verbeteren. Het doel van het NSL is om in 2015 overal aan de grenswaar-

den te voldoen. Uiterlijk begin 2009, op basis van de doestellingen en resultaten van het 

NSL, besluit de Europese Commissie of Nederland daadwerkelijk uitstel (derogatie) krijgt 

voor de normen zoals in de Europese Richtlijn voor luchtkwaliteit in december 2007 is 

vastgesteld. Het NSL kan daarom pas in het voorjaar van 2009 definitief in werking tre-

den. Toch is de nieuwe wet al per direct rechtsgeldig om te stimuleren dat zo snel moge-

lijk maatregelen worden getroffen om in 2015 aan de grenswaarden te kunnen voldoen. 

2.1.2 omschrijving ‘niet in betekenende mate’ 

De wet maakt onderscheid tussen kleine en grote ruimtelijke projecten. Een project is 

klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een ver-

slechtering van de luchtkwaliteit. Kleine projecten hoeven niet langer afzonderlijk te 

worden getoetst aan de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of 

meerdere grenswaarden te verwachten is. Grotere projecten kunnen worden opgenomen 

in het NSL-programma mits overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat pro-

                                                     
1 Eerste dochterrichtlijn luchtkwaliteit EU, Richtlijn 1999/30/EG betreffende grenswaarden voor  

  zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht, april 1999 
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ject worden weggenomen door de maatregelen van het NSL; anders is projectsaldering 

noodzakelijk. Met projectsaldering moet worden aangetoond dat de luchtkwaliteit per 

saldo verbetert of tenminste gelijk blijft. Het begrip ‘niet in betekenende mate’ is verder 

uitgewerkt in een gelijknamig AMvB. Deze treedt gelijk met de wet in werking. De grens 

van ‘niet in betekenende mate’ wordt gelegd bij 3% van de grenswaarde van een stof. 

Voor fijn stof en stikstofdioxide betekent dit een maximale toename van 1,2 µg/m3.  

In de nieuwe ministeriële regeling wordt de 3% norm gekwantificeerd voor veel voorko-

mende ruimtelijke functies als: 

• woningen: 1.500 woningen met 1 ontsluitingsweg 

• kantoren: 10 hectare bruto vloeroppervlak (bvo) met 1 ontsluitingsweg 

• landbouwinrichtingen: akkerbouw of tuinbouw met open teelt, teelt van eetbare 

gewassen in een gebouw of onverwarmde glastuinbouw ongeacht de omvang 

en verwarmde opstanden van glas of kunststof van maximaal 2 hectare.  

• kinderboerderijen  

Tijdens de interim-periode (tot de derogatie door de EU mogelijk is), wordt een grens 

van 1% gehanteerd (een maximale toename van 0,4 µg/m3 ). 

 

2.1.3 omschrijving ‘gevoelige bestemmingen’ 

VROM is bezig met de voorbereiding van een AMvB voor gevoelige bestemmingen.  

Het ontwerpbesluit vormt de uitwerking van artikel 5.16a van de Wm. Dit artikel is er  

op gericht te voorkomen dat door de bouw van een ‘gevoelige bestemming’ op een plek 

waar een grenswaarde voor luchtkwaliteit wordt overschreden of dreigt te worden over-

schreden, het aantal ter plaatse ‘gevoelige’ personen toeneemt. De AMvB ‘gevoelige 

bestemmingen’ biedt extra bescherming voor gevoelige groepen voor reeds bestaande 

overschrijdingssituaties. Gevoelige bestemmingen zoals scholen, kinderdagverblijven, 

bejaarden-, verzorgings- en verpleegtehuizen, mogen niet te dicht bij de weg worden 

gebouwd, op locaties waar sprake is van een overschrijding van de grenswaarden. Ze 

moeten minimaal 100 meter vanaf een rijksweg en minimaal 50 meter vanaf een provin-

ciale weg worden gebouwd. Vanwege de samenhang met (dreigende) overschrijdingssi-

tuaties zal de AMvB voor genoemde zones een onderzoeksplicht creëren. Een ziekenhuis 

is niet aangemerkt als een gevoelige bestemming, omdat het verblijf in een ziekenhuis 

veelal binnen plaats vindt en hier een luchtsysteem aanwezig is.  

2.2 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING  

In het licht van een goede ruimtelijke ordening moet voor wat betreft luchtkwaliteit veelal 

verder worden gekeken dan de juridische verplichtingen op basis van de Wet milieube-

heer. De handreiking bij de Wet milieubeheer geeft expliciet aan dat het toekomstig 

AMvB ‘gevoelige bestemmingen’ nadere regels betreft die verplicht nageleefd moeten 

worden en geen vervanging is van het principe ‘goede ruimtelijke ordening’. Uit het oog-

punt van een goede ruimtelijke ordening zal afgewogen moeten worden of het aan-

vaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren. Daarbij speelt 

de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project zelf niet of 

nauwelijks bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  
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3  HET INITIATIEF EN DE INVLOED OP DE OMGEVING  

Een nieuw initiatief kan gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit. Om te kunnen beoorde-

len of het initiatief mogelijke gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit, wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de autonome situatie en de situatie die planologisch mogelijk gemaakt 

wordt. De invloed op de omgeving kan bepaald worden door procesemissies van agrari-

sche of industriële activiteiten of door de uitstoot van luchtvervuilende stoffen van weg-

verkeer. 

3.1 LUCHTVERVUILENDE ACTIVITEITEN IN HET PLANGEBIED 

Het initiatief maakt de realisatie van een beheerskantoor, huisvesting van zorgpatiënten 

een botenhuis en een theehuis mogelijk, deels in bestaande bebouwing. Het initiatief 

leidt tot een uitstoot van luchtvervuilende stoffen door wegverkeer van en naar het plan-

gebied. 

3.1.1 verkeersaantrekkende werking van het initiatief 

De beoogde ruimtelijke ontwikkeling heeft mogelijk consequenties voor de verkeersaan-

trekkende werking van het plangebied. Het verschil tussen de verkeersaantrekkende 

werking in de autonome en in de beoogde situatie, geeft de verkeersaantrekkende wer-

king van het initiatief aan. 

 

De verkeersaantrekkende werking in de huidige situatie maakt onderdeel uit van de 

huidige verkeersintensiteiten. De verkeersaantrekkende werking van het initiatief is in-

zichtelijk gemaakt door met een indicatief mobiliteitsprofiel de verkeersaantrekkende 

werking te schatten.  

 

De veranderende verkeersaantrekkende werking door van het initiatief is bepaald door de 

Natuurmonumenten en de Stichting Philadelphia Zorg2. In dit mobiliteitsprofiel is de 

huidige situatie zonder het initiatief en de situatie met het voorgenomen initiatief met 

elkaar vergeleken. 

 

Philadelphia 
Philadelphia Zorg ’t Gooi zal voor haar dagbesteding op Stadzigt met circa 20 cliënten per 

dag gebruik maken van Stadzigt hetgeen betekent dat er vier busjes per dag (2 ’s och-

tends en 2 ’s middags) van en naar Stadzigt rijden op doordeweekse dagen; in het week-

end is dit hooguit de helft. Voor de begeleiding van deze dagbesteding zullen medewer-

kers van Philadelphia aanwezig zijn. Dit brengt maximaal 5 auto’s op de weg. 

 

Voor de bewoning op Stadzigt zal veelal met openbaar vervoer of fiets gereisd worden en 

zullen verkeersbewegingen beperkt zijn tot normaal bezoek van ouders en andere fami-

lieleden. Echter gezien hun autistische stoornis hebben ze geen sociaal netwerk en zullen 

ze beperkt bezoek ontvangen. Een aantal van deze wooncliënten krijgt ook op Stadzigt in 

de dagbesteding werk en er zullen dus minder dan 10 cliënten gaan reizen. 

                                                     
2 http://www.natuurmonumenten.nl/ 
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het theehuis 
Dagelijks zullen tot 2 toeleveranciers naar het theehuis rijden. 

Het theehuis zal op doordeweekse dagen ook als vergaderruimte kunnen worden ge-

huurd. Dit kan een stroom van maximaal 30 auto’s per dag tot gevolg hebben. 

 

activiteiten van Natuurmonumenten 
Het kantoor van de beheereenheid Naardermeer vindt hier z’n plek. Dit brengt maximaal 

20 auto’s per dag met zich mee. 

 

In het excursieseizoen – pakweg van april tot oktober – kunnen er maximaal 4 bootex-

cursies (’s ochtends 2 en ’s middags 2) per dag plaatsvinden. Per dagdeel kan dit leiden 

tot hooguit 20 auto’s, dus 40 per dag. Per dag doen maximaal 2 excursieleiders dienst, 

die ook met de auto zouden kunnen komen. 

 

Mensen kunnen ook wandelen bij het Naardermeer. Op doordeweekse dagen levert dit 

nu maximaal 10 auto’s op en in de weekends maximaal 30. Dit aantal zal licht toenemen 

naar resp. 15 en 40. 

 

totaaloverzicht 
Hieronder een overzichtje van een inschatting van een doordeweekse topdag en een 

topdag in het weekend in de toekomstige situatie, vergeleken met de huidige situatie 

(inclusief het gebruik tijdens de openstelling van de druk bezochte boerderijwinkel van 

Pieterse). Let wel: het gaat in alle gevallen om inschattingen van de maximale aantallen 

auto’s; gemiddelden liggen dus lager. 

 

 doordeweeks weekend 

 huidig nieuw huidig nieuw 

zorg - dagbesteding - 43 - 2 

zorg – bewoners - 3 - 5 

zorg – staf - 5 - 1 

theehuis - leveranciers - 24 - 2 

theehuis – vergadering 10 30 - - 

Wandelaars 10 15 30 40 

excursies – deelnemers 40 40 40 40 

excursieleiders 2 2 2 2 

medewerkers NM 10 20 - - 

vrijwilligers NM 2 2 10 10 

voorm. boerderij P 10 - 2 - 

voorm. winkel P 10 - 30 - 

Totaal 94 123 114 102

 

De grootste toename van de verkeersaantrekkende vindt plaats op een doordeweekse 

topdag, op deze dagen bedraagt deze 29 voertuigen per dag, waarvan 2 middelzware 

vrachtwagens. Aangezien ieder voertuig zowel heen als terug rijdt, leidt dit tot 58 voer-

tuigbewegingen per etmaal, waarvan 4 middelzware vrachtwagens 

 

                                                     
3 personenbusjes 
4 naar verwachting bestelbusjes of middelzware vrachtwagens 

 



 

 

6 

S
A

B
•A

M
S

T
E

R
D

A
M

 |
 L

U
C

H
T

K
W

A
L

IT
E

IT
O

N
D

E
R

Z
O

E
K

 S
T

A
D

Z
IG

H
T

 T
E

 N
A

A
R

D
E

N
|

3.2 DE VERONTREINIGING VAN DE BUITENLUCHT DOOR HET INITIATIEF 

3.2.1 relevante stoffen 

De Europese Unie heeft grenswaarden vastgesteld voor de stoffen stikstofdioxide (NO2), 

fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en koolmonoxide (CO). 

De concentraties van deze stoffen in de buitenlucht moeten minimaal aan de gestelde 

grenswaarden voldoen.  

De ervaring leert dat in Nederland de grenswaarden voor zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) 

en koolmonoxide (CO) sinds 2002 niet meer worden overschreden5. Berekeningen van 

TNO tonen aan dat dit de aankomende tien jaar ook niet het geval zal zijn6. 

De concentraties benzeen liggen in de regel ook ver onder de grenswaarden. Deze kun-

nen echter sterk oplopen in situaties waar sprake is van grote parkeerterreinen of grote 

parkeergarages die niet voldoen aan de NEN 2443 eisen. Hier is hier geen sprake van. 

Het onderzoek richt zich daarom op de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

3.2.2 motivering rekenpunt planbijdrage 

De extra verkeersbewegingen leiden tot een toename van luchtverontreinigde stoffen. 

Deze toename (de planbijdrage) is het grootst in de directe omgeving van het plange-

bied. Als de afstand groter wordt, zal het verkeer zich verdelen en de luchtverontreiniging 

afnemen door verdunning.  

 

Het plangebied wordt ontsloten via de Meerkade. Langs de Meerkade staan bomen, 

waardoor de luchtvervuiling deels onder de bomen blijft hangen.  

De planbijdrage wordt om twee redenen uitgerekend op de Meerkade. 

3.2.3 het zichtjaar 

Het RIVM verwacht dat de emissiefactoren door wegverkeer zullen afnemen. De planbij-

drage is daarom het grootst in het jaar dat de beoogde situatie gerealiseerd kan zijn. Dit 

is op zijn vroegst in 2008 het geval. De berekening van de planbijdrage houdt rekening 

met de hogere emissiefactoren voor het jaar 2008. 

3.2.4 de berekening van de verontreiniging door het plan 

De ministeriële regeling ‘Beoordeling luchtkwaliteit 2007’ bevat voorschriften en rekenre-

gels om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. 

Deze regeling schrijft drie rekenmethoden voor. 

Aangezien het hier gaat om de concentraties luchtverontreinigende stoffen op relatief 

korte afstanden tot de wegas te bepalen, mag rekenmethode 1 worden toegepast.  

De planbijdrage is berekend met de meest actuele versie van het CAR II-model, versie 

7.0. Dit model is een implementatie van standaardrekenmethode 1 en werkt met de 

meest recente gegevens over de ontwikkeling van emissiefactoren en achtergrondcon-

centraties. Er is gerekend met een meerjarige meteorologie en neutrale schalingsfacto-

ren. De gehanteerde uitgangspunten, parameters en rekenresultaten staan in bijlage B. 

                                                     
5 RIVM, Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2002, Rapport 500037004, Bilthoven 2004 
6 Wesseling, J.P. en P.Y.J Zandveld (2006), bijlagen bij luchtkwaliteitberekeningen in het kader van de 

ZSM/spoedwet, TNO-Rapport R2006/, november 2006 
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De rekensessie met het CAR-II model leidt tot de onderstaande planbijdrage.  

 

planbijdrage in 2008 

emissiebron stikstofdioxide, 

jaargemiddelde concentratie 

fijn stof, 

jaargemiddelde concentratie 

wegverkeer 0,0 µg/m3 0,0 µg/m3 

tabel 1. rekenresultaten toename jaargemiddelde concentratie door het initiatief 

 

3.3 TOETSING PLANBIJDRAGE AAN WETTELIJKE GRENS NIBM-IBM 

De toename van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof is niet groter dan 0,4 µg/m3.  

Op basis van de wettelijke criteria7 behoort dit project tot de categorie projecten die ‘niet 

in betekenende mate’ leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Vanwege deze geringe verslechtering hoeft er op grond van de Wet Milieubeheer geen 

nader onderzoek te worden uitgevoerd naar een mogelijke (toenemende) grenswaarden-

overschrijding door het project. 

 

Uit dit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient afgewogen te worden of het 

aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Daarbij speelt de blootstelling 

aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project zelf niet of nauwelijks bijdraagt aan 

de luchtverontreiniging. 

                                                     
7 AMvB “niet in Betekenende Mate”, VROM, november 2007 
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4  DE BLOOTSTELLING AAN LUCHTVERONTREINIGING IN HET 
PLANGEBIED 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet worden afgewogen of het 

aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te realiseren.  

Daarbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. De blootstelling 

aan luchtverontreiniging kent in hoofdlijnen drie elementen: de kwaliteit van de lucht, de 

gevoeligheid van de functie en de duur van de blootstelling. 

4.1 DE LUCHTKWALITEIT IN HET PLANGEBIED 

Het concentratieniveau ter plaatse wordt in beeld gebracht met behulp van een screening 

met de meest recente versie van het CAR II model. De screening geeft inzicht in de kwali-

teit van de buitenlucht in de directe omgeving van het projectgebied. Deze is gebaseerd op:  

 

- een worstcase situatie van de achtergrondconcentratie in het projectgebied,  

- de verslechtering door het project (0,0 microgram) 

- de invloed van een representatieve weg in de omgeving van het projectgebied.  

4.1.1 screeningsjaar 

Het RIVM prognosticeert tussen 2007 en 2020 een lichte afname van de concentraties 

luchtvervuilende stoffen en verwacht dat de achtergrondconcentraties en de emissiefac-

toren voor wegverkeer zullen afnemen.  

Het nieuwe planologisch regime dat het initiatief mogelijk maakt, zal mogelijk in 2008 

kunnen worden vastgesteld. Vanaf dat moment kan het plan gerealiseerd worden.  

De screening wordt uitgevoerd voor het jaar met de hoogste concentraties: 2008.  

4.1.2 de representatieve weg in de omgeving van het projectgebied 

Een representatieve weg voor de maximale verkeersemissies in de directe omgeving van 

het projectgebied is de Rijksweg. De verkeersgegevens van deze weg zijn afkomstig van 

de gemeente Naarden, gebaseerd op verkeerscijfers voor 2006 uit de gemeentelijke 

rapportage luchtkwaliteit. Er is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteit. Bij deze 

screening is de verwachte autonome groei van het wegverkeer gekoppeld aan de ver-

keersintensiteit. Bij wegen met meer dan 10.000 voertuigen per etmaal is uitgegaan van 

2,5 % groei per jaar. In het onderstaande overzicht zijn de verkeersgegevens weergege-

ven.  

  

voertuigverdeling weg(vak) intensiteit 

basisjaar 

autonome 

groei p.j. 

intensiteit 

2008 lmv (I+II) mzmv III) zmv (IV)

Rijksweg 15.293 2,5% 16.067 95,0% 2,5% 2,5% 

tabel 2. verkeersgegevens representatieve weg in directe omgeving van het plangebied 

 

De nieuwe wet- en regelgeving geeft afstanden tot de wegrand die gehanteerd moeten 

worden bij de bepaling van de concentratie stikstofdioxide en fijn stof langs een weg. 

Voor het bepalen van de concentratie stikstofdioxide geldt een afstand van maximaal 5 

meter vanaf de wegrand. Voor het bepalen van de concentratie fijn stof geldt een af-

stand van maximaal 10 meter vanaf de wegrand. 
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Op een grotere afstand van de wegrand meten is toegestaan indien daarmee een repre-

sentatiever beeld wordt verkregen (bijvoorbeeld: bij de aanwezigheid van een geluids-

scherm mag worden gemeten achter het scherm).  

Omwille van de eenvoud voor deze screening worden de concentraties voor beide stoffen 

bepaald op 5 meter van de wegrand en wordt voor de wegbreedte uitgegaan van een 

breedte van 8 meter. De concentraties worden dus berekend op een afstand van 13 

meter uit de wegas. Aangezien het CAR II model bij een grotere afstand van de weg 

lagere concentraties toont, leidt deze aanname hooguit tot een overschatting van de 

concentratie fijn stof.  

4.1.3 uitgangspunten CAR II screeningsmodel 

De screening wordt uitgevoerd met het CAR II model (Calculation of Air pollution from 

Road traffic), versie 7.0. Dit model voldoet aan de Standaardrekenmethode I en is ont-

wikkeld in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit is conform de ministeriële Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit (2007). Volgens deze regeling worden de concentraties bere-

kend voor situaties met bebouwing langs een weg op maximaal 30 meter van de wegas. 

Voor de berekening met het CAR II model, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 

meteorologie Meerjarig 

schalingsfactoren Neutraal 

coördinaten: X = 138.329 ; Y = 478.435 

parkeerbewegingen: Beïnvloedt alleen de concentratie benzeen. Deze stof wordt niet 

onderzocht aangezien er geen overschrijding verwacht wordt.  

snelheidstypering: Er is uitgegaan van een buitenweg. 

wegtype: Er is uitgegaan van een basistype weg: wegtype 2. 

bomenfactor: Er is uitgegaan van de factor 1,25. Er zijn meerdere bomenrijen, 

zij overspannen minder dan 1/3 van de straatbreedte. 

afstand tot weg-as: 
 

Voor stikstofdioxide is er gerekend op een afstand van 13 meter. 
Voor fijn stof is er gerekend op een afstand van 13 meter. 

stagnatiefactor: Gedurende de ochtend- en avondspits stagneert het verkeer 

regelmatig. Er is uitgegaan van 50 % stagnerend verkeer. 
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4.1.4 rekenresultaten  

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten uit het CAR II model voor stikstofdioxide en fijn 

stof schematisch weergegeven. De invloed van de Rijksweg is betrokken bij de bereke-

ning van de kwaliteit van de buitenlucht in het plangebied. 

 

projectnummer: 70784 2008

datum: 21 mei 2008 

De luchtkwaliteit 
op de ontwikkelingslocatie CAR II model, versie 7.0.

screening van de luchtkwaliteit nabij het plangebied (worstcase) inclusief invloed Rijksweg 

stof type norm 2008    

jaargemiddelde achtergrond 23 µg/m3

jaargemiddelde toename door weg 8 µg/m3 

jaargemiddelde totaal 31 µg/m3

grenswaarde (jaargemiddelde) 40 µg/m3 

het jaargemiddelde is  

77 % van de  

Europese grenswaarde 

aantal overschrijdingen uurgemiddelde per jaar 0 keer

NO2 

(stikstof-

dioxide) 

grenswaarde (max. aantal overschrijdingen per jaar 

van het uurgemiddelde van 200 µg/m3) 

18 keer 
het aantal overschrij-

dingsdagen is 0 % van de 

Europese grenswaarde 

jaargemiddelde achtergrond* 20 µg/m3 

jaargemiddelde toename door weg 2 µg/m3 

jaargemiddelde totaal* 22 µg/m3 

grenswaarde (jaargemiddelde) 40 µg/m3 

het jaargemiddelde is  

55 % van de  

Europese grenswaarde 

aantal overschrijdingen 24-uurgemiddelde per jaar** 14 keer 

PM10 

(fijn stof 

grenswaarde (max. aantal overschrijdingen  

per jaar v/h 24-uurgemiddelde van 50 µg/m3) 

35 keer 

het aantal overschrij-

dingsdagen is 40 % van 

de Europese grenswaarde 

* Het berekende jaargemiddelde van de concentratie fijn stof is conform de ministeriële regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

gecorrigeerd met het aandeel zeezout. Voor de gemeente Naarden is deze correctie vastgesteld op 5 µg/m3.  

** het berekende aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 van fijn stof is conform de 

ministeriële regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 gecorrigeerd met 6 dagen.  

tabel 3. rekenresultaten luchtkwaliteit plangebied      

 

 

In de onderstaande tabel zijn de concentraties stikstofdioxide en fijn stof vergeleken met 

de luchtkwaliteitsnormen die op Europees niveau zijn vastgesteld om te voorkomen dat 

de gezondheid onaanvaardbare risico’s loopt. De concentraties zijn uitgedrukt in percen-

tages van deze Europese grenswaarden. 

 

berekende concentratie als percentage van de Europese grenswaarde  

 2008 

stikstofdioxide, jaargemiddelde concentratie  77% 

stikstofdioxide, overschrijdingen uurgem. van 200 µg/m3 0% 

fijn stof, jaargemiddelde concentratie 55% 

fijn stof, overschrijdingen 24h-gem. van 50 µg/m3 40% 

tabel 4. concentraties in het projectgebied in percentages t.o.v. de Europese grenswaarden  
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4.2 DE GEVOELIGHEID VAN DE FUNCTIE 

 

Het project maakt de realisatie van zorgwoningen mogelijk / De meest gevoelige functie 

die wordt mogelijk gemaakt is zorgwoningen. Zorgwoningen worden niet expliciet ge-

noemd in de AmvB Gevoelige Bestemmingen, echter is het vergelijkbaar met een bejaar-

den-/ verzorgingstehuis (verblijfsfunctie gericht op ouderen & hulpbehoevenden). In dit 

onderzoek wordt uitgegaan dat zorgwoningen onder de categorie “gevoelige bestem-

ming’ vallen. 

 

De ‘gevoelige bestemming’ bevindt zich echter niet binnen 50 meter van een rijksweg of 

100 meter van een provinciale weg. De Wet Milieubeheer verbindt daarom geen nadere 

eisen, maatregelen of onderzoeksplicht aan deze aanwijzing tot ‘gevoelige bestemming’.  

4.3 DUUR VAN DE BLOOTSTELLING 

Het project maakt de realisatie van woningen mogelijk. De functie ‘wonen’ is een functie 

waarbij mensen langdurig kunnen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging. 
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5  CONCLUSIES 

De gemeente Naarden is voornemens medewerking te verlenen aan een initiatief van 

Natuurmonumenten en Philadelphia Zorg. Zij zijn van plan om op het terrein van de 

voormalige boerderij Stadzigt een beheerskantoor, huisvesting voor zorgpatiënten (autis-

ten), een theehuis en een parkeerplaats te realiseren, deels in de bestaande bebouwing. 

 

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de luchtkwaliteit in en rond het plangebied 

en om aan te geven wat de invloed is van de realisatie van het plan op de luchtkwaliteit 

ter plaatse. Er is onderzocht of er mogelijke belemmeringen zijn vanuit de Wet milieube-

heer. Verder is beoordeeld of het in deze context aanvaardbaar is om dit project op de 

beoogde locatie te realiseren; of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  

 

• Het project leidt niet ‘in betekenende mate’ tot verslechtering van de luchtkwaliteit.  

 

• Het project maakt de realisatie van een ‘gevoelige bestemming’ mogelijk; deze gevoeli-

ge bestemming ligt buiten de onderzoekszones van provinciale en rijkswegen (resp. 50 

en 100 meter).  

 

• Hoewel de blootstelling min of meer permanent is voor de bewoners van de zorgwo-

ningen, liggen de concentraties van de luchtvervuilende stoffen stikstofdioxide en fijn 

stof respectievelijk op 77% en 55% van de luchtkwaliteitsnormen, die op Europees 

niveau zijn vastgesteld om te voorkomen dat de gezondheid onaanvaardbare risico’s 

loopt. De mate van blootstelling leidt hier niet tot onaanvaardbare gezondheidsrisi-

co’s. Het aspect ‘luchtkwaliteit’ vormt in deze situatie geen belemmering voor een 

goede ruimtelijke ordening.  

 

Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitonderzoek kan geconcludeerd worden dat 

zowel vanuit de Wet Milieubeheer als vanuit een goede ruimtelijke ordening de luchtkwa-

liteit geen belemmering vormt voor het onderhavige initiatief.  
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B I J LAGE  A 

BEREKENING VAN DE PLANBIJDRAGE 
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afstand tot 

de wegrand 

afstand tot 

de wegas straatnaam 

afstand 

wegas -  

wegrand (NO2) (PM10) (NO2) (PM10) 

coördinaten rekenpunt 

Meerkade 2 m 5 m 5 m 7 m 7 m X = 138.329 ; Y = 478.283  

tabel 6. afstanden en coördinaten ten behoeve van berekeningen met het CAR II-model, versie 7.0. 

 

 Jaargemiddelde concentraties 

Stof achtergrond* situatie met plan planbijdrage 

Stikstofdioxide (NO2) 23,3 µg/m3 23,3 µg/m3 0 µg/m3

fijn stof (PM10)  20,3 µg/m3 20,3 µg/m3 0 µg/m3

* De berekende jaargemiddelde van de concentratie fijn stof is conform de ministeriële regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

gecorrigeerd met het aandeel zeezout. Voor de gemeente Naarden is deze correctie vastgesteld op 5 µg/m3. 

tabel 7. de planbijdrage  

 

parameter: Meerkade 

De volgende snelheidstypen worden onderscheiden: 

A: snelweg algemeen - snelwegverkeer, een gemiddelde snelheid van 65 km/uur 0,2 stops per km. 

B: buitenweg - buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van 60 km/uur en 0,2 stops per km. 

C: normaal stadsverkeer - stadsverkeer met een redelijke van congestie. Een gemiddelde snelheid van 

15-30 km/uur en circa 2 stops per km. 

D: stagnerend verkeer - stadsverkeer met een grote mate van congestie. Een gemiddelde snelheid 

kleiner dan 15 km/uur en gemiddeld 10 stops per km. 

E: stadsverkeer met minder congestie - stadsverkeer met een relatief groter aandeel ‘free-flow’ 

rijgedrag en een gemiddelde snelheid van 30-45 km/uur. Circa 1,5 stops per km. 

De maximaal  

toegestane rijsnelheid is 

50 km/uur.  

Er is sprake van een 

typische buitenweg. 

 

 

De volgende wegtypen worden onderscheiden: 

1. weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter. 

2. basistype, alle wegen anders dan type 1, 3a, 3b of 4, 

3a. beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal de hoogte van de 

bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing, 

3b. beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de hoogte van 

de bebouwing (street canyon), 

4. eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een 

afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing. 

Er staan incidenteel 

gebouwen langs de weg. 

Binnen 100 meter staan 

relatief veel bomen. 

 

Het basistype 2 wordt 

toegepast. 

 

fractie stagnatie: inschatting op basis van stagnatieduur tijdens de ochtend- en avondspits: 

 0% - geen stagnatie 

 7% - minder dan 1 uur in de ochtend- of avondspits 

15% - minder dan 2x 1 uur in de ochtend- en avondspits 

15% - bijna 2 uur in de ochtend- of avondspits 

20% - meer dan 2 uur in de ochtend- of avondspits 

30% - bijna 2x 2 uur in de ochtend- en avondspits 

40% - meer dan 2x 2 uur in de ochtend- en avondspits 

Er is geen sprake van 

stagnatie van het ver-

keer. De stagnatiefactor 

is 0%  

 

Drie bomenfactoren worden onderscheiden: 

1: hier en daar bomen of in het geheel niet. 

1.25: bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen. 

1.5: de kronen raken elkaar en overspannen minstens eenderde gedeelte van de straatbreedte. 

Er staan bomenrijen, 

waarvan de kronen 

elkaar raken. 

De rekenfactor is 1,5 

parkeerbewegingen: Parkeerbewegingen hebben alleen invloed op de concentratie benzeen. Deze stof wordt in dit onderzoek 

niet nader onderzocht, omdat overal in Nederland aan de gestelde normen voor benzeen wordt voldaan. Het aantal parkeerbe-

wegingen = 0. 

tabel 5. parameters CAR II model voor rekenpunt 1  




