
              Memo 

blad 1 van 6  
 
 

 

 

nummer 2011-2 
datum 16 december 2011 
aan Woonlinie  
van Oranjewoud  
kopie Gemeente Woudrichem Provincie Noord-Brabant 
project Bestemmingsplan Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging 
projectnummer 240742 
betreft Compensatieplan verplaatsing paddenpoel 
 

Inleiding 
Het gebied dat wordt begrensd door de Alm, de Doornseweg, de Provinciale weg Noord en de bestaande 
uitbreidingswijk de Alm wordt de komende jaren herontwikkeld. Deze ontwikkeling is reeds in volle gang met het 
realiseren van enkele panden. In het kader van de voortgaande ontwikkeling wordt een wijzigingsplan met 
bijbehorende ecologische onderbouwing opgesteld voor het verplaatsen van een poel uit de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Op deze wijziging is Artikel 4.9 uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 (8 maart 2011) 
van toepassing. In Artikel 4.9, lid 2, onderdeel g wordt, ter compensatie van verlies van ecologische waarden en 
kenmerken, verwezen naar Artikel 4.11. In dit Artikel worden regels geformuleerd inzake het compensatieplan (zie 
Box 1). 

Box 1: Verordeling Ruimte Noord-Brabant 2011 (8 maart 2011) 

 
Artikel 4.11. Regels inzake compensatieplan 
1. Een verzoek, als bedoeld in de artikelen 4.7, 4.8 en 4.9, alsmede een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 4.2, vierde lid, gaat 
vergezeld van een compensatieplan. 
 
2. Een compensatieplan omvat ten minste: 
a. het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken dat optreedt; 
b. de wijze waarop het netto verlies, genoemd onder a, wordt gecompenseerd; 
c. de ruimtelijke begrenzing van het te compenseren gebied en de compensatie; 
d. de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie; 
e. de termijn van uitvoering; 
f. de inhoud en realisatie van de voorgenomen mitigerende en compenserende maatregelen; 
g. een beschrijving van het reguliere beheer en het ontwikkelingsbeheer, een en ander onder toepassing van artikel 4.12. 
 
3. Het compensatieplan wordt opgenomen als onlosmakelijk onderdeel van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 4.2, vierde 
lid en artikel 4.6, tweede lid. 
 
4. De uitvoering van het compensatieplan wordt vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de 
gemeente waarin: 
a. rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn vastgelegd; 
b. een financiële onderbouwing is vastgelegd waaruit blijkt dat de uitvoering van de compensatiemaatregelen is zeker gesteld en 
niet wordt gefinancierd uit middelen die beschikbaar zijn op grond van een subsidieregeling; 
c. een boeteclausule is opgenomen die van toepassing is bij het niet, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van de compensatie. 
 
5. Voor het verschuldigd zijn van de boete bedoeld in het vierde lid is geen ingebrekestelling nodig. 
 
6. Het boetebedrag wordt gestort in de provinciale compensatievoorziening ter uitvoering van de geformuleerde 
compensatietaakstelling. Het boetebedrag is op het moment van vaststelling ten minste gelijk aan 150% van alle 
directe en indirecte kosten die samenhangen met de betrokken compensatie. 
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Compensatieplan 
Onderstaand worden de regels inzake het compensatieplan doorlopen aan de hand van de voorwaarden genoemd in 
artikel 4.11, lid 2, 3 en 4 (zie Box 1). 
 
Lid 2. Een compensatieplan omvat ten minste: 
a. het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken dat optreedt. 
De wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS bestaan uit een poel die (goed) functioneert als 
voortplantingsplaats voor diverse algemene amfibiesoorten. Deze soorten vallen onder Tabel 1 van het 
Vrijstellingbesluit bij artikel 75 Flora- en faunawet. Strikt beschermde soorten als kamsalamander en rugstreeppad 
komen niet voor in de poel of de directe omgeving. De aanwezige planten zijn niet beschermd door de Flora- en 
faunawet.  
 
Het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken bestaat eruit dat door de ingreep de bestaande poel, en dus 
de voortplantingsplaats voor diverse amfibiesoorten, zal verdwijnen. Dit betekent een wezenlijke aantasting van de 
ecologische waarden van de poel. Het functioneren van de EHS en de EVZ langs de Alm als geheel wordt niet 
aangetast. De poel functioneert als voortplantingsplaats voor algemene amfibiesoorten, strikt beschermde soorten 
komen (nog) niet voor.  
 
b. de wijze waarop het netto verlies, genoemd onder a, wordt gecompenseerd. 
Het netto verlies aan ecologische waarden en kenmerken wordt gecompenseerd door het graven van een nieuwe poel 
op circa 250 meter afstand van de huidige poel. Bij de inrichting van de nieuwe poel wordt zorg gedragen voor een 
goed landschappelijk en natuurlijke inpassing op basis van door de RAVON opgestelde inrichtingseisen (zie Box 2). 
 
Box 2: Inrichtingseisen nieuw te graven poel (bron: RAVON.nl) 
De nieuw te graven poel zal een vergelijkbare (of grotere) omvang en oppervlakte hebben als de bestaande poel: 
§ De aanleg van de poel kan in principe in elke periode van het jaar. De beste periode voor de aanleg is een droge periode 

(juni/juli/augustus) of in een vorstperiode.  
§ De laagste grondwaterstand (in de nazomer) dient bij voorkeur niet meer dan 1 tot 1,5 meter beneden maaiveld te zijn. 

Wanneer een poel te vroeg in het jaar droogvalt zal de voortplanting niet slagen. In uitzonderlijke gevallen kun je er voor kiezen 
een ondoorlatende laag klei aan te brengen om water vast te houden. 

§ Je moet rekening houden met voldoende instraling door de zon (minimaal 50% van de dag). 
§ Poelen worden bij voorkeur op voldoende afstand (minimaal 10-20 meter) van hoogopgaande begroeiing aangelegd. Invallend 

blad kan een zeer snelle verlanding veroorzaken. Dat noodzaakt tot veelvuldig opschonen. Elke opschoning is een verstoring 
voor het leven in de poel. 

§ In vlakke terreinen dienen poelen tot op 0,5 á 1,0 m beneden de laagste grondwaterstand te worden uitgegraven. Een diepte 
van 1 á 1,5 m zal dan voldoende zijn om droge perioden te kunnen doorstaan zonder droog te vallen. 

§ Bij het graven van een nieuwe poel kan men het best uitgaan van een wateroppervlakte met een doorsnede van 20 - 30 m (600 
m2). 

§ Het talud (hellingshoek) van een poel is bij voorkeur 1 : 3 of minder. Bij ruimtegebrek of lage grondwaterstanden mag het talud 
aan de zuidzijde maximaal 1 : 1 zijn en aan de noordzijde maximaal 1 : 2. De noordelijke oever wordt door de zon beschenen en 
is daarom het belangrijkst. 

 
Er wordt zorg voor gedragen dat de nieuwe poel ruim voor het verwijderen (dempen) van de huidige poel is 
aangelegd. Het heeft de voorkeur om één voortplantingsseizoen de bestaande poel te handhaven naast de nieuwe 
poel. Hierdoor kunnen weinig kritische amfibieën als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander op korte 
termijn poel in gebruik nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de nieuwe poel (o.a. watervegetatie) bespoedigd 
door waterplanten uit de oude poel over te zetten naar de nieuwe poel. Op deze manier kan de nieuwe poel zich 
ontwikkelen en is een geschikt voortplantingsplaats aanwezig op het moment dat de bestaande poel wordt 
verwijderd. 
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c. de ruimtelijke begrenzing van het te compenseren gebied en de compensatie. 
In de huidige situatie bestaat 'wijzigingsgebied 1' (zie '1' op onderstaande luchtfoto) uit een paddenpoel met 
omliggende gronden. In het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' is aan betreffende gronden - op basis 
van provinciaal beleid - de dubbelbestemming 'Waarde-Ecologie' toegekend ter bescherming van de aanwezige 
ecologische waarden.  
 
'Wijzigingsgebied 2' (zie '2' op de luchtfoto) bestaat uit een deel van de Alm en de Buitenkade met de zuidelijk daarvan 
gelegen agrarische gronden alsmede en een deel van het voormalige terrein van zwembad Den Doorn. Op dit terrein 
staat aan de zijde van de Alm een houtwal.  
 
Onderstaande foto's tonen de bestaande situatie ter plaatse van de beide wijzigingsbevoegdheden. 
 

 
 

1 

2 

Foto's: luchtfoto met indicatieve ligging wijzigingsgebieden (boven) en bestaande paddenpoel (onder) 
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In onderstaande figuur zijn de wijzigingsbevoegdheden 1 en 2 binnen het bestemmingsplan 'Wonen en Sport - 
Almkerk West' aangegeven (rood gearceerde gebieden). Voor de nieuwe invulling van beide wijzigingsgebieden wordt 
verwezen naar figuur 2. 

Figuur 1: Ligging van de huidige en toekomstige poel in het vastgestelde bestemmingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West' 
 
d. de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie. 
Het verwijderen van de poel is een wezenlijke aantasting van de ecologische waarden van de poel. Om te voorkomen 
dat dit leidt tot een kwalitatieve, dan wel kwantitatieve achteruitgang van de ecologische waarden en kenmerken van 
het gebied wordt een nieuwe poel aangelegd. Er wordt gestreefd naar het handhaven van de bestaande poel naast de 
nieuwe poel voor één voortplantingsseizoen. Dit zal de ecologische waarden in de nieuwe poel ontwikkelen en 
versterken.  
 
Daarnaast wordt binnen het stedenbouwkundig plan - aan de oostzijde van de bestaande poel - in het kader van de 
wateropgave een waterpartij aangelegd in de EHS. Deze waterpartij gaat invulling geven aan de ambitie 'Moeras' uit 
het Natuurbeheerplan 2011. Deze waterpartij staat niet in directe verbinding met de Alm en is daardoor geschikt als 
voortplantingswater voor diverse amfibiesoorten, waaronder de kamsalamander. In combinatie met de nieuwe poel, 
ter compensatie van de bestaande poel, is hier sprake van een kwantitatieve en op termijn een kwalitatieve 
versterking van de EHS en de EVZ de Alm. De twee waterpartijen gaan dan (ecologisch) functioneren als kleine 
stapstenen langs de EVZ de Alm. De bestaande poel wordt verwijderd, daarvoor in de plaats komen twee 
'waterpartijen' op circa 250 meter van elkaar. Deze afstand past goed binnen de dispersieafstand (maximaal 400 - 500 
meter) van salamanders, in het bijzonder de kamsalamander. Indien poelen op een afstand van maximaal 400 meter 
vanaf een andere poel  zijn aangelegd,  is dat een garantie voor een snelle bevolking van de nieuwe poel door 
amfibieën (RAVON.nl). 
 
 

Locatie nieuwe aan te 
leggen poel 

Locatie huidige poel 
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e. de termijn van uitvoering. 
De nieuwe paddenpoel wordt medio 2012 aangelegd. De oude poel wordt verwijderd op het moment dat de nieuwe 
geheel functioneert. 
 
f. de inhoud en realisatie van de voorgenomen mitigerende en compenserende maatregelen. 
De te verwijderen paddenpoel wordt verplaatst naar een locatie op circa 250 meter ten westen van de huidige locatie. 
De nieuwe poel wordt ingericht op basis van de in box 2 beschreven inrichtingseisen. Ter plaatse van de huidige 
paddenpoel wordt de bestemming 'Woongebied' met de gebiedsaanduiding 'Overig-verwijderen EHS' opgenomen. Ter 
plaatse van de te realiseren paddenpoel wordt de bestemming 'Water' opgenomen. Tevens worden aan de gronden 
de dubbelbestemming 'Waarde-Ecologie' en gebiedsaanduiding 'Overig-toevoegen EHS' toegekend. 

Figuur 2: nieuwe invulling wijzigingsgebieden 
 
g. een beschrijving van het reguliere beheer en het ontwikkelingsbeheer, een en ander onder toepassing van artikel 
4.12. 
 
Het beheer van de poel is gericht op de functie van voortplantingswater voor amfibieën. Om genoeg zonlicht op de 
noordelijke oevertaluds en oevers te garanderen (belangrijk voor amfibieënlarven), wordt rondom de poel (met name 
de zuidoostoevers) struik- en boomvrij gehouden. Indien noodzakelijk worden struiken en bomen handmatig 
verwijderd. Om dichtgroeien van de poel te voorkomen worden de oevers gefaseerd opgeschoond van riet en grote 
lisdodde. Jaarlijks wordt bekeken of vis en watervogels in de poelen aanwezig zijn. Indien er vissen in de poel worden 
waargenomen zal worden getracht deze te verwijderen (afvangen of tijdelijk droogzetten van de poel). 
 
Bij het beheer van de poel wordt rekening gehouden met de volgende punten (o.a. RAVON.nl):  
 
§ Werkzaamheden aan de poel (waarin amfibieën en/of hun larven aanwezig zijn) wordt bij voorkeur uitgevoerd 

tussen half augustus en half oktober. Er zijn dan nauwelijks amfibieën in het water aanwezig. 
§ Bij het onderhoud van de poel kan men uitgaan van 50% open water. Indien de vegetatie een groter deel van 

de poel bedekt, is onderhoud (opschoning) nodig. 
§ Tot het reguliere onderhoud van de poel behoort het verwijderen van houtopslag op de oevers, om te sterke 

beschaduwing te voorkomen. Het heeft hierbij de voorkeur om niet alle opslag in een keer te verwijderen. De 

Locatie huidige poel (te 
verwijderen EHS)  

Locatie nieuwe poel (toe te 
voegen EHS) 
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aanwezige houtopslag biedt namelijk ook een schuilgelegenheid en beschutting aan amfibieën en andere 
diersoorten. 

§ Het verdient de voorkeur niet de gehele poel van vegetatie en sliblaag te ontdoen. Men doet er beter aan om 
bij de schoningswerkzaamheden naar één kant toe te werken. De poel wordt dan als het ware over een kleine 
afstand verplaatst. Bij een volgende onderhoudsbeurt kan deze verplaatsing teniet worden gedaan. 
Verplaatsingen in de richting oost-west genieten de voorkeur. Er blijft dan steeds een deel van de noordelijke 
oever ongeschonden. Amfibieën zetten hun eieren bij voorkeur af tussen planten. De noordelijke oever is de 
warmste oever en heeft daarom de voorkeur omdat de eieren zich er sneller ontwikkelen. Het schonen van 
een poel kan handmatig of met een mobiele kraan met maaikorf. Voor het baggeren kan een mobiele kraan 
met dichte bak worden gebruikt. 

 
Lid 3. Het compensatieplan wordt opgenomen als onlosmakelijk onderdeel van een bestemmingsplan, als bedoeld 
in artikel 4.2, vierde lid en artikel 4.6, tweede lid. 
Onderhavig compensatieplan maakt onlosmakelijk deel uit van het wijzigingsplan 'Wonen en Sport - Almkerk West 1e 
wijziging'. Het plan is opgenomen in de bijlage bij het wijzigingsplan. 
 
Lid 4. De uitvoering van het compensatieplan wordt vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 
initiatiefnemer en de gemeente waarin: 
a. rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn vastgelegd; 
b. een financiële onderbouwing is vastgelegd waaruit blijkt dat de uitvoering van de compensatiemaatregelen is 
zeker gesteld en niet wordt gefinancierd uit middelen die beschikbaar zijn op grond van een subsidieregeling; 
c. een boeteclausule is opgenomen die van toepassing is bij het niet, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van de 
compensatie. 
 
De voorgestelde ingreep wordt niet gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond van de 
bedoelde Subsidieregelingen. In het kader van de ontwikkeling van het 'Vistrapmodel' is een 
implementatieovereenkomst gesloten tussen de betrokken partijen. De initiatiefnemers hebben de exploitatie van de 
plannen inzichtelijk en achten deze economisch uitvoerbaar. 
 
 
 
 


