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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Van den Berg | Advies in Ruimtelijke Ordening is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch 

onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor nieuwbouw op een perceel naast 

Waardhuizen 28 in Waardhuizen. Op deze locatie wordt een nieuwe woning met berging gerealiseerd. 

 

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan. Deze is noodzakelijk om de 

bestemming ‘wonen’ en daarmee samenhangend de nieuwbouwwoning op deze locatie mogelijk te maken. Op grond van 

de Wet geluidhinder is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij nieuwe geluidgevoelige objecten 

mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting door middel van een akoestisch 

onderzoek vast te stellen.  

 

In het onderzoeksgebied zijn de Waardhuizen en de N322/Almweg gelegen. Van deze wegen is alleen de N322 

zoneringsplichtig op grond van de Wet geluidhinder. 

 

Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur hebben geen zone en vallen zodoende buiten de toetsing aan 

de Wet geluidhinder. De Waardhuizen heeft binnen de komgrens een snelheidslimiet van 30 km/uur en valt zodoende 

buiten de toetsing aan de Wet geluidhinder.  

 

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en deze te toetsen aan 

de normen uit de Wet geluidhinder. Daarnaast is, aangezien van de Waardhuizen verkeersgegevens bekend zijn, de 

geluidbelasting berekend vanwege beide wegen samen en is deze gecumuleerde geluidbelasting betrokken in de 

beschouwing voor een goede ruimtelijke ordening. 

 

Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie: 

 Ontwerptekeningen van de nieuwbouwwoning, verkregen via de opdrachtgever; 

 Verkeersgegevens, gedownload via de Provincie Brabant en verkregen via gemeente Woudrichem; 

 Kadastrale informatie, gedownload via het Kadaster; 

 Google Earth/Streetview. 

 

De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder en de 

aftrek voor ‘stille banden’, tenzij anders is vermeld. Deze aftrek (wegdekcorrecties) is geregeld in respectievelijk artikel 3.4 

en 3.5 van het Reken‐ en meetvoorschrift geluid 2012.  

 

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 

uitgangspunten voor het onderzoek besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten en in hoofdstuk 5 de conclusie van het 

akoestisch onderzoek behandeld. 
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2 WETTELIJK KADER 
 

2.1 Algemeen 

 

De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een 

industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI 

van de Wgh van toepassing.  

 

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden 

(voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de 

geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. 

woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 

gezondheidszorggebouwen). 

 

In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de 

bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. 

In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: 

 

a.  een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde 

karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie 

en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

b.  een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet 

direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 

Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, 

afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen 

deze ruimten. 

 

2.2 Wegverkeerslawaai 

 

De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet 

geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 

weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk. 

 

Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen: 

 

1.  wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

2.  wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

 

De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk1  of 

buitenstedelijk2  gebied en van het aantal rijstroken. 

 

De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste 

begrenzing van de buitenste rijstrook.  

 

                                                                        
1 Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de 

Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of 
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
2 Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) 

van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
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In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven. 

 

Tabel 2.1: Zonebreedtes wegen 

Aantal rijstroken  Zone in stedelijk gebied  Zone in buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken  200 meter  250 meter 

3 of 4 rijstroken  350 meter  400 meter 

5 of meer rijstroken  350 meter  600 meter 

 

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het 

einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte 

die zij had ter hoogte van het einde van de weg. 

   

De nieuw te bouwen woning ligt aan de Waardhuizen op een afstand van circa 12 meter tot aan de wegrand. Deze weg is 

niet zoneringsplichtig. 

Op een afstand van circa 200 meter van de nieuwbouwwoning ligt de provinciale weg N322. Deze weg is zoneringsplichtig 

en in buitenstedelijk gebied gelegen. Ter hoogte van de onderzoekslocatie heeft de N322  twee rijstroken. De geluidzone 

bedraagt daarmee dus 250 meter. 

Aangezien de nieuwbouw binnen een afstand van 250 meter van de N322 wordt gerealiseerd, en daarmee dus binnen de 

geluidzone van deze weg ligt, dient de geluidbelasting vanwege de N322 getoetst te worden aan de normen uit de Wgh.  

 

In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en 

reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van 

hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder: 

 

 afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i); 

 afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90); 

 afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b). 

 

Voor onderhavige situatie is de afdeling 2 van toepassing. 

 

2.3 Nieuwe situaties 

 

Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de 

geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen 

die zone, in acht genomen.  

 

Op grond van artikel 82 bedraagt de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB.  

In afwijking hierop kan op grond van de artikelen 83 tot en met 85 een hogere waarde worden vastgesteld, met dien 

verstande dat deze waarde voor woningen in buitenstedelijk gebied de 53 dB niet te boven mag gaan en voor woningen in 

stedelijk gebied de 63 dB niet te boven mag gaan. 

 

In onderhavige situatie is de nieuwbouw gelegen in stedelijk gebied en is uitgegaan van een ontheffingswaarde van 

maximaal 63 dB. 

 

2.4 Reken‐ en meetvoorschrift geluid 2012 

 

Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken‐ en meetvoorschrift geluid gewijzigd. Deze wijziging betreft artikel 3.4 en is 

tijdelijk van kracht en houdt een verruiming van de aftrek in bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De 

wijziging voorkomt tijdelijke extra belemmeringen voor woningbouwplannen. 

 

In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de betrokken (zoneringsplichtige) weg maximaal 80 km/uur en kan deze 

verruiming  dus worden toegepast. 
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De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor ‘stille banden’ is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 

70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus van toepassing op de N322. Deze wegdekcorrectie wordt 

automatisch toegepast in het rekenprogramma en is bij de rekenresultaten inbegrepen. 

 

2.5 Goede ruimtelijke ordening 

 

Om te bepalen of er sprake is van een goed woon‐ en leefklimaat, wordt de geluidbelasting vanwege de Waardhuizen 

berekend in de toekomstige situatie en gecumuleerd met de geluidbelasting vanwege de N322.  

De gecumuleerde geluidbelasting wordt kwalitatief beoordeeld volgens de milieukwaliteitsmaat zoals weergegeven in 

onderstaande tabel. 

 

Tabel 2.2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (bron: Regiegroep Limburg)  

Geluidbelasting  Kwalificatie 

< 50 dB  Goed 

50 – 55 dB  Redelijk 

55 – 60 dB  Matig 

60 – 65 dB  Tamelijk slecht 

65 – 70 dB  Slecht 

> 70 dB  Zeer slecht 
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3 UITGANGSPUNTEN 
 

3.1 Algemeen  

 

De nieuwbouw is gelegen aan de Waardhuizen in Waardhuizen op een perceel dat kadastraal bekend is bij de gemeente 

Woudrichem onder nummer 1431, sectie G. De nieuwbouw omvat een vrijstaande woning met berging en ligt ten westen 

van de woning aan de Waardhuizen 28.  In het onderzoek wordt aangenomen dat de geluidgevoelige ruimtes zich alleen op 

de begane grond en de 1e verdieping bevinden. In figuur 1 is het betrokken perceel met voorgenomen nieuwbouw 

weergegeven. 

 

De nieuwbouw bevindt zich centraal in de dorpskern van Waardhuizen. De voorgevel is naar het noorden gericht en ligt aan 

de Waardhuizen op een afstand van circa 12 meter tot de wegrand. De Waardhuizen is de hoofdweg door het buurtschap 

Waardhuizen. Langs de Waardhuizen bevindt zich lintbebouwing aan beide zijden van de weg. Aan de westzijde van de 

dorpskern sluit de Waardhuizen aan op de N322. Naar het oosten gaat de Waardhuizen over in de Stenenheul welke 

ontsluit op de rotonde bij de N322 en de Heulstraat. De N322 is de provinciale weg vanaf de A27 langs Almkerk naar 

Giessen.   

 

De onderzoekslocatie wordt oostelijk en westelijk omsloten door bebouwing, respectievelijk de woning aan de 

Waardhuizen 28 en het kerkgebouw aan de Waardhuizen 26. Ten noorden van de nieuwbouw bevindt zich aan de overkant 

van de Waardhuizen eveneens bebouwing, nl. de woningen Waardhuizen 27a, 29 en 31. Verder naar het noorden is een 

strook agrarisch grondgebied en op circa 200 meter afstand van de nieuwbouwwoning bevindt zich de N322. Ten zuiden 

van de nieuwbouwlocatie bevindt zich agrarisch buitengebied.  

 

In onderstaande figuur is het onderzoeksgebied weergegeven, met (globaal) de ligging van de onderzoekslocatie. 

 

 
  Weergave onderzoeksgebied en globale ligging onderzoekslocatie (bron: Google Earth) 

 

 

 

 

Onderzoekslocatie 
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3.2 Verkeersgegevens 

 

Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het 

verkeer (lichte‐, middelzware‐ en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag‐ (07.00 ‐ 19.00 uur), 

de avond‐ (19.00‐23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 ‐ 07.00 uur) te kennen. 

 

In het rekenmodel dient uitgegaan te worden van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2025, 10 jaar na realisatie van de 

nieuwbouw.  

 

De N322/Almweg wordt beheerd door de Provincie Noord‐Brabant. Van de website zijn de meest recente jaargemiddelde 

verkeersgegevens van het permanent telpunt op het betrokken wegvak (telvak 322ALM; Almkerk oost ‐ Waardhuizen) 

gedownload. Dit betreffen de weekdaggemiddelde verkeerscijfers van het jaar 2012.  

De voertuigverdeling is ongewijzigd overgenomen uit de tabel. Voor het verkrijgen van de etmaalintensiteit van het 

prognosejaar 2025 is een autonome verkeersgroei gehanteerd van 1% per jaar, gerekend vanaf 2012.  

 

In het rekenmodel is er van uitgegaan dat de snelheid, de voertuigverdeling en de wegdekverharding van de huidige situatie 

gehandhaafd blijven in het prognosejaar 2025. 

 

In onderstaande tabel zijn de gehanteerde uitgangspunten voor wat betreft de verkeersgegevens van de N322 

weergegeven.  

 

Tabel 3.1 Verkeersgegevens N322 

Weg:  N322 

Etmaalintensiteit 2012  9553 motorvoertuigen 

Etmaalintensiteit 2025  10.872 motorvoertuigen 

Autonome verkeersgroei per jaar  1% 

Type wegdekverharding:  Asfalt verharding (W0‐referentiewegdek in rekenmodel) 

Snelheid:   80 km/uur  

Verdeling in % 

  

Dagperiode  

07 ‐ 19 u 

Avondperiode  

19 – 23 u 

Nachtperiode  

23 – 07 u 

Uur intensiteit  6,3  3,4  1,4 

Lichte motorvoertuigen  83  92,1  77,8 

Middelzware motorvoertuigen  10,1  4,3  9,9 

Zware motorvoertuigen  6,9  3,7  12,3 

 

Met  lichte motorvoertuigen worden personenauto’s en bestelbusjes bedoeld. Onder de middelzware motorvoertuigen 

worden bussen en lichte vrachtwagens verstaan en met zware motorvoertuigen worden vrachtwagens met twee of meer 

assen bedoeld. 

 

De Waardhuizen wordt beheerd door de gemeente Woudrichem. In 2013 zijn voor het laatst verkeerstellingen op deze weg 

uitgevoerd. De gemeente heeft de verkeerscijfers van deze telling ter beschikking gesteld. De weekdaggemiddelde 

etmaalintensiteit in 2013 bedroeg 683 motorvoertuigen.  

 

Voor het prognosejaar 2025 wordt nauwelijks verkeersgroei verwacht aangezien de tendens van de laatste jaren eerder een 

afname van het verkeer laat zien. In onderhavig is worst‐case toch een verkeersgroei van 0,5% per jaar berekend.  

 

De voertuigverdeling is gebaseerd op een percentage licht, middelzwaar en zwaar verkeer. De telling is verricht in een 

periode dat er relatief veel landbouwverkeer over de weg rijdt.  

Voor het uurpercentage van de dag‐, avond‐ en nachtperiode is uitgegaan van een standaardverdeling voor woon‐ en 

buurtstraten. 

 

In onderstaande tabel zijn de gehanteerde uitgangspunten voor wat betreft de verkeersgegevens van de N322 

weergegeven.  
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Tabel 3.2 Verkeersgegevens Waardhuizen 

Weg:  Waardhuizen 

Etmaalintensiteit 2013  683 motorvoertuigen 

Etmaalintensiteit 2025  725 motorvoertuigen 

Autonome verkeersgroei per jaar  0,5% 

Type wegdekverharding:  Klinkerverharding in keperverband (W9a in rekenmodel) 

Snelheid:   30 km/uur  

Verdeling in % 

  

Dagperiode  

07 ‐ 19 u 

Avondperiode  

19 – 23 u 

Nachtperiode  

23 – 07 u 

Uur intensiteit  6,8  3,4  0,6 

Lichte motorvoertuigen  77  77  77 

Middelzware motorvoertuigen  10,9  10,9  10,9 

Zware motorvoertuigen  12,1  12,1  12,1 

 

 

3.3 Rekenmethode 

 

De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen voor het prognosejaar 2025 zijn berekend volgens standaard‐

rekenmethode II uit het “Reken‐ en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in artikel 110 van de Wet 

geluidhinder.  

 

Bij de berekening van de geluidsbelastingen volgens standaard‐rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een 

sectorhoek van twee graden. Er is gerekend op zowel 1,5 meter als  4,5 meter hoogte, overeenkomend met de begane 

grond en de 1e verdiepingshoogte.  

 

 

3.4 Modellering 

 

Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt 

van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU”, versie 2.60.  

 

Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van informatie uit kadastrale kaarten, informatie van de 

opdrachtgever en Google‐Earth. 

 

De gebouwen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 

0,8) en gemodelleerd aan de hand van een kadastrale kaart. Voor de hoogte van de gebouwen is een standaard hoogte van 

8 meter aangehouden.  

 

De harde, reflecterende oppervlaktes in het onderzoeksgebied, zoals wegen, zijn ingevoerd als bodemgebied met een 

bodemfactor van 0,0. De bodem buiten de ingevoerde bodemgebieden is als akoestisch ‘zacht’ beschouwd (Bf=1,0).  

 

Figuur 2 geeft een overzicht van de modellering van de wegen, bodemgebieden en gebouwen weer. In figuur 3 is 

ingezoomd op de onderzoekslocatie en is een weergave van de ligging van de toetspunten opgenomen.  

 

In bijlage I zijn alle modelgegevens in numerieke vorm opgenomen voor wat betreft wegen, objecten, bodemgebieden en 

toetspunten. 
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4 REKENRESULTATEN  
 

 

4.1 Geluidbelasting vanwege de N322 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouwwoning ten hoogste 40 dB bedraagt op 

de begane grond en 41 dB op de verdieping. Deze geluidbelastingen worden beiden berekend op de noordelijke voorgevel 

(toetspunt 1a). Op toetspunt 1 wordt een geluidbelasting van ten hoogste 40 dB berekend. 

 

De geluidbelasting is weergegeven in Lden  en inclusief aftrek van 2 dB ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder. 

 

In onderstaande tabel zijn de berekende geluidbelastingen vanwege de N322 weergegeven. Hierbij is alleen de hoogst 

berekende geluidbelasting per toetspunt weergegeven, deze wordt altijd op de verdiepingshoogte berekend. 

 

Tabel 4.1 Rekenresultaten vanwege de N322 

Toetspunt  Omschrijving 
Geluidbelasting (4,5 meter) 

In Lden [dB] en met aftrek 

T_1a en 1  Noordelijke voorgevel nieuwbouwwoning  41/40 

T_2  Oostelijke zijgevel nieuwbouwwoning 39 

T_3  Westelijke zijgevel nieuwbouwwoning  36 

T_4  Zuidelijke achtergevel nieuwbouwwoning  12 

 

Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de gevels van de nieuwbouwwoning als gevolg van de N322 

is opgenomen in bijlage II.  

 

4.2 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouwwoning ten hoogste 55 

dB bedraagt. Deze geluidbelasting wordt alleen berekend op de verdiepingshoogte van de voorgevel, toetspunt 1a. Op de 

verdiepingshoogte van toetspunt 1, eveneens aan de voorgevel gelegen, bedraagt de berekende geluidbelasting 54 dB.  

 

De hoogste geluidbelasting op de begane grond bedraagt 54 dB op toetspunt 1a en 53 dB op toetspunt 1, beide gelegen 

aan de voorgevel van de nieuwbouwwoning. 

Op de oostelijke zijgevel, toetspunt 2 wordt een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB berekend. 

Op de westelijke zijgevel wordt een geluidbelasting berekend van ten hoogste 51 dB (toetspunt 3). 

De geluidbelasting op de achtergevel van de nieuwbouwwoning is berekend op ten hoogste 22 dB. 

 

De gecumuleerde geluidbelasting is weergegeven in Lden  en er is geen aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder 

toegepast. 

 

Een compleet overzicht van de berekende gecumuleerde geluidbelastingen op de gevels van de nieuwbouwwoning als 

gevolg van wegverkeerslawaai is opgenomen in bijlage III.  
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5 CONCLUSIE  
 

5.1 Algemeen 

 

In opdracht van Van den Berg | Advies in Ruimtelijke Ordening is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch 

onderzoek verricht naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor nieuwbouw op een perceel naast 

Waardhuizen 28 in Waardhuizen. Op deze locatie wordt een nieuwe woning met berging gerealiseerd. Momenteel bevindt 

zich geen bebouwing op het perceel. 

 

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is een wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan. Deze is noodzakelijk om de 

bestemming ‘wonen’ en daarmee samenhangend de nieuwbouwwoning op deze locatie mogelijk te maken. Op grond van 

de Wet geluidhinder is het verplicht bij wijziging van een bestemmingsplan, waarbij nieuwe geluidgevoelige objecten 

mogelijk worden gemaakt die zijn gelegen binnen een geluidzone, de geluidbelasting door middel van een akoestisch 

onderzoek vast te stellen.  

 

In het onderzoeksgebied zijn de Waardhuizen en de N322/Almweg gelegen. Van deze wegen is alleen de N322 

zoneringsplichtig op grond van de Wet geluidhinder.  

Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur hebben geen zone en vallen zodoende buiten de toetsing aan 

de Wet geluidhinder. De Waardhuizen heeft binnen de komgrens een snelheidslimiet van 30 km/uur en valt zodoende 

buiten de toetsing aan de Wet geluidhinder.  

 

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai te bepalen en de geluidbelasting 

vanwege de N322 te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder en is de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld op 

een goede ruimtelijke ordening oftewel een goed woon‐ en leefklimaat. 

 

5.2 Toets aan de Wet geluidhinder 

 

Vanwege de N322 is de hoogste geluidbelasting berekend op 41 dB. Daarmee wordt op alle gevels van de 

nieuwbouwwoning voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

Onderzoek naar verdere maatregelen om de geluidbelasting te reduceren is niet noodzakelijk. 

 

5.3 Woon‐ en leefklimaat 

 

De gecumuleerde geluidbelasting op de gevels, waar mee gerekend moet worden voor de beoordeling van het woon‐ en 

leefklimaat, is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet geluidhinder.  

 

De gecumuleerde geluidbelasting is het hoogst berekend op de voorgevel van de nieuwbouwwoning en bedraagt 53 tot 55 

dB. De gecumuleerde geluidbelasting op de zijgevels van de nieuwbouwwoning bedraagt 49 tot 51 dB. 

De achtergevel heeft een berekende gecumuleerde geluidbelasting van ten hoogste 22 dB en kan als geluidluw worden 

beschouwd.  

  

Geconcludeerd kan worden dat het woon‐ en leefklimaat op de nieuwbouwwoning als ‘redelijk’ tot ‘goed’ beoordeeld kan 

te worden. 
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5.4 Toets aan Bouwbesluit 

 

De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering is op grond van het Bouwbesluit 20 dB.  

 

Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het 

verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in geluidgevoelige ruimtes.  

De geluidbelasting op de gevels waar mee gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet 

geluidhinder.  

 

Aangezien er geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld, dient de woning alleen te voldoen aan een minimaal 

vereiste karakteristieke geluidwering van GA,k = 20 dB.   

 

Om toch een goed woon‐ en leefklimaat  in de woning te waarborgen, kan overwogen worden de karakteristieke 

geluidwering te dimensioneren op het verschil tussen de werkelijk optredende geluidbelasting en 33 dB in geluidgevoelige 

ruimtes. In dit geval moet de karakteristieke geluidwering dan 22 dB bedragen (55 – 33 dB). Deze geluidwering kan in de 

nieuwbouwwoningen van tegenwoordig vrij eenvoudig worden behaald.  
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal
N322 N322      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80  10872,00
Waardhuiz Waardhuizen      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W9a  30  30  30  30  30  30  30  30  30    725,00

7-11-2014 10:13:12Geomilieu V2.60



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A)
N322   6,30   3,40   1,40  83,00  92,10  77,80   6,90   3,70  12,30  10,10   4,30   9,90    568,50    340,45    118,42     69,18     15,89     15,07     47,26     13,68
Waardhuiz   6,80   3,40   0,60  77,00  77,00  77,00  12,10  12,10  12,10  10,90  10,90  10,90     37,96     18,98      3,35      5,37      2,69      0,47      5,97      2,98

7-11-2014 10:13:12Geomilieu V2.60



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(N)
N322     18,72
Waardhuiz      0,53

7-11-2014 10:13:12Geomilieu V2.60



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel Maaiveld Hdef.
T_1 Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning      1,50      4,50 -- Ja      0,00 Relatief
T_1a Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning      1,50      4,50 -- Ja      0,00 Relatief
T_2 Linker zijgevel (oost) nieuwbouwwoning      1,50      4,50 -- Ja      0,00 Relatief
T_3 Rechter zijgevel (west) nieuwbouwwoning      1,50      4,50 -- Ja      0,00 Relatief
T_4 Achtergevel (zuid) nieuwbouwwoning      1,50      4,50 -- Ja      0,00 Relatief

7-11-2014 10:13:12Geomilieu V2.60



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf Opp.
Waardhuiz Waardhuizen 0,00          7576,41
N322 N322 0,00          8592,88

7-11-2014 10:13:12Geomilieu V2.60



Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1 Waardhuizen 28     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Waardhuizen 30     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 Waardhuizen 34     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Waardhuizen 36     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 School Waardhuizen 38     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 Waardhuizen 40     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 Waardhuizen 44     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Waardhuizen 46     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 Waardhuizen 56     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Waardhuizen 58     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Waardhuizen 60     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Waardhuizen 57     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 Waardhuizen 55     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 Waardhuizen 53A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 Waardhuizen 53     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Waardhuizen 51     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Waardhuizen 49     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Waardhuizen 47     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Waardhuizen 45     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Waardhuizen 41     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Waardhuizen 39     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Waardhuizen 41A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Waardhuizen 37     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Waardhuizen 35a     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Waardhuizen 33     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 kerk Waardhuizen 35     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
27 Waardhuizen 31     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Waardhuizen 29     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Waardhuizen 27A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Waardhuizen 27     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Waardhuizen 25     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 Waardhuizen 23     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Waardhuizen 21     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Waardhuizen 19     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Waardhuizen 17B     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 Waardhuizen 17A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 Waardhuizen 17     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 Waardhuizen 15     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 Waardhuizen 13     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Waardhuizen 11     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
41 Waardhuizen 9     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 Waardhuizen 7     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 Waardhuizen 3 en 5     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 Waardhuizen 1     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 Waardhuizen 2B     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 Waardhuizen 2C     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 Waardhuizen 2A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Waardhuizen 2A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 Waardhuizen 4     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Waardhuizen 8     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
51 Waardhuizen 10     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

52 Waardhuizen 12     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Waardhuizen - Waardhuizen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
53 Waardhuizen 16     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 Waardhuizen 18     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 Waardhuizen 20     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 kerk Waardhuizen 26     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 Stenenheul 1 en 1A     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 Stenenheul 3     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 Stenenheul 5     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 Stenenheul 2 tm 8     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 Waardhuizen 22     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
berging     6,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

woning     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Rekenresultaten vanwege de N322/Almweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N322
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
T_1_A Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 1,50 39
T_1_B Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 4,50 40
T_1a_A Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 1,50 40
T_1a_B Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 4,50 41
T_2_A Linker zijgevel (oost) nieuwbouwwoning 1,50 38

T_2_B Linker zijgevel (oost) nieuwbouwwoning 4,50 39
T_3_A Rechter zijgevel (west) nieuwbouwwoning 1,50 35
T_3_B Rechter zijgevel (west) nieuwbouwwoning 4,50 36
T_4_A Achtergevel (zuid) nieuwbouwwoning 1,50 8
T_4_B Achtergevel (zuid) nieuwbouwwoning 4,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III
Rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
T_1_A Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 1,50 53
T_1_B Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 4,50 54
T_1a_A Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 1,50 54
T_1a_B Voorgevel (noord) nieuwbouwwoning 4,50 55
T_2_A Linker zijgevel (oost) nieuwbouwwoning 1,50 49

T_2_B Linker zijgevel (oost) nieuwbouwwoning 4,50 50
T_3_A Rechter zijgevel (west) nieuwbouwwoning 1,50 50
T_3_B Rechter zijgevel (west) nieuwbouwwoning 4,50 51
T_4_A Achtergevel (zuid) nieuwbouwwoning 1,50 19
T_4_B Achtergevel (zuid) nieuwbouwwoning 4,50 22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Quickscan Flora- en faunawet  
Waardhuizen (ong.) te Waardhuizen 
in de gemeente Woudrichem 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de be-
langen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belang-
hebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onder-
zoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te 
voorspellen. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de 
opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Flora- en faunawet dan wel inzichten hieromtrent zijn gewij-
zigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft, via Van den Berg Advies, van M.J. Scherff opdracht gekregen voor het uitvoeren 
van een quickscan Flora- en faunawet aan de Waardhuizen (ong.) te Waardhuizen in de gemeente 
Woudrichem. 
 
De quickscan Flora- en faunawet is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 
 
De quickscan Flora- en faunawet heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- 
en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde 
status hebben en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.  
 
De quickscan heeft tot doel om in te schatten of het bestemmingsplan uitvoerbaar is in de zin van de 
Wro (artikel 3.1.6 Bro). Het onderzoek heeft niet als doel om ontheffingen in het kader van de Flora- 
en faunawet te verkrijgen, maar beoordeelt of het beoogde plan binnen de planperiode uitgevoerd 
zou kunnen worden, binnen de huidige randvoorwaarden die de Flora- en faunawetgeving stelt. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend, is er niet eerder ecologisch onderzoek op de onderzoeks-
locatie uitgevoerd. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Waardhuizen (ong.), in de kern van Waardhuizen, in de ge-
meente Woudrichem. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven.  
 

 
Figuur 1.  Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie betreft een weiland begraasd door schapen en is geheel onbebouwd. Aan de 
grens van de locatie staan enkele bomen. 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 3.  

 
Figuur 4.   

Figuur 5.  

 
Figuur 6.  

 
Figuur 7.   

Figuur 8.  

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel aan Waardhuizen, tussen de huisnummers 26 en 
28 een nieuwe woning te bouwen. Ten behoeve van de nieuwbouw zal het weiland verdwijnen. De 
bomen blijven duurzaam behouden. 
 
  

Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek. Op deze wijze is in-
zicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde 
soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Een veldbezoek is door Van de Berg Advies afgelegd op 6 maart 2015. Tijdens dit veldbezoek is de 
gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving gefotografeerd.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie.  
 
Het gebruik van openbare bronnen als waarneming.nl is voor zakelijke gebruikers niet toegestaan. 
Werknemers van een adviesbureau, ambtenaren, terreinbeheerders, ZZP-ers, stagiairs en onderzoe-
kers vallen onder de definitie van zakelijk gebruikers. 
 
Verspreidingsgegevens van soorten zijn veelal weergegeven op kilometerhokniveau (1 x 1 kilometer) 
of op uurhokniveau (5 x 5 kilometer). Aangezien met de schaal van kilometerhokken of uurhokken 
een groter gebied wordt beschouwd dan alleen de onderzoekslocatie, betekent dit niet dat de kriti-
sche soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen de begrenzing van de onderzoekslocatie. Verder 
zijn sommige verspreidingsgegevens niet erg actueel. Dit betekent dat de meest recente versprei-
dingsgegevens reeds verouderd kunnen zijn. De meeste te gebruiken gegevens vormen daarom 
geen uitsluitsel over het aantal soorten en type waarneming van een soort in het betreffende gebied, 
maar enkel een indicatie over het voorkomen. 
 
De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 
betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 
inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-
dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 TOEPASSING VAN DE FLORA- EN FAUNAWET 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de Flora- en faunawetgeving waaraan de voorgeno-
men ingreep op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten 
aanzien van potentiële overtredingen van de Flora- en faunawet bij de meest voorkomende soorten 
en soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft 
enkel een beschrijving van de vigerende wetgeving. 
 
De Europese natuurwetgeving is in Nederland, op het gebied van de soortbescherming, uitgewerkt in 
de Flora- en faunawet. Deze wet heeft tot doel alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en 
diersoorten te beschermen en in stand te houden. Om dit doel te bereiken, bevat de wet een aantal 
verbodsbepalingen (zie tabel I). Hierbij wordt het zogenaamde “nee, tenzij…” principe gehanteerd. Dit 
wil zeggen dat activiteiten met een (potentieel) schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn (“nee”). Van dit verbod kan echter onder voorwaarden (“tenzij”) afgeweken worden door 
ontheffingen of vrijstellingen.  
 
Tabel I.         Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te 
verwijderen. 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, behorende tot 
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 
Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn be-
schermd. De Flora- en faunawet maakt onderscheid in drie beschermingscategorieën. Iedere categorie 
heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en toetsingscriteria. Hierbij vallen vogels onder een aparte 
categorie. 
 
Tabel II.        Soortbeschermingscategorieën Flora- en faunawet 
 

Tabel 1     algemeen beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt, bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en 
bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.  
 
Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing in het kader van artikel 75 aangevraagd te worden.  
 
Voorbeelden zijn: ree, haas konijn, egel, bruine kikker, gewone pad, wijngaardslak, brede wespenorchis, grote kaardenbol 

Tabel 2     overige beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 2 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te wor-
den. Echter indien er volgens een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode gewerkt wordt, geldt er bij ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen en hoeft er geen ontheffing 
aangevraagd te worden.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan het criterium „doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort‟ („lichte 
toets‟). 
 
Voorbeelden zijn: eekhoorn, steenmarter, kleine modderkruiper, gele helmbloem, steenbreekvaren, tongvaren, maretak 
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Tabel 3     strikt beschermde soorten 

Voor de soorten van Tabel 3 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen bij alle activiteiten (waaronder ruim-
telijke ontwikkeling en inrichting) een ontheffing aangevraagd te worden. In een zeer beperkt aantal gevallen kan er op basis van een door 
het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode een vrijstelling verleend worden voor de ontheffingsverplichting bij een zeer beperkt 
aantal activiteiten.  
 
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan een drietal criteria (uitgebreide toets). Bij de uitgebreide toets dient aan alle afzonderlijke criteria 
te worden voldaan. De criteria zijn als volgt: de activiteiten of werkzaamheden doen geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding 
van de soort, er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief) voor de geplande activiteiten of werkzaamheden, die minder schade 
oplevert voor de betreffende soort en er moet sprake zijn van een bij de wet genoemd belang. 
 
Voorbeelden zijn: das, waterspitsmuis, alle vleermuissoorten, rugstreeppad, boomkikker, kamsalamander 

 
Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaat-
sen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingscategorieën. Vervolgens wordt 
beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 
geacht. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen uit de strengste beschermingscategorie. Voor 
de overige soortgroepen is de beschermingsstatus afhankelijk van de soort.  
 
Broedvogels 
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk strikt beschermd en qua bescherming-
regime te vergelijken met Tabel 3 van de Flora- en faunawet. Broedvogels vallen onder een aparte 
beschermingsgroep en zijn ingedeeld in een vijftal beschermingscategorieën (Aangepaste beoorde-
ling ontheffing ruimtelijke ingrepen, Dienst Regelingen, 2009). Zie tabel III voor een indeling van de 
bescherming van broedvogels. 
 
Tabel III.        Beschermingscategorieën aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen. 

 
 
 

Broedvogels 

Voor vogels geldt dat er altijd een ontheffing aangevraagd dient te worden. Indien activiteiten plaatsvinden waarbij verbodsbepalingen worden 
overtreden ten aanzien van (broed)vogels dient er een uitgebreide toets, zoals beschreven bij Tabel 3 Flora- en faunawet toegepast te worden. 
Bij broedvogels kan een overtreding in de meeste gevallen gemakkelijk voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren. 

Beschermingscategorie 1 nesten jaarrond beschermd, 
ook buiten broedseizoen 

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen 
in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld:steenuil). 

Beschermingscategorie 2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

Beschermingscategorie 3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

Beschermingscategorie 4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 
ransuil). 

Beschermingscategorie 5 Nesten jaarrond beschermd 
als zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen 

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich 
elders te vestigen. 

Overige broedvogels 
(“algemeen” voorkomen-
de broedvogels) 

Nesten die niet het hele jaar 
door zijn beschermd; enkel 
binnen broedseizoen. 

Vogels die elk broedseizoen een nieuw nest maken of in staat zijn een nieuw nest 
te maken. De vogelnesten voor eenmalig gebruik. 
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Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en faunawet als 
binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele 
systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat 
niet alleen alle verblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de foerageer-
gebieden bescherming genieten. 
 
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn sommi-
ge soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren worden 
verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. Maar al 
te vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin een 
vleermuiskolonie bevindt, heeft dat negatieve gevolgen voor de vleermuisstand op lokaal niveau. 
Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen 
zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast 
hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, 
waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan 
hebben verschilt sterk per situatie en per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn 
om een passend advies te geven. 
 
Algemene Zorgplicht 
De algemene zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn hande-
len nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen ontstaan, verplicht is dergelijk handelen achter-
wege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen. Zo kan er bijvoor-
beeld rekening worden gehouden met amfibieën en kleine zoogdieren worden wanneer materialen en 
houtstapels, waaronder de dieren verblijven, worden verwijderd.  
 
Tabel IV.       Algemene Zorgplicht 
 

Algemene Zorgplicht (artikel 2) 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Flora- en faunawet is dat op elke burger de plicht rust om voldoende zorg in acht te nemen voor alle 
in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen zich dient in te spannen om de nadelige ge-
volgen voor een soort te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen 
overtreding van een verbodsbepaling plaats. 

 
De algemene zorgplicht is in de meeste gevallen voornamelijk van toepassing op beschermde soor-
ten die staan vermeld in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit betreffen algemeen voorkomende 
soorten, waarvoor bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt. Indien er aanleiding is maatregelen 
te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor de betreffende soortgroep worden aangegeven. 
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5 TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-
blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes.  
 
5.1 Vogels 
 
De gehele onderzoekslocatie is onbebouwd, waardoor nestgelegenheden voor gebouwgebonden 
broedvogels als gierzwaluw en huismus zijn uit te sluiten. In de bebouwing van de naastgelegen per-
celen kunnen wel gebouwgebonden broedvogels broeden. Het groen rondom de bebouwing kan door 
huismussen gebruikt worden als gemeenschappelijke slaapplaats of als schuilgelegenheid. Het groen 
op de onderzoekslocatie zelf of aangrenzend zal niet van essentieel belang zijn als deel van het func-
tioneel leefgebied voor de mogelijk in de omgeving broedende huismussen. 
 
De omgeving is geschikt als leefgebied voor de steenuil. Op de onderzoekslocatie zelf is geen nest-
gelegenheid aanwezig voor de steenuil. De onderzoekslocatie kan wel deel uitmaken van het foera-
geergebied van een in de omgeving verblijvende steenuil. De voornemens zullen geen negatief effect 
hebben op een essentiële functie van het leefgebied van steenuil, doordat er binnen de territorium-
grootte van een mogelijk in de omgeving verblijvende steenuil voldoende foerageermogelijkheden en 
voedselaanbod aanwezig blijven. De locatie betreft een klein oppervlak en in de omgeving zijn diver-
se begraasde weides, erven, moestuinen en tuinen aanwezig. 
 
De bomen zijn daarnaast gecontroleerd op de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van 
broedvogels als buizerd, sperwer en ransuil; deze zijn niet aangetroffen.  
 
Verder zijn er geen aanwijzingen gevonden die er op duiden dat de onderzoekslocatie een (belangrij-
ke) functie heeft of kan hebben voor andere vogelsoorten waarvan het nest jaarrond beschermd is, 
zoals kerkuil of bosuil. Overtredingen ten aanzien van vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is be-
schermd zijn niet aan de orde. 
 
Broedvogels (beschermingscategorie 5) 
De broedvogels die onder de beschermingscategorie 5 vallen zijn voornamelijk holenbroeders. De 
bomen op de onderzoekslocatie hebben geen holtes. Mede wegens het ontbreken van bebouwing en 
(loof)bomen met holtes zijn er op de onderzoekslocatie geen soorten uit beschermingscategorie 5 te 
verwachten. 
 
Overige broedvogels 
Door de aanwezigheid van weiland en bomen zijn er op de onderzoekslocatie geschikte nestlocaties 
aanwezig voor algemene vogels als kievit, merel, grasmus en houtduif (zie hoofdstuk 6). 
 
5.2 Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen met vleermuisgeschikte holtes, 
spleten of loshangend schors aanwezig, waardoor uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn. Overtreding van de Flora- en faunawet ten aanzien van het verstoren van 
een vaste rust- en verblijfplaats van vleermuizen is niet aan de orde. 
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Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 
Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-
recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 
 
Foeragerende vleermuizen 
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijk gewone grootoor-
vleermuis om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foera-
geerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet 
in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen 
aanwezig.  
 
Vliegroutes 
Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat derge-
lijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes 
verstoord. 
 
5.3 Overige zoogdieren 
 
Licht beschermde soorten 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als egel, haas, mol en konijn. Door de voorgenomen werkzaamhe-
den bestaat de kans dat deze soorten worden verstoord (zie hoofdstuk 6) 
 
Streng beschermde soorten 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onderzoekslo-
catie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht op de aanwezigheid van 
nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste- rust 
of verblijfplaats van eekhoorn kan worden uitgesloten. 
 

De bever komt voor in de omgeving van Waardhuizen. Het leefgebied van de bever bevindt zich met 
name op en langs de oever van waterlopen. De lengte van leefgebied langs de oeverzone varieert 
sterk. De benutte oeverzone bedraagt 10 à 20 meter het land op. Gezien de afstand van de onder-
zoekslocatie tot de dichtstbijzijnde waterloop (circa 70 meter) is het uit te sluiten dat de onderzoekslo-
catie deel uitmaakt van het leefgebied van de bever. 
 
Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, zoals das en 
steenmarter, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat 
of op basis van verspreidingsgegevens kan het voorkomen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
 
Reptielen 
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 
de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig.  
  
Amfibieën en vissen 

Volgens gegevens van RAVON (Tijdschrift RAVON 51, 2013) en de Werkatlas amfibieën en reptielen 
in Noord-Brabant (Van Delft & Schuitema, 2005) zijn binnen enkele kilometers rondom de onder-
zoekslocatie de volgende streng beschermde soorten waargenomen: rugstreeppad en heikikker. Op 
de onderzoekslocatie en de directe omgeving is geen geschikt habitat aanwezig voor beide soorten. 
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Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn 
voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en het voorkomen van vissen op de onderzoekslocatie 
uitgesloten.  
 
De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor amfibieën. Incidenteel kunnen algemene 
soorten als kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad beschutting vinden tussen de be-
planting en onder bladerhopen. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een algehe-
le vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen (zie hoofdstuk 6).  
 
5.5 Ongewervelden 
 
Libellen 
Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld wor-
den dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.  
 
Dagvlinders 
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectar-
planten. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een 
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 
 
Overige ongewervelden 
Overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte 
schijfhoorn, zijn niet op de onderzoekslocatie te verwachten. Er is geen geschikt habitat voor dergelij-
ke beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in 
de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
 
5.6 Vaatplanten 
 
Aangezien de locatie geheel bestaat uit weiland met aan de rand enkele bomen, is het niet te ver-
wachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te vinden zijn. De aanwezig-
heid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoe-
veelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een be-
paalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen aan 
de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
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6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit de Flora- en faunawet optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen voor 
door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Flora- en faunawet en overige na-
tuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt be-
schreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Flora- en faunawet op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en 
wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.  
 
Algemene broedvogels 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 
de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, er geen overtredingen plaats zullen 
vinden met betrekking tot deze soorten. De nesten mogen echter wel worden aangetast wanneer 
deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Flora- en faunawet wordt geen vaste periode gehan-
teerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus 
worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van 
ingrijpen. 
 
Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
Voor de te verwachten algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt dat de werkzaam-
heden mogelijk verstorend kunnen werken. Als gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren ver-
wond, verstoord of gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Voor de te verwachten soor-
ten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling van de Flora- en faunawet, waardoor 
geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de algemene zorgplicht 
wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs 
mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen.  
 
Overige soort(groep)en 
Overtredingen van de Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de ove-
rige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van M.J. Scherff een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd aan de 
Waardhuizen (ong.) te Waardhuizen in de gemeente Woudrichem. 
 
De quickscan Flora- en faunawet is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten 
aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status hebben en 
die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Het onderzoek heeft 
daarnaast tot doel te onderzoeken of het plan uitvoerbaar is in de zin van de Wro. 
 
De initiatiefnemer is voornemens om op het perceel aan Waardhuizen, tussen de huisnummers 26 en 
28 een nieuwe woning te bouwen. Ten behoeve van de nieuwbouw zal het weiland verdwijnen. De 
bomen blijven duurzaam behouden. 
 
Samenvatting 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 
houden met het broedseizoen. Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn 
overtredingen ten aanzien van de Flora- en faunawet wegens het ontbreken van geschikt habitat, het 
ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel 
dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel V. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mo-
gelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals 
soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen 
noodzakelijk zijn om overtreding van de Flora- en faunawet voor bepaalde soortgroepen te voorko-
men.  
 
Tabel V. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 
 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 
buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 
beschermd 

ja nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee aandacht voor verlichting van bosrand 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
algemene soorten 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
algemene soorten 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Ongewervelden nee nee nee nee  

Vaatplanten nee nee nee nee - 
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Conclusie 
Gelet op de gevonden en te verwachten ecologische waarden en de beoogde planontwikkeling is de 
verwachting dat de wijziging van het bestemmingsplan uitvoerbaar is. Tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden dient het bepaalde in de Flora- en faunawet in acht te worden genomen, hetgeen – 
zie tabel IV en bovenstaande – goed mogelijk is. 
 
Aanbevelingen 
Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utiliteitsbouw een checklist ontwikkeld, waar-
mee een bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken. 
Door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen wor-
den toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. U vindt deze checklist op de 
site van de vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl). Daarnaast is er tevens een brochure be-
schikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. Deze brochure is onder andere te vinden op de 
website van de Zoogdiervereniging. Deze checklist en brochure kunnen ook kosteloos worden opge-
vraagd bij Econsultancy. 
 
 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 9 april 2015 
 
 
 

http://www.bamutiliteitsbouw.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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www.rvo.nl (nationale natuurwetgeving en soortenstandaards) 
www.zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren) 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.zoogdiervereniging.nl/
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Verklarende woordenlijst 
 
Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-
woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 
individuen wordt voorkomen.  

 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-
neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-
ren te leggen en jongen groot te brengen.   

 
Gunstige staat van instandhouding 
  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.   

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied.  Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld  
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsba-
re soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen.  Onder bepaalde voorwaarden 
mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in 
een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 
Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel 
een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te 
maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 

2000-gebied dreigen te worden aangetast. 
 
   Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Flora- en fauna-
wet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen,  verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 
  

 
Over Econsultancy..     

 
 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de verschillende onderzoeken.   
 
Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  
 
Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 
nieuwe verantwoordelijkheden. 
 
Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 
opdrachtgever te bereiken.  
 
Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  
 
Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze 
opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten 
worden verschaft.  
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