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1 Inleiding 
Initiatief 
Er bestaat in het lintdorp Waardhuizen gemeente Woudrichem provincie Noord-Brabant het initiatief om 
op 2 aaneengesloten agrarische bouwpercelen 19 woningen te realiseren.  
Inmiddels is op de percelen aan de Waardhuizen 14 en 18 de bestaande bedrijfsbebouwing, met een 
omvang van ca. 4.000 m² gesloopt. De woningen aan de Waardhuizen 14, 16 en 18 zijn blijven staan 
en geen onderdeel van dit project.  
 
Ligging 
Het plangebied is gelegen in de gemeente Woudrichem op de linkeroeverwal van de Alm aan de 
zuidzijde van het bebouwingslint Waardhuizen net ten westen van de vrijgemaakt gereformeerde kerk 
(51°46ʹ′37ʺ″N, 5°`00ʹ′18ʺ″E) . De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 1,8 ha.  
 

 
figuur 1: ligging plangebied (rood omkaderd) 
 
Planologisch kader 
De woningbouw past niet in het huidige bestemmingsplan. Er zal daarom door de gemeente 
Woudrichem een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld.  
Volgens de huidige wetgeving moet elke ruimtelijke ingreep getoetst worden aan de Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet en overig relevant natuurbeleid. Deze zogenaamde natuurtoets is 
onderdeel van de toelichting bij het nieuwe bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan wordt opgesteld 
door Amer/ruimtelijke ontwikkeling te Amersfoort. 
 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet regelt sedert 2002 de bescherming van een groot aantal planten- en diersoorten. Bij een ruimtelijke 
ingreep moet voor handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun 
natuurlijke leefomgeving bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning is onderdeel van de 
omgevingsvergunning. De onderzoeksplicht rust bij de initiatiefnemer. Als uit het onderzoek blijkt dat er schade optreedt moet de 
gemeente om de vergunning te kunnen verlenen een verklaring van geen bezwaren (Vvgb) bij het ministerie E,L & I ophalen. Er 
worden 3 categorieën van bescherming (en daarmee toetsingskader) onderscheiden: streng beschermd – beschermd - 
algemeen. Om vergunning te krijgen in het geval van streng beschermde soorten zal de initiatiefnemer moeten aantonen dat er 
geen alternatief is en er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. 
 
Natuurbeschermingswet 
Sedert de Natuurschoonwet 1928 zijn gebieden aangewezen ter bescherming van de daar aanwezige natuur. Recentelijk zijn als 
uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zogenaamde Speciale Beschermingszones (SBZ) onderscheiden. Deze 
gebieden vormen samen het Nederlandse deel van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden.  
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De Europese  richtlijnen bepalen dat van elk project of plan dat niet direct verband houdt of nodig is voor het beheer van een 
SBZ, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied een 
‘passende’ beoordeling moet worden gemaakt rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het hele gebied. Het is 
de gewoonte om voorafgaand aan deze uitgebreide beoordeling te onderzoeken of er met betrekking tot het initiatief überhaupt 
broed- en wintervogels, andere planten-, diersoorten en habitattypen, waarvoor de SBZ is bedoeld in het geding zijn. Dit verslag 
is de weergave van een dergelijk verkennend onderzoek ook wel quick scan of voortoets genoemd. Een dergelijke voortoets 
wordt ook uitgevoerd voor projecten, die buiten de eigenlijke begrenzing liggen, maar wier effecten zich mogelijk wel doen gelden 
op de verderop gelegen natuurwaarden (‘externe werking’). 
 
N.b.  De Europese richtlijnen en de bescherming van de speciale beschermingszones zijn opgenomen in de nieuwe 

Natuurbeschermingswet. Deze is sedert oktober 2005 van kracht. Plannen, die van invloed zijn op de natuurlijke 
gesteldheid van een beschermd natuurmonument zijn vergunningplichtig. Ook de oude beschermde gebieden vallen 
onder dit nieuwe regiem. 

 
EHS 
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in 1 oktober 2010 de nieuwe grenzen van de Ecologische Hoofdstructuur van 
Nederland (EHS) in de Verordening Ruimte fase 1 opnieuw vastgesteld. Het ligt in de bedoeling alle begrensde kavels voor 2018 
te verwerven en in te richten en te beheren als beschermd natuurgebied. De verwerving gebeurt vooralsnog op vrijwillige basis. 
Voor gebieden in de EHS geldt het nee, tenzij…principe. Ingrepen hierin kunnen alleen doorgang vinden, als er geen 
alternatieven zijn en het initiatief van groot openbaar belang is. Het nee, tenzij-beleid is een getrapte benadering. De basis voor 
deze stappenbenadering is een goede beschrijving van de in het gebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. Uit 
onderzoek moet vervolgens blijken of deze wezenlijke waarden en kenmerken significante schade ondervinden door de ingreep.  
 
 
De ingreep wordt alleen getoetst aan wetgeving op het gebied van soortbescherming. 
Gebiedsbescherming zoals o.a. vastgelegd in de nieuwe Natuurbeschermingswet (2005) is hier niet 
aan de orde. Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied het Pompveld, onderdeel van het Natura 
2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem ligt meer dan 1 km ver weg. De externe 
werking van het plan is gering en zal niet reiken tot het Natura 2000-gebied. Het stoppen van de 
agrarische activiteiten en daarmee van de emissie van NH3 is niet in deze beschouwing meegenomen.   
 
Het plangebied is geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS). De Alm op 
ca. 50 m ten noorden van het plangebied is dat wel en wel als natte ecologische verbinding. Dit is zo 
dichtbij dat het initiatief mogelijk gevolgen heeft voor de wezenlijke waarden en kenmerken van dit 
gebied, zijn functioneren als ecologische verbindingszone in het bijzonder. Het initiatief wordt daarom 
kort getoetst aan het nee, tenzij-beleid.  
 
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre de bomenkap, de nieuwbouw en het nieuwe (woon)gebruik 
in strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De natuurtoets is onderdeel van de 
toelichting bij het nieuwe bestemmingsplan. Verder wordt een uitspraak gedaan of er in het kader van 
de omgevingsvergunning onderdeel handelingen met gevolgen voor beschermde planten- en 
diersoorten een verklaring van geen bedenkingen bij de Dienst Regelingen van het ministerie E, L & V 
moet worden opgehaald. Verder wordt de ingreep dus ook kort getoetst aan het nee, tenzij-beleid en of 
er mogelijk ontheffing hiervan moet worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant. 
 
N.b. Omdat de bedrijfsgebouwen al zijn gesloopt en de grond gesaneerd vormen de sloop en het 

grondverzet geen onderdeel van de toetsing.     

2 Methode 
Op 7 december 2011 is het terrein bezocht om alle beschermde planten en dieren, die het plangebied 
en directe omgeving bewonen en gebruiken te inventariseren. In het kader van een eerdere toetsing 
maar dan van meerdere woningbouwprojecten in Waardhuizen en Uitwijk was het plangebied al eerder 
en wel in 2006 onderzocht1. De resultaten hiervan worden ook in deze toets gebruikt . 
Daarnaast is in de literatuur en bij het natuurloket gezocht naar gegevens over de verspreiding van 
bijzondere (en beschermde) planten- en diersoorten in de omgeving.  
De verspreidingsgegevens van het natuurloket betreffen de kilometerhokken 128-420 en 128-421 (zie 
figuur 2). Deze zijn als bijlage 1 opgenomen. De 2 kilometerhokken zijn samen 200 ha en veel groter 
dan het plangebied. Deze is slechts 1,8 ha groot. 
 

                                                
1 Schenkeveld, A.J.M., 2006: Ecologisch onderzoek inbreiding Uitwijk en Waardhuizen; bureau Schenkeveld, Culemborg. 
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figuur 2: kilometerhokken 128-420 en 128-421 

3 Gebiedsbeschrijving 
Waardhuizen is een oude nederzetting op de stroomrug van de Alm, die voor 1230 AD bij Giessen is 
afgedamd van de Maas. Uitwijk ligt op de rechter, Waardhuizen op de linker oeverwal. De bodem 
bestaat uit een kalkhoudende poldervaaggrond met een grondwatertrap van VI (GHG 40-80, GLG > 
120 cm –mv). De bovengrond bestaat uit zware zavel of lichte klei (lutumgehalte 17,5-35%).  
Het maaiveld ligt op ca. 0 m +NAP. De sloten wateren af naar het zuiden. Op de kop van de sloot 
tussen de nr. 18 en 20 zit een overstort en een inlaat van boezemwater vanuit de Alm. Het polderpeil is 
-1,3/-1,5 m NAP (zp/wp). Het peil van de Alm, een oude boezem is -0,6 m NAP en dus 70-90 cm hoger. 
 

   
overstort in sloot aan Waardhuizen tussen nr. 18 en 20         kuil perceel Waardhuizen nr. 14 op plek voormalige mestkelder 
 
Tot 1900 was het plangebied als akker in gebruik. Begin twintigste eeuw vestigde zich op nr. 18 een 
boerderij. De huizen en stallen op nr. 14 en 16 zijn pas na 1970 gebouwd. De erfbeplanting stamt ook 
uit die tijd. Deze bestaat uit een open en gesloten houtachtige vegetatie van 2 tot 6 m breed met als 
hoofdhoutsoorten Schietwilg, Zwarte els, Veldesdoorn, Zomereik. Deze omzomen de voormalige 
bedrijfsbebouwing op nr. 14 en 18. De vitaliteit van de meeste exemplaren Schietwilg is slecht. Deze 
hebben watermerkziekte. 
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Verder staan er verspreid over het plangebied enige solitaire bomen (∅ > 20 cm), t.w. Peer (2x), 
Zomereik (2x), Treurwilg (1x), Gewone es (1x), Okkernoot (1x). Net buiten het plangebied staan langs 
de Waardhuizen een bomenrij van Peer (ca. 14 exemplaren in de berm ter hoogte van het plangebied), 
aan de overzijde van de sloot aan de zuidzijde 5 exemplaren geknotte Schietwilg en in de tuin op nr.16 
5 exemplaren Ruwe berk ‘Youngii”.  
Op de plek van de gesloopte stallen is de grond nog slap en onbegroeid. De beplanting tussen de 
voormalige opstallen op nr. 14 en 18 is open en wordt omzoomd door gras. In de ondergroei van de 
elzensingel op nr. 18 staat Laurierkers. Ten noorden hiervan ligt de siertuin bij het woonhuis op nr. 18. 
Deze bestaat uit gras, de betreffende Okkernoot en een heesterborder. Deze tuin is onderdeel van het 
plangebied.   
 

     
Treurwilg hobbywei Waardhuizen tussen nr. 16 en 18         Okkernoot tuin Waardhuizen nr. 18 
 

   
beplanting van Gewone es Waardhuizen tussen nr. 14 en 16      beplanting van Zwarte els zuidgrens Waardhuizen nr. 18  

4 Beschermde soorten 
Flora en vegetatie 
In het plangebied komen 3 habitattypen voor, t.w. sloot, grazige en houtachtige vegetatie. De 
samenstelling van de vegetatie van de 2 laatst genoemde typen loopt in elkaar over en vertoont zowel 
kenmerken van de Beemdgras-Raaigras-weide (12RG01) als de Zevenblad-associatie (33Aa05)2. 
Aanwezig zijn o.a. Akkerdistel, Akkerkool, Engels raaigras, Fluitenkruid, Frans raaigras, Gewone 
braam, Gewone hoornbloem, Gewone vlier, Grote brandnetel, Grote vossenstaart, Haagwinde, 
Herderstasje, Hondsdraf, Kleine veldkers, Klimop, Kluwenzuring, Kropaar, Kruipende boterbloem, 
Madeliefje, Paardenbloem, Ridderzuring, Ruw beemdgras, Schijnaardbei, Smalle stekelvaren, 
Smeerwortel, Speerdistel, Straatgras, Vogelmuur, Witte dovenetel, Zevenblad. Op recent omgewoelde 
stukken groeien ook eenjarige akkeronkruiden als Klein kruiskruid, Melganzenvoet, Paarse dovenetel. 
In de sloot zijn alleen soorten van (zeer) voedselrijke omstandigheden zoals Riet, Liesgras en Klein 
kroos waargenomen. 
 

                                                
2 Schaminee, J. e.a., 1995-1999: De vegetatie van Nederland, deel !-V; Opulus Press, Leiden. 
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Er komen in het plangebied geen beschermde of bedreigde vaatplanten-, (korst)mos- of 
paddenstoelsoorten voor. 
 

  
Ondergroei houtachtige vegetatie met Grote brandnetel, Hondsdraf, Kleefkruid, Viltige bastaardwederik, Fijn laddermos en 
oesterzwam op dood wilgenhout 
 
Voor zover bekend komen er in de omgeving en wel in kilometerhok 128-420 2 bedreigde en in 
kilometerhok 128-421 1 bedreigde en 2 algemeen beschermde (categorie 1)  vaatplantensoorten en 
geen beschermde of bedreigde (korst)mos- of paddenstoelsoorten voor (zie bijlage 1). 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn de volgende vogelsoorten waargenomen: Ekster, Grote bonte specht 
(alleen haksporen), Houtduif, Kneu (ca. 20 stuks), Koolmees, Merel, Pimpelmees, Spreeuw (ca. 30 
stuks), Stormmeeuw, Turkse tortel (ca. 10 stuks), Vink, Winterkoning, Zwarte kraai.  
 
Alle hierboven genoemde vogelsoorten zijn als broedvogel streng beschermd.  
Daarnaast zijn van Ekster (5), Grote bonte specht (5), Koolmees (5), Pimpelmees (5), Spreeuw (5) en 
Zwarte kraai (categorie 5) ook de nesten jaarrond beschermd. De categorie 5-nesten zijn van vogels die 
weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar ze het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die wel 
over voldoende flexibiliteit beschikken om als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te 
vestigen. In het plangebied zijn d.d. 7 december 2011 alleen nesten van Merel en Turkse tortel 
gevonden. 
 
Van de waargenomen soorten mag Houtduif als wild (tussen 15 oktober en 31 januari) en Ekster, 
Spreeuw en Zwarte kraai als (provinciale) schadesoort verjaagd of gedood worden.  
 
Kneu staat op de rode lijst van in Nederland bedreigde broedvogelsoorten, categorie gevoelig (2004). 
In de omgeving van het plangebied, kilometerhokken 128-420 en 128-421, zijn respectievelijk 11 en 12 
bedreigde soorten waargenomen. Buiten Kneu zijn de in bijlage 1 genoemde soorten waarschijnlijk 
winter-/watervogels en mogelijkerwijs een enkele algemene broedvogel zoals Huismus, Huiszwaluw, 
Ringmus. 
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In 2002 zijn in dit gebied, omgeving Waardhuizen en Uitwijk, door het bureau Natuurverkenningen van 
de provincie Noord-Brabant de bedreigde Kneu, Matkop, Spotvogel (2 paar) en Zomertortel als 
broedvogel vastgesteld (zie Schenkeveld, 20063). Het plangebied, de beplanting in het bijzonder, is 
alleen voor Kneu en Spotvogel een mogelijke broedplek. 
 
Zoogdieren 
Er zijn in het plangebied sporen gezien of zichtwaarnemingen gedaan van Huisspitsmuis, Mol, 
Veldmuis. Deze soorten zijn niet of algemeen beschermd (categorie 1).  
 
Alle opstallen zijn gesloopt en de bomen zijn nog relatief jong. Hierdoor kan uitgesloten worden dat er in 
het plangebied een kraamkolonie of andere grotere verblijfplaats van vleermuizen aanwezig is. Het 
plangebied is mogelijkerwijs wel van betekenis als foerageergebied, vliegroute of tijdelijke verblijfplaats 
(bv. balts – of paarplek). 
 
Er zijn van de omgeving van het plangebied, t.w. de kilometerhokken 128-420 en 128-421, 
waarnemingen van respectievelijk 3 en 4 algemeen beschermde (categorie 1) zoogdierssoorten bekend 
(zie bijlage 1). Naast genoemde soorten zijn dit vermoedelijk Egel en Haas. Deze zullen zich eveneens 
onregelmatig ophouden in het plangebied. 
 
Reptielen, amfibieën, vissen 
Er zijn mede vanwege het seizoen geen vissen, amfibieën en reptielen in het plangebied aangetroffen.  
 
In de omgeving, kilometerhokken 128-420 en 128-421, komen er volgens de gegevens van het 
natuurloket 3 algemeen (categorie 1) beschermde amfibie- en 2 (streng) beschermde (categorie 2 en 3) 
vissoorten voor (zie bijlage 1). De laatste betreffen Bittervoorn, Grote of kleine Modderkruiper. De 
amfibiesoorten zijn waarschijnlijk Gewone pad, Bruine kikker en Bastaardkikker. 
Het plangebied en omringende sloten zijn alleen voor de amfibiesoorten en mogelijk Kleine 
modderkruiper habitat. 
 
Ongewervelde dieren 
D.d. 7 december 2011 zijn geen insecten en andere ongewervelde dieren waargenomen. 
 
In de omgeving van het plangebied, kilometerhokken 128-420 en 18-421 komen voor zover bekend 
geen beschermde ongewervelde diersoorten voor (zie bijlage 1). De betreffende 1 dagvlinder- en 2 
libellensoorten van de rode lijst zijn waarschijnlijk Groot dikkopje, Glassnijder en Vroege glazenmaker. 
Deze soorten worden nog regelmatig waargenomen in het land van Heusden en Altena4. Deze kritische 
soorten komen zeker niet in het plangebied voor.  
 
Conclusie 
Het plangebied heeft voor zover met 1 veldbezoek is vast te stellen weinig natuurwaarde.  
Het gebied is recent op de schop geweest en ook de randen met de nog intact zijnde erfbeplanting is 
danig verstoord. De nog aanwezige grazige ruigte inclusief beplanting en sloten bieden alleen onderdak 
aan een aantal algemene (zoom)planten, kleine zoogdieren, amfibieën, tuin- en parkvogels. De 
betekenis van de beplante randen voor vleermuizen is niet onderzocht, maar waarschijnlijk niet groot. 
De relatief jonge beplanting inclusief zoomvegetatie dient ten hoogste als geleiding en als 
foerageergebied. 

5 Ingreep 
De ruimtelijke ingreep betreft de bouw van een 9 losse woningen en 2 wooncomplexen in de vorm van 
een scholtenboerderij met elk 5 wooneenheden.  
 

                                                
3 Schenkeveld, A.J.M., 2006: Ecologisch onderzoek inbreiding Uitwijk en Waardhuizen; bureau Schenkeveld, Culemborg. 
4 www.waarneming.nl en Altenatuur, 1992: Natuur tussen Maas en Merwe; Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Almkerk. 
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figuur 3: stedenbouwkundig ontwerp waardhuizen 14-18 
 
Na de ingreep is het bebouwd en verhard oppervlak kleiner dan in de voormalige situatie (ca. 50 % 
minder). De nieuwe woningen bestaan uit 1 of 2 verdiepingen met zolder. De maximale nokhoogte is 11 
m.  
Uit het ontwerp is niet op te maken in hoeverre de bestaande beplanting gehandhaafd blijft. Duidelijk is 
dat een groot deel verdwijnt, maar dat er ook weer wordt bijgeplant o.a. in de vorm van een 
hoogstamboomgaard. Voorlopig wordt aangenomen dat er net zoveel bomen worden gekapt als 
herplant. 
 
De belangrijkste ecologische gevolgen van het initiatief hangen samen met de nieuwbouw (1), de 
herinrichting van de buitenruimte (2) en het veranderd gebruik (wonen i.p.v. agrarische bedrijfsvoering) 
(3).  
 
Ad 1) Tijdens de bouw treedt door lawaai, bouwlampen en uitstoot van vervuilende stoffen verstoring 

van de natuur in de omgeving op. Deze is tijdelijk. De omvang hiervan is beperkt en reikt zeker 
niet tot de beschermde natuurgebieden in de omgeving. Het lawaai en het licht zullen wel 
doordringen tot de Alm, onderdeel van de EHS. Deze natte ecologische verbinding (evz) is 
vooral bedoeld voor weinig verstoringsgevoelige soortengroepen als (water- en moeras)planten, 
vissen, amfibieën, libellen en dagvlinders. Andere soortengroepen  zoals vogels, vleermuizen 
en grondgebonden zoogdieren zijn wel gevoelig, maar omdat echt kritische soorten ontbreken 
en het plangebied van de evz gescheiden is middels een bebouwingslint, wordt de schade van 
de bouwactiviteiten op de (streng) beschermde soorten en de wezenlijke waarden en 
kenmerken van de Alm als evz niet als relevant of significant beoordeeld.  

 
Ad 2) Het is nog onduidelijk wat er precies met de beplanting gaat gebeuren. Deze is mogelijk van 

belang als foerageergebied en/of vliegroute van vleermuizen. Afhankelijk van het precieze 
belang zijn deze functies beschermd ex artikel 11 van de Flora- en faunawet. Verder dient de 
beplanting als groeiplaats van een aantal zoomplanten, verblijfplaats van een aantal algemeen 
beschermde zoogdieren en broedplek van een aantal algemene bos- en tuinvogels. Bij 
ruimtelijke ingrepen zijn alleen de vogels tijdens het broeden beschermd. Algemeen wordt 
hiervoor de periode 15 maart tot 15 juli aangehouden. In die periode mogen de bomen niet 
worden weggehaald. Verder wordt geadviseerd een deel van de oude beplanting en wel het 
meest vitale deel te laten staan. Deze kunnen in de periode dat de nieuwe beplanting aanslaat 
en uitgroeit de functie als vliegroute en/of foerageergebied voor vleermuizen blijven vervullen. 
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N.b.  De treurwilg van Waardhuizen 18 is door de gemeente als waardevol beoordeeld. Dit is 

vooral op basis van stamdiameter en ruimtelijke kwaliteit. Behalve als nestelplaats van 
Turkse tortel heeft dit exemplaar weinig ecologische betekenis. Treurwilg is een 
gekweekte bastaard. Verder is de levensverwachting te rooskleurig beoordeeld. 
Treurwilgen halen geen 75 jaar en dit exemplaar is toch al ouder dan 40 jaar. Tenslotte 
moet opgemerkt dat de boom gesnoeid moet worden om takbreuk te voorkomen.  

 
Ad 3) Het veranderde gebruik (van agrarisch bedrijf naar wonen) betekent een vermindering van de 

storingsfactoren vermesting, verontreiniging en verzuring. Het woongebruik en de daarmee 
samenhangende uitstoot van milieubelastende stoffen is niet groter dan die van 19x een  
gemiddelde eengezinswoning. Op dit moment telt het buurtschap Waarhuizen/Stenenheul 
70 woningen. De toename van het aantal wooneenheden is dus wel substantieel. 
Het is niet bekend hoe groot de veestapel van het agrarisch bedrijf was. De uitstoot van 
milieubelastende stoffen als ammoniak, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen moet 
substantieel geweest zijn. De landbouwactiviteiten waren voor een deel niet-grondgebonden, 
zodat de beëindiging ook een reële reductie betekent. Het siervogelbedrijf zorgde waarschijnlijk 
ook voor veel verkeerbewegingen. 
Ingeschat wordt dat de hoeveelheid licht, geluid en (auto)bewegingen ongeveer gelijk blijft. 
Deze is wel anders van aard als in de landbouwsituatie (minder zwaar, wel frequenter). De 
invloed hiervan op de nabijgelegen evz Alm wordt niet als dusdanig groot/groter ingeschat, dat 
wezenlijke waarden en kenmerken worden geschaad.  

6 Conclusie 
De nieuwbouw en het woongebruik lijken geen ingrijpende ecologische gevolgen te hebben. Het 
weghalen van de beplanting heeft mogelijk wel enig natuureffect. De nog vrij jonge erfbeplanting is 
mogelijkerwijs belangrijk als vliegroute en/of foerageergebied van vleermuizen. Het is daarom belangrijk 
dat een substantieel deel hiervan (ca.  ½) blijft staan. Figuur 4 toont een voorstel hiertoe. 
Verder geldt als randvoorwaarde dat de beplanting alleen buiten het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) 
mag worden verwijderd.  
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figuur 4: te sparen beplanting (groene spikkels) 
 
De toetsing van de ingreep aan het nee, tenzij-beleid is sowieso positief. Het project heeft geen invloed 
op de wezenlijke waarden en kenmerken van de Alm als natte ecologische verbindingszone. 
 
Tenslotte moet nog vermeld dat het aanbeveling verdient voor de nieuwe beplanting meer duurzame 
soorten dan Schietwilg te nemen, bijvoorbeeld Gewone es, Zomereik, Hollandse iep, Gewone esdoorn, 
Hollandse linde e.d..  

7 Bijlagen 
Bijlage 1: Beknopt eenmalige levering uit de NDFF; Natuurloket, 2011.
 
 




