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Lág
Gemeente Leusden 

Collegevoorstel 

Zaaknummer 	L223878 
Adviseur 	H van Berkel 

Onderwerp: 	Principebesluit 
Laapeerseweg 1A 

Het College Akkoord Bespreken 

burgemeester Bouwmeester ) 

wethouder Vos 

wethouder Kiel 
\\ 

wethouder Van Beurden 

directeur-secretaris 

Besluit Besluit van 10 september 2019 
Het college besluit: 
1. in principe planologische medewerking te verlenen met: 

a. het wonen bij het bedrijf — in bestaande bebouwing — op het perceel 
Laapeerseweg 1A; 

b. het 'jaarrond' gebruiken van kassen en het gebruiken van meer kassen op het 
perceel Laapeerseweg 1A; 

c. bijbehorende bouwplannen, overeenkomstig bijgevoegde principeaanvraag en 
bijgevoegd principebesluit; 

2. de medewerking slechts te willen verlenen onder de voorwaarden die zijn opgenomen in 
bijgevoegd principebesluit; 

3. bijgevoegd principebesluit te sturen naar initiatiefnemers. 

Bijlagen 
1. Brief principebesluit Laapeerseweg 1A (L223884) 
2. Principe-aanvraag Laapeerseweg 1A d.d. 18 juni 2019 (L219698) 
3. Inrichtingsplan ervenconsulent d.d. 28 februari 2019 (L219698) 

Openbaar 	Ja 
Agendanummer 	4.5 
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden 
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Samenvatting 
De eigenaren van het bamboeteelt- en hoveniersbedrijf op het perceel Laapeerseweg 1A 
hebben een principeaanvraag ingediend bij de gemeente om te mogen wonen bij het bedrijf, 
in bestaande bebouwing, om de kassen 'jaarrond' te mogen gebruiken, met een aantal 
bijbehorende bouwplannen. Het college van B&W neemt het principebesluit om onder 
voorwaarden hieraan planologische medewerking te verlenen. Het college informeert de 
gemeenteraad door middel van de raadsinformatiebrief over dit principebesluit. 

Aanleiding 
Na een uitgebreide vooroverlegfase hebben de eigenaren van het bamboeteelt- en 
hoveniersbedrijf op het perceel Laapeerseweg 1A een principeaanvraag bij de gemeente 
ingediend, op 18 juni 2019. Door middel hiervan gaan zij via het college van B&W na in 
hoeverre hun principeplan (dat in strijd is met het bestemmingsplan) kansrijk is als zij het 
officieel een bestemmingsplanprocedure willen laten doorlopen. 

De principeaanvraag heeft betrekking op: 
1. het wonen bij het bedrijf — in bestaande bebouwing — op het perceel Laapeerseweg 1A; 
2. het 'jaarrond gebruiken van kassen, en het gebruiken van meer kassen, op het perceel 

Laapeerseweg 1A; 
3. een aantal bouwplannen die horen bij de bovengenoemde gebruikswijzigingen: voor een 

serre, een tweede bedrijfshal, een kapschuur, een bijgebouw en foliekassen 
(tunnelkassen). 

Door middel van dit principebesluit zegt het college van B&W onder voorwaarden 
planologische medewerking toe aan de principeaanvraag. 

Doel/Effect 
Het doel van een principebesluit is om aan de initiatiefnemers een indicatie te geven of — en 
zo ja, onder welke voorwaarden — hun principeplan planologisch haalbaar wordt geacht. Of 
het principeplan echt planologisch haalbaar is, moet vervolgens blijken als het wordt 
uitgewerkt in een bestemmingsplan, dat een bestemmingsplanprocedure doorloopt. 

Argumenten 
1.1 Het wonen bij het bedrijf is wenselijk en noodzakelijk 

De wenselijkheid en de noodzaak hiervan zijn toegelicht in de principeaanvraag. 
Initiatiefnemers ervaren wonen en werken op de kwekerij als een eenheid. Daarbij hoort: 
buiten werkuren zorg dragen voor natuurbeheer. Ook vraagt de productie regelmatig om 
intensief bijsturen. Verzorging van de bamboes loopt soms door in de late uren. Ook de 
leveringen van leveranciers en aan afnemers (zoals hoveniers) gebeurt regelmatig buiten 
kantooruren. 

1.2 Meer en langer gebruik maken van kassen past in de ontwikkeling van het bedrijf 
Aanvankelijk was de bamboekwekerij volledig een vollegronds bedrijf. Alle planten 
werden geteeld én verkocht vanuit de vollegrond. Met de intrede van de laatste 
economisch crisis (2012) is de noodzaak naar (kleiner) potmateriaal ingezet. Men wil 
kleinere planten, op een handzame manier te vervoeren. De recentere verkoop aan de 
tussenhandel maakt het gebruik van standaardpotten en -karren noodzakelijk. Ook het 
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fenomeen internet heeft gezorgd voor het standaardiseren van de potmaten bij het 
bedrijf. De productie en het verkoopklaar maken van de planten is hierdoor steeds meer 
naar binnen verplaatst, en vraagt meer ruimte en materieel. Ook het areaal aan 
tunnelkassen is aanzienlijk vergroot. In de cijfers vanaf 2013 is bovendien terug te vinden 
dat er jaarlijks een omzetgroei plaatsvindt van 5-10%. De omzet van het hoveniersbedrijf 
is al die tijd stabiel gebleven; de groei in het bedrijf zit hem dus met name op het gebied 
van de plantenteelt. Er is extra werkruimte nodig. 

1.3 De ontwikkeling van het bedrijf vraagt om een uitbreiding van de bebouwing 
Uitbreiding van productie, van het aantal medewerkers en van de activiteiten die binnen 
plaatsvinden, resulteert in bouwplannen voor een serre, een tweede bedrijfshal, een 
kapschuur, een bijgebouw en foliekassen (tunnelkassen). 

1.4 Het college heeft eerder te kennen gegeven aan de wijzigingen mee te willen werken 
Bij het college bestaat al enige tijd 'in de basis' een bereidheid om mee te werken aan de 
gevraagde ruimtelijke wijzigingen. In september 2018 is dit in een overleg tussen 
wethouder en initiatiefnemers aan hen meegedeeld. Vervolgens hebben initiatiefnemers 
opdracht gegeven aan de ervenconsulent van MooiSticht om een inrichtingsplan te 
ontwerpen voor het perceel Laapeerseweg 1A. Op 28 februari 2018 was dit gereed 
(bijgevoegd). Daarna hebben initiatiefnemers uitgebreid hun principeaanvraag 
geformuleerd. Zij hebben deze ingediend op 18 juni 2019. Als reactie daarop is een 
uitgebreid principebesluit geformuleerd. Dit is bij dit voorstel gevoegd. Het college wordt 
geadviseerd dit principebesluit (aan) te nemen, zodat het gecommuniceerd kan worden 
aan initiatiefnemers. 

2 	De voorwaarden zorgen voor een zo goed mogelijk ingepaste ontwikkeling 
Door middel van het stellen van voorwaarden kan een zo goed mogelijk in zijn omgeving 
ingepaste ontwikkeling worden verkregen. Er worden voorwaarden gesteld die 
betrekking hebben op: de bedrijfswoning; het toenemende gebruik van kassen; de 
concentratie van de gebouwen binnen het bouwvlak; de verandering van (de 
hoofdrichting van) het bouwvlak; de opdeling van het nieuwe bouwvlak in deelvlakken 
met elk een afzonderlijke bebouwingsregeling; de strook langs de noordgrens van het 
perceel (opgedeeld in een dichte groene strook voor de afscherming van bebouwing in 
noord-zuid-richting en een open strook langs de sloot voor het doorzicht in de west-oost-
richting); de serre; de tweede bedrijfshal; de kapschuur; de zonering uit het 
inrichtingsplan; het bijgebouw; de motivering van het plan; het opnemen van regelingen 
in het bestemmingsplan; afval; archeologie; kabels en leidingen; klimaatadaptatie; 
parkeren; riolering, waterhuishouding; de anterieure overeenkomst! planschade-
overeenkomst. 

Tegenargument/Alternatieve scenario's 
N.v.t.  

Risico's 
N.v.t. 
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Plan van aanpak/tijdsplanning 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het bestemmingsplan door middel van de 
raadsinformatiebrief van 10 oktober aanstaande. 

Daarna krijgt B&W het voorstel om de bestemmingsplanprocedure Laapeerseweg 1A te 
starten door het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. Gedurende de termijn van 
de terinzagelegging (6 weken) kunnen mensen het bestemmingsplan inzien en kan iedereen 
die dat wenst, zijn of haar zienswijzen indienen op het plan. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van De Omgevingsjurist is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de 

geluidbelasting door wegverkeerslawaai op de gevels van de geplande bedrijfswoning in 

een bestaand hoofdgebouw van de kwekerij aan de Laapeerseweg 1A te Leusden 

binnen de geluidszone van de Asschatterweg en Laapeerseweg. De situatie is 

weergegeven op de tekening in bijlage I. 

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder 

Op grond van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening 

van een bestemmingsplan of vaststelling van een Wro-procedure een akoestisch 

onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting 

aan de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt 

ondervonden. Het onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming 

binnen de wettelijke geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is 

aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben 

waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Wettelijke geluidszones van wegen: 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg 

gerekend en vallen binnen de zone. 

De geluidszone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet 

worden geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone 

moet worden gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij 

nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van 

(individuele) bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het 

akoestische aspect van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan 

in een vroeg stadium worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden ofwel 

maatregelen nodig zijn om een akoestisch gunstig klimaat te creëren. 

 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

 
De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde 

geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Asschatterweg en 

Laapeerseweg. 
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1.2 Grenswaarden en procedure 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning 

t.g.v. een weg bedraagt 48 dB. 

Onder bepaalde voorwaarden kan, indien voor de geplande bouw een 

bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, door B & W een ontheffing worden verleend 

tot een hogere grenswaarde van maximaal 53 dB voor nieuwe woningen in 

“buitenstedelijk gebied”. Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet 

worden voldaan aan twee voorwaarden: 

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare 

gevelbelasting, in dit geval 53 dB (art 83 lid 1 van de Wgh) voor nieuwe woningen in 

buitenstedelijk gebied; 

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling 

van de hogere grenswaarden. 

 

Indien de geluidsbelasting op de gevels hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde moet er 

onderzoek gedaan worden naar mogelijke maatregelen om de geluidsbelasting te kunnen 

reduceren tot wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. 

Een hogere grenswaarde kan alleen afgegeven worden indien maatregelen niet 

doeltreffend zijn of bewaren ontmoeten van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, 

vervoerskundige-, landschappelijke- of financiële aard. 

 

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de 

procedure gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch 

onderzoek. 

1.3 Berekening geluidbelasting 

De op de woning invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een 

rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaardmethode I of 

II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode 

II. 

De standaardmethodes I en II zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie 

(afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele 

correctiefactoren) en de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten 

(geplande woninggevels). 
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2 GELUIDBELASTING 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose 

van de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over 10 jaar 

(2029). De weg- en verkeersgegevens (prognose 2030) voor een hoge en lage 

economische groei zijn afkomstig van de gemeente Leusden waarvan een “knip” 

opgenomen in bijlage I. Voor de berekening is uitgegaan van een “worst case” scenario 

met de hoge groei en het jaar 2030. De uurpercentages en verdeling zijn overlegd met de 

gemeente. 

Voor de Laapeerseweg met alleen bestemmingsverkeer is gerekend met weinig 

vrachtverkeer. Voor de Asschatterweg als doorgaande route is gerekend met 11% 

vrachtverkeer. De gebruikte weg- en verkeersgegevens zijn overzichtelijk gemaakt in 

tabel I. 

 

Tabel I: weg- en verkeersgegevens  

Omschrijving 

Laapeerseweg Asschatterweg 

- etmaalintensiteit jaar 2030 prognose hoog 

- etmaalintensiteit jaar 2030 prognose laag 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- percentage lichte motorvoertuigen D/A/N 

- percentage middelzw vrachtw. D/A/N 

- percentage zware vrachtwagens D/A/N 

- wettelijke rijsnelheid km/uur 

- wegdektype 

- obstakel of kruispunt binnen 100 m 

467 

424 

6.8/3.3/0.65 

96 

2 

2 

60 

DAB 

nee 

5657/5196 

5133/4716 

6.7/3.3/0.8 

89 

8 

3 

60 

DAB 

nee 

2.2 Berekende geluidbelasting en toetsing 

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurt volgens de Wgh per weg. 

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de 

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd 

(i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met 5 dB voor wegen met een wettelijke 

maximumsnelheid tot 70 km/uur. 

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woning. LDEN is de 

gemiddelde geluidbelasting van de dag-, avond- en nachtperiode. 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder. 

 

Rekenmethode II:  

De berekening van de geluidbelasting t.g.v. de Oosterlandweg en de A.C. Verhoefweg is 

gemaakt volgens de standaard rekenmethode II. 

In het rekenmodel (DGMR - Geomilieu V4.50) zijn schematisch opgenomen: 

- de wegen met intensiteiten; 

- de geplande woning; 

-  bestaande objecten; 
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- verharde bodemgebieden (algemene bodemfactor zacht = 1); 

- waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 meter vanaf de vloer, op 

respectievelijk 1.5 en 4.5 meter boven het lokale maaiveld. 

 

Voor alle rekeninvoergegevens wordt verwezen naar bijlage I. 

2.3 Resultaten 

Asschatterweg 

De maximale geluidsbelasting LDEN op de gevels t.g.v. de Asschatterweg incl. 5 dB aftrek 

bedraagt 37 dB. Daarmee wordt zeer ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB. 

 

Laapeerseweg 

De maximale geluidsbelasting LDEN op de gevels t.g.v. de Laapeerseweg incl. 5 dB aftrek 

bedraagt 31 dB. Daarmee wordt zeer ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB. 

 

Voor het aspect wegverkeerslawaai is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

Ing. Wim Buijvoets.
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 Bijlage I 

 Situatietekening, verkeersgegevens 

 en gegevens rekenmodel 
 



 
Verbeelding ontwerp-bestemmingsplan beoogde bedrijfswoning (tussen de aanduiding ‘bw’).  
 

De woning wordt gedeeltelijk op eerste en deels op de tweede verdieping gerealiseerd van 
onderdeel A. Zie onderstaande afbeeldingen.  

 

 

 



 
Gedeelte woning op verdieping.  



Wim
Tekstvak
etmaalintensiteit 2030 lage groei 



Wim
Tekstvak
etmaalintensiteit 2030 hoge groei 







rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door Wim op 5-8-2019
Laatst ingezien door Wim op 6-9-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.41
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

6-9-2019 13:19:12Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D))

1 Laapeerseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60
2 Asschatterweg (ten oosten Laapeerseweg)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60
3 Asschatterweg (ten noorden Laapeerseweg)      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60

6-9-2019 13:33:00Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

1  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --    467,00   6,80   3,30   0,65 -- --
2  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --   5196,00   6,70   3,30   0,80 -- --
3  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --   5657,00   6,70   3,30   0,80 -- --

6-9-2019 13:33:00Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)

1 -- -- --  96,00  96,00  96,00 --   2,00   2,00   2,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- -- --     30,49
2 -- -- --  89,00  89,00  89,00 --   8,00   8,00   8,00 --   3,00   3,00   3,00 -- -- -- -- --    309,84
3 -- -- --  89,00  89,00  89,00 --   8,00   8,00   8,00 --   3,00   3,00   3,00 -- -- -- -- --    337,33
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

1     14,79      2,91 --      0,64      0,31      0,06 --      0,64      0,31      0,06 --   69,80   77,70   83,46   90,06   96,69
2    152,61     37,00 --     27,85     13,72      3,33 --     10,44      5,14      1,25 --   81,67   90,13   96,42  101,57  107,41
3    166,15     40,28 --     30,32     14,93      3,62 --     11,37      5,60      1,36 --   82,04   90,50   96,79  101,94  107,78
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500

1   93,08   86,27   75,84   66,66   74,56   80,32   86,92   93,55   89,94   83,13   72,70   59,61   67,51   73,26   79,87
2  103,91   97,15   87,47   78,59   87,06   93,35   98,50  104,33  100,84   94,07   84,39   72,44   80,90   87,19   92,34
3  104,28   97,52   87,84   78,96   87,43   93,72   98,87  104,70  101,21   94,44   84,76   72,81   81,27   87,56   92,71
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1   86,50   82,89   76,07   65,64 -- -- -- -- -- -- -- --
2   98,18   94,68   87,92   78,24 -- -- -- -- -- -- -- --
3   98,55   95,05   88,29   78,61 -- -- -- -- -- -- -- --
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modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

1      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

6-9-2019 13:33:00Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. Bf

2 Laapeerseweg -- 3,00/7,40m (L/R) 0,00
verharding 0,00

1 Laapeerseweg -- 2,70m (L/R) 0,00

6-9-2019 13:33:00Geomilieu V4.50



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 hal A+woning     5,70      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 hal B     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 woning laagbouw     3,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4  best gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5  best gebouw     7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6  best gebouw     3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6-9-2019 13:33:00Geomilieu V4.50
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1 Inleiding 

In opdracht van Randijk is door BOOT organiserend ingenieursburo een milieuhygiënisch 

vooronderzoek uitgevoerd aan de Laapeerseweg 1a te Leusden. De onderzoekslocatie 

heeft een grootte van circa 1.000 m². Een overzicht van de locatie is weergegeven in 

bijlage A, blad 2. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de beoogde bestemmingswijziging van bedrijf naar 

wonen in verband met de realisatie van een (bedrijfs)woning.  

 

Doel van het vooronderzoek is om inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Om dit doel te bereiken wordt relevante 

informatie over de onderzoekslocatie verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Het 

betreft locatiebezoek een bureaustudie waarbij de te verzamelen stukken worden opge-

vraagd en ingezien 

 

Aan de hand van het vooronderzoek kan een hypothese worden bepaald voor het uitvoe-

ren van een verkennend bodemonderzoek. 

 

Het betreft een milieuhygiënisch vooronderzoek conform de landelijke richtlijn NEN 

5725:2017. De NEN 5725 gaat uit van een systematische aanpak van het vooronderzoek 

waarbij - op basis van de aanleiding en doel van het onderzoek - de nodige stappen wor-

den genomen om te komen tot inzicht in de te verwachten bodemkwaliteit en het opstel-

len van een hypothese. Hierbij wordt opgemerkt dat het vooronderzoek afhankelijk is van 

de kwaliteit van de verzamelde gegevens en de aanlevering door derden. Ondanks de 

zorgvuldige uitvoering ervan kan het voorkomen dat de verzamelde informatie onvolledig 

is. Hierdoor bestaat er een kans dat mogelijk aanwezige bodemverontreiniging niet naar 

voren komt.   
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2 Milieuhygiënisch vooronderzoek  

In dit hoofdstuk wordt het kader van het vooronderzoek vastgesteld en relevante onder-

zoeksvragen voor zover als mogelijk beantwoord. Het vooronderzoek is uitgevoerd con-

form de NEN 5725:2017. 

 

Als eerste stap wordt de aanleiding van het vooronderzoek vastgesteld. Bij vervolgstappen 

volgt de afbakening van de onderzoekslocatie, het verzamelen van informatie en beant-

woorden van relevante onderzoeksvragen en tot slot het trekken van conclusies en opstel-

len van een hypothese.  

 

Het vooronderzoek betreft de gehele onderzoekslocatie aan de Laapeerseweg 1a te Leus-

den. De onderzoekslocatie beslaat de huidige bebouwing en de nieuwbouwvlakken. 

2.1 Aanleiding en onderzoeksvragen conform NEN 5725 

In de NEN 5725 is een aantal standaard aanleidingen en onderzoeksvragen geformuleerd. 

De volgende aanleiding is voor onderhavig onderzoek van toepassing: 

 

A (algemeen):  

het opstellen van de hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uitvoeren van 

een bodemonderzoek.  

 

Op basis van de aanleiding van het vooronderzoek is voor deze aanleiding een aantal 

onderzoeksvragen vastgesteld, beschreven in de NEN 5725. Deze worden als leidraad 

gebruikt bij het vooronderzoek.  

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de oost kant van Leusden net in het buitengebied.  

De X-coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie   

en de Y-coördinaat is  . Een topografisch overzicht en een weergave van de situatie is 

weergegeven in bijlage A.  

Huidig en toekomstig gebruik 

De onderzoekslocatie is in gebruik als kwekerij met bedrijfsgebouwen, tunnelkas en erf. 

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen bestemmingswijziging van bedrijf 

naar bedrijfswoning. 

Historisch kaartmateriaal 

Op historisch kaartmateriaal is te zien dat de locatie omstreeks 2011 is ontwikkeld. Voor 

die tijd is er geen bebouwing aanwezig op de locatie en heeft de locatie een agrarische 

functie. 

Locatiebezoek 

Op 12 mei is een locatiebezoek uitgevoerd. De resultaten van dit locatiebezoek zijn 

opgenomen in tabel 2.2. 
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2.3 Bodem en geohydrologie 

In tabel 2.1 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw en is afkomstig van 

TNO Dinoloket  

Tabel 2.1 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Formatie van Boxtel, zandige 

eenheid 

0 - 5  Zandige eenheid, overwegend bestaande uit zand 

(fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

Formatie van boxtel, kleiige eenheid 5 – 6 Kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, 

zandige klei en/of kleiig zand 

Formatie van Boxtel, zandige 

eenheid 

6 – 11 Zandige eenheid, overwegend bestaande uit zand 

(fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

Eem formatie, kleiige eenheid 10 - 16 Kleiige eenheid, overwegend bestaande uit klei, 

zandige klei en/of kleiig zand 

Formatie van Drenthe, zandige 

eenheid 

16 – 32 Zandige eenheid, overwegend bestaande uit zand 

(fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

Formatie van Sterksel 32 - 50 Zandige eenheid, overwegend bestaande uit zand 

(fijn tot en met grof zand), grind en/of schelpen 

Bron: TNO Dinoloket 

2.4 Beschikbare dossierinformatie  

In onderstaande tabel is de beschikbare informatie uit het vooronderzoek weergegeven. 

Ook wanneer geen informatie beschikbaar is, dient dit volgens NEN 5725 te worden 

aangegeven. 

Tabel 2.2 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie 

opdrachtgever 

Algemene informatie 

De locatie is in gebruik als kwekerij en bedrijfsgebouwen. De bestemming is altijd 

agrarisch geweest. Sinds 2002 is Randijk een bamboekwekerij begonnen op biologische 

wijze. Het bestemmingsplan wordt gewijzigd in bedrijfswoning. Verder worden er nog 

een aantal gebouwen bij gebouwd. Er is in het verleden bij start van het bedrijf een 

bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Tanks 

Boven/ondergrondse olietanks zijn nooit aanwezig geweest. 

 

Brandstof 

Tegen het bestaande gebouw staat een brandstofkast voor beperkte opslag van 

maximaal 25 liter brandstof (benzine/diesel).  

 

Bestrijdingsmiddelen 

Bestrijdingsmiddelen zijn niet aanwezig op het terrein. Er wordt gekweekt op biologische 

wijze. 

 

Dempingen 

Slootdempingen zijn nooit gedaan. 
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Bron  Bijzonderheden 

Ophogingen/halfverhardingen 

Op het terrein zijn ophogingen gedaan met grond wat is vrijgekomen tijdens de bouw 

van het bedrijfsgebouw. Op de hoofdpaden is een halfverharding met menggranulaat 

aangebracht. Regelmatig worden er nog gaten opgevuld met menggranulaat. Een 

certificaat van dit menggranulaat is opgenomen in bijlage B. De oorspronkelijke 

halfverharding met menggranulaat is omstreeks 2002 aangebracht. Op basis van de NEN 

5725 wordt deze halfverharding beoordeeld als zijnde niet asbestverdacht. 

 

Tabel A.1 NEN 5725 

 

Bodemonderzoek 

Verkennend bodemonderzoek  

Locatie/adres: Laapeerseweg ongenummerd, Leusden 

Door: Bodemstaete B.V. 

Datum: 28 augustus 2001 

Rapportnr.: 01/476 

Ter plaatse van: Laapeerseweg 1a, Leusden bodemonderzoek in verband met aankoop 

van het perceel. 

Resultaten bovengrond: Geen verhoogde waarden 

Resultaten ondergrond: Geen verhoogde waarden 

Resultaten grondwater: Geen verhoogde waarden 

Conclusie: De hypothese grootschalig onverdacht is juist gebleken. In geen van de 

onderzochte (meng)monsters zijn verhoogde waarden aangetroffen. Nader onderzoek is 

niet nodig en de locatie wordt geschikt geacht voor alle bestemmingen. 

Informatie gemeente 

Leusden 

Bij de gemeente Leusden is geen informatie bekend over tanks. Op de locatie is een 

hoveniersbedrijf gevestigd. Het dossier is overgedragen aan de RUD (regionale 

uitvoeringsdienst). Bij de gemeente is een bodemonderzoek bekend. Dit 

bodemonderzoek is reeds hierboven beschreven. 

Omgevingsdienst 

RUD 

Bij de RUD Utrecht is geen bodeminformatie bekend aangaande dit perceel. Er is een 

melding activiteiten besluit uit 2014 voor een bedrijf dat bamboe kweekt en opslag van 

materialen. 

Bodemloket Geen informatie bekend 

Locatiebezoek BOOT 

12 mei 

Tijdens het locatiebezoek zijn de gegevens uit dit vooronderzoek geverifieerd. 

Topotijdreis Op het kaartmateriaal van topotijdreis.nl is te zien dat de locatie van oorsprong een 

agrarisch gebruik heeft gehad. Vanaf 2006 wordt de huidige boom/bamboekwekerij 
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Bron  Bijzonderheden 

zichtbaar. 

Expertisecentrum 

PFAS 

Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens ten aanzien van PFAS bestaat het 

vermoeden dat Nederland grofweg in drie soorten gebieden aangeduid kunnen worden:  

1. Niet belaste gebieden;  

2. Diffuus belaste gebieden, bestaande uit stedelijk gebied, industriële gebieden, 

land- en tuinbouw;  

3. Gebieden beïnvloed door bronnen PFAS, waaronder vliegvelden, brandweeroefen-

terreinen, PFAS-verwerkende bedrijven en hun directe omgeving.  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben geen activiteiten en/of calamiteiten  

plaatsgevonden die de bodem direct verdacht maken voor de aanwezigheid van PFAS. 

Als gevolg van diffuse belasting worden licht verhoogde gehalten in de bodem verwacht. 
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3 Conclusies vooronderzoek en hypothese 

Middels het uitgevoerde vooronderzoek zijn de onderzoeksvragen zoals genoemd in 

paragraaf 2.1 zo goed mogelijk beantwoord. De informatie welke van invloed is op de 

bepaling van de hypothese wordt hieronder weergegeven. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er op de onderzoekslocatie één verdachte deellocatie 

aanwezig is. Het betreft de brandstofopslag kast tot 25 liter brandstof (diesel en benzine). 

Het is mogelijk dat op deze locatie door morsen en lekken de bovengrond verontreinigd is 

met minerale olie. Voor deze locatie is vanwege de verdachtheid de hypothese ‘plaatselij-

ke verontreiniging’ conform de NEN 5725 van toepassing.  

 

Voor het overige terreindeel geld dat uit het vooronderzoek blijkt dat geen activiteiten of 

calamiteiten hebben plaatsgevonden welke een negatieve invloed op de milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse hebben uitgeoefend. In afstemming met de gemeente Leusden 

is bepaald dat verkennend onderzoek niet nodig is indien ten aanzien van de bodem 

sprake is van een onverdachte situatie en/of dat de kwaliteit van de bodem geen risico 

vormt voor de bestemmingswijziging van bedrijf naar wonen. 

 

Op basis van het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de 

onderzoekslocatie verdacht is ten aanzien van asbest in de bodem. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de (deel)locaties, bijbehorende 

hypothese en verdachte parameters. 

Tabel 3.1 Deellocaties met hypothese onderzoeksstrategie 

DEELLOCATIE OPPER-

VLAKTE 

(M²) 

HYPOTHESE STRATEGIE¹ 

 

VERDACHTE 

PARAMETERS 

A Gehele 

onderzoeksterrein 

1.000 Onverdacht n.v.t. n.v.t. 

B Brandstofopslag <10 Plaatselijk verdacht VEP Minerale olie en 

vluchtige aromaten 

1) 

VEP : verdacht, plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern, conform NEN 5740 
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Kavelgrens zuidzijde beplant met haagbeuk (inheemse beplanting). Kavelgrens noordzijde: sloot met graspad en (inheemse) houtwal. Entree

Voorterrein met plantbedden (richting de Laapeerseweg). 

(centrale gedeelte / werkterrein) Huidige werkplaats breidt uit (tijdelijke) opslag wordt werktuigenschuur

Huidig beeld teelt: Het wat 'amorfe' beplantingsbeeld is deels ook een bewuste keuze: de biologische teelt houdt ook in het voorkomen van monoculturen. 
Door verschillende soorten beplanting naast elkaar toe te passen ontstaat een divers en robuust ecosysteem, waardoor geen chemische bestrijdingsmiddelen hoeven 

worden gebruikt. Op dit moment is ook sprake van een groot aandeel 'kersbomen' in de toekomst zal deze bedrijfstak zoveel mogelijk elders worden gerealiseerd. 

Opgave
Randijk Bamboe & Hoveniers graag een nieuw bedrijfsgebouw van circa 250 m2 bouwen. Daarbij wil men 
circa 150 m2 van het huidige bedrijfsgebouw omvormen tot een bedrijfswoning. Voor de biologische 
bamboekwekerij is er een uitbreiding van de tunnelkassen, die het hele jaar rond gebruikt kunnen worden, 
wenselijk. De gemeente en de provincie willen hieraan mogelijk meewerken, mits de uitbreiding goed kan 
worden ingepast en meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit en het landschap kan worden gecreëerd. 
 

Ontstaansgeschiedenis
Het perceel ligt aan de Aschatterbeek, onderdeel van het oost-west lopende stelsel van beken, dat een 
belangrijke ondergrond vormt voor het cultuurlandschap van de Gelderse Vallei. De beken vormen tezamen 
met het Valleikanaal de belangrijkste waterstructuur van dit gebied. De beek loopt hier een stukje noord-
zuid, opvallend slingerend. Direct ten westen van de beek ligt het Valleikanaal met de Liniedijk. De kanaaldijk, 
tussen de beek en het kanaal is een belangrijke (recreatieve) route.
De kaartenstudie en recente luchtfoto laten zien dat het landschap in de directe omgeving de laatste decennia 
sterk is veranderd: eerst de oprukkende bebouwde kom van Leusden, vervolgens omvorming van weiland naar 
volkstuintjes. Deze nieuwe en intensieve gebruiks'laag' overstemt de oorspronkelijke landschapskenmerken.

Beleid
In het LOP Gelderse vallei is dit gebied aangeduid als 'Diffuus landschap': voormalig kampenlandschap. De 
gemeente zet onder andere in op het ontwikkelen van het landschappelijk raamwerk, opgebouwd uit zowel 
natuurlijke als cultuurhistorische elementen.

In het provinciaal beleid wordt gestreefd naar behoud en versterking van de rijk gevarieerde kleinschaligheid 
en rijke groene dooradering die typerend zijn voor de Gelderse Vallei. Het bekensysteem samen met 
cultuurhistorische elementen als de ontginnings- en wegenstructuren, de Grebbelinie en het Valleikanaal vormen 
hier de grotere landschapselementen waarvan men de structuur en belevingswaarde wil versterken (Bron : 
kwaliteitsgids Gelderse Vallei). Meer in detail:
• Het intensiever accentueren van agrarische perceelsgrenzen met landschapselementen, zoals houtsingels  
 (vnl. els) of knotwilgen.
• Het behouden of versterken van meer afwisseling tussen weilanden (vnl. grondgebonden landbouw),  
 akkers en bospercelen in het landgebruik.
• Seizoenswisseling levert afwisseling in beeld.
• Ecologische oevers langs beken variëren in breedte, poelen als plekken langs de beek.
• Beek met gevarieerde beplanting van bosjes, bomen, elzenranden etc. en open stukken.
• Afwisseling omrande kavels en bospercelen gebruiken als basis voor stedelijke uitbreiding.

Kwaliteiten van het landschap 
• Naast elkaar beek, de oorspronkelijke waterloop en het Valleikanaal, modern cultuurhistorisch element.
• Kanaalweg tussen kanaal en beek.
• Afwisseling tussen open en besloten.
• Herkenbare verkavelingsstructuur (sloten).
Deze kwaliteiten van het oorspronkelijke landschap zijn grotendeels verloren gegaan door het verdwijnen van de 
agrarische functie en het toevoegen van nieuwe functies zoals deze kwekerij en volkstuintjes aan de rand van de 
bebouwde kom. 

Kansen tot kwaliteitsverbetering 
• Sfeer/schaal omvormen: van in zichzelf gekeerd, tuincentrum-achtig (stedelijke associatie) naar een schakel 

in het landschap.
• Verbinding maken met zowel het kleinschalig beeklandschap (westzijde) als het open slagenlandschap 

(oostzijde).
• Zichtbaar maken van het beekverloop en de bijbehorende afwisselende begroeiing.
• Terugbrengen ruimtelijke afwisseling van open versus gesloten zoals in het oude beeklandschap
• Representatiever en landschappelijker maken van het perceel: zowel het aanzicht voor passanten als de 

route die bezoekers afleggen. In samenhang hiermee: meer zichtbaar en beleefbaar maken van moderne, 
biologische, agrarische activiteit.

• Het gebouw is atypisch op deze plek. Weliswaar een herkenbaar eigentijds element, passend bij de eveneens 
eigentijdse activiteit van het kweken van Bamboe. Kwaliteitsverbetering ontstaat als het gebouw meer 
opgaat in het landschap: silhouet verfijnen en opvallende witte dakrand verzachten, begroeide daken 
toepassen. 
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Conclusie
Wij zien mogelijkheden voor het realiseren van de gewenste 
uitbreiding in combinatie met een versterking van de 
landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor is een 
herverdeling van de functies op het perceel en het bewust 
ensceneren van bebouwing en beplanting nodig. Functionaliteit 
en uitstraling hierbij goed kunnen samengaan. Tijdens een tweetal 
schetssessies, waarvan de eerste op locatie, zijn de mogelijkheden 
en wensen verkend. 
De huidige toestand laat een 'organisch gegroeide situatie' zien. 
Diverse functies zijn verspreid over het terrein: bebouwing, 
beplanting in de volle grond en in bakken/potten, tunnelkassen, 
(bezoekers) parkeren, opslag van groenafval.
De opzet is weinig gestructureerd, waarbij ook de beplanting 
divers is, het beeld is daardoor groen, maar niet landschappelijk. 
Juist omdat het bedrijf nu wordt uitgebreid en er ook nieuwe 
functies worden toegevoegd is een goede structuur en zonering 
noodzakelijk. 

Ruimtelijke opbouw
De hiernaast weergegeven zonering zorgt ervoor dat de inpassing 
en bedrijfsvoering wordt afgestemd op de structuur en schaal 
van het landschap. De zoneringsschets is geen blauwdruk, wel is 
van belang dat deze bij herinrichting, uitbreiding en wijzigingen 
in de bedrijfsvoering steeds wordt gehanteerd en dat wordt 
voldaan aan de onderstaande randvoorwaarden. De opbouw en 
enscenering zorgen er tevens voor dat de minder groene of fraaie 
onderdelen van de bedrijfsvoering beter worden ingepast en de 
representatieve onderdelen zoals de fraaie showtuin meer het 
'podium' krijgen in de beleving van klanten en bezoekers.

Aansluiting op het landschap
• De randen van locatie als zijn onderdeel van het 

landschappelijke raamwerk.
• Afwisselend silhouet: hoog en meer besloten versus open 

(lage beplanting) met solitairen.
• Sloot meer vrij maken zodat je de loop gaat ervaren (oude 

landschappelijke lijn).
• Verbeteringen hebben meer effect als ook aan de andere 

zijde van de beek meer openheid ontstaat (thans veel 
bouwsels en buitenopslag/rommel aan oeverrand). 

Zonering en inrichting
• Zone 1: representatief open gedeelte met lage kweekbedden 

en een aantal inheemse solitaire bomen. 
• Zone 2: hogere boombeplanting met daarin opgenomen de 

erfruimte en de geclusterde bebouwing.
• Zone 3: afwisseling tussen open en besloten gedeeltes (dat 

wil zeggen lagere en hoger opgaande beplanting) langs de 
beek'. Typerende bomen en poel.

• Tunnelkassen en plantafval aan het zicht onttrokken. Deze 
horen bij het compacte, besloten middencluster (zone 2).

• Parkeren in het besloten middencluster zodat het goed aan 
het zicht onttrokken (zone 2).

• Representatief voorterrein groter dan bebouwd cluster.

Gebouwen
• Hoofdgebouw wordt groter, maar schaal/korrelgrootte blijft 

gelijk. Hogere gedeeltes in het midden, afbouwend naar de 
randen.

• Meer hechte relatie tussen gebouw en buitenruimte er direct 
omheen: zoals bij een erfensemble.

• Vormgeving: daken begroeid, 
omrandingen minder 
contrasterend en meer verfijnd/
slank maken, uitbreiding in een 
meer gedekte tint, bijvoorbeeld 
donkerrood als ton sur ton met 
bestaande houten gevels.

Klimaatadaptatie en ecologie
• Landschappelijke randen met veel gradiënten tussen nattere 

en drogere gedeelten behouden en versterken.
• Bij gebruik van zonnepanelen: integreer deze in dak(vlak) of 

in combinatie met beplanting. Levert meer rendement en 
langere levensduur van het systeem.

• Natuurlijke, groene kruidenrijke grasoevers, al dan 
niet verstevigd met wilgentenen. Gebruik geen (hoge) 
beschoeiingen. 

• Gebruik in de randen autochtone beplanting, met voorkeur 
van biologische afkomst.

• Gebruik bij- en vlindervriendelijk zaadmengsel en stem tijd 
en frequentie van het maaien op deze insecten af. 
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1. Inleiding  
Randijk Bamboe & Hoveniers aan de Laapeerseweg 1A te Leusden wil graag het bestaande 

bedrijfsterrein herinrichten waarbij er onder andere nieuwe gebouwen en kassen bijkomen.  

Vanuit Europese- en nationale regelgeving dient onderzocht te worden welke effecten deze 

ingreep heeft op beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en op 

beschermde flora en fauna.  

 

De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een quickscan. Het betreft een 

beoordeling van de huidige en potentiële aanwezigheid van beschermde soorten planten en 

dieren op de onderzoekslocatie en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep 

op beschermde soorten en gebieden. De quickscan vindt plaats op grond van 

bronnenonderzoek en een terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek is een inschatting 

gemaakt welke soorten voor kunnen komen en welke soorten op voorhand uit te sluiten zijn.  

 

Deze quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over 

de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek betreft geen volledige veldinventarisatie. 

Mochten er effecten te verwachten zijn van de werkzaamheden op beschermde soorten die 

mogelijk aanwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

 

In hoofdstuk 2 staat het wettelijk kader uiteengezet, waaraan getoetst dient te worden. 

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. 

Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten van het onderzoek en de mogelijke effecten van de ingreep op beschermde 

soorten besproken. Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 de conclusies, aanbevelingen en 

eventuele vervolgstappen. 
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2. Wettelijk kader 
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt 3 

wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het bevoegd 

gezag ligt bij de provincies. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor handelingen en 

projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, 

hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, 

hoogspanningsleidingen, delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij etc.  
 
De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van: 

• Natura 2000-gebieden 

• Soorten 

• Houtopstanden 

2.1 Natura 2000-gebieden 
De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze 

natuurbeschermingsrichtlijnen hebben naast de bescherming van specifieke flora en fauna 

eveneens als doel om de leefgebieden van deze soorten te behouden, te herstellen of uit te 

breiden. 

 

In Nederland zijn ruim 160 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen door het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door de toenmalige Minister van LNV zijn 

instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden, deze staan 

vermeld in het (ontwerp-) aanwijzingsbesluit. In het (ontwerp-) aanwijzingsbesluit staan de 

instandhoudingsdoelstellingen voor alle habitattypen, -soorten en broedvogels die in het 

Natura 2000-gebied voorkomen beschreven. Daarnaast staat beschreven op welke wijze de 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren zijn. Onder ‘instandhouding’ wordt verstaan het 

geheel aan maatregelen die nodig zijn ter behoud of herstel van een gunstige staat van 

instandhouding van de natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten.  

 

Elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als buiten een Natura 2000- 

gebied die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:  

• de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan 
verslechteren; of  

• een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 
aangewezen 

is ingevolge artikel 2.7, tweede lid verboden. De activiteit kan slechts doorgang vinden 

wanneer het bevoegd gezag een vergunning verleent. 

2.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het doel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) 

is om een samenhangend netwerk te creëren van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden 

en natuurrijke cultuurlandschappen. Het huidige netwerk bestaat voor het merendeel uit 

Natura 2000-gebieden en andere bestaande natuurgebieden. Daarnaast worden 

natuurgebieden uitgebreid, nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en ecologische 

verbindingszones aangelegd.  



P a g i n a  | 6 

 

 

Quickscan flora en fauna 
Randijk Bamboe-kwekerij, Leusden 

Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland zijn Ecologische Verbindingszones (EVZ), die 

natuurgebieden met elkaar verbinden om het migreren van dieren en planten tussen 

natuurgebieden mogelijk te maken. 

  

De provincies zijn sinds 2014 verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit 

natuurnetwerk. Bij toetsing van de ingreep aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn de 

'Spelregels EHS' van toepassing, een uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte en een door Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties gezamenlijk opgesteld 

beleidskader. Provincies hebben de Spelregels laten doorwerken in hun eigen ruimtelijk 

beleid. Het compensatiebeginsel voor de EHS is het sluitstuk van het ‘nee, tenzij’ 

beschermingsregime. Volgens dat regime zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen, die 

afwijken van het bestemmingsplan, in het NNN met een significant negatief effect op de 

wezenlijke kenmerken en waarden niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot 

openbaar belang én het ontbreken van reële alternatieven. De hoofdlijnen van de regels voor 

de bescherming en compensatie van het NNN zijn juridisch verankerd in de uitbreiding van 

het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (Barro, voorheen AMvB Ruimte), die op 1 

oktober 2012 in werking is getreden (bekendmaking inhoud Stb. 2012, 388; bekendmaking 

inwerkingtreding Stb. 2012, 434). 

2.3 Soorten  
Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht 

voor alle in het wild levende dieren. 

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes 

• soorten van de Vogelrichtlijn 

• soorten van de Habitatrichtlijn 

• andere soorten  
 

Vogelrichtlijnsoorten 

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild 

levende vogels. Ingevolge artikel 3.1 is het verboden om: 

1. Opzettelijk vogels te doden of te vangen; 
2. Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of 

vogelnesten weg te nemen; 
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 
4. Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 

Habitatrichtlijnsoorten 

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. 

In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. 

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.5 (Bern bijl. II, Bonn bijl. I) verboden om: 

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen; 
2. Opzettelijk dieren te verstoren; 
3. Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen; 
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4. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 
5. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.6 (Bern bijl. I en II, Bonn bijl. I) verboden 
om dieren of planten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te 
koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om aantoonbaar gefokte of gekweekte dieren of 
planten.  
 

Andere soorten 

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese 

verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra 

bescherming behoeven. 

De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de 

bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal 

beschermde soorten. In dit geval gaat het om de provincie Utrecht. Ingevolge Wet 

natuurbescherming artikel 3.10 is het verboden om:  

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen; 
2. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen; 
3. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, 

af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
 

Zorgplicht 

Artikel 1.11 Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor eenieder om 

voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden 

en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Het betreft 

bovendien niet alleen dieren en planten van soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn specifieke beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het wild levende 

dieren en planten.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het 

tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk 

geval inhoudt dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen 

of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een 

bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

• dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

• indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 
noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

• voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 
beperkt of ongedaan maakt.  

Voor de bescherming van dieren en planten van soorten waarvoor geen specifiek 

beschermingsregime geldt op grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht zelfstandig 

betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten schadelijke handelingen in beginsel 

achterwege worden gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke 

gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen. 
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Jaarrond beschermde nesten 

Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van 

soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn. 

Categorieën: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

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. 

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. 

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. 

5. 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. 

Enkele provincies, zoals Limburg en Overijssel, hebben hun eigen lijst van jaarrond 
beschermde nesten van vogelsoorten.  

2.4 Houtopstanden 
De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet 

natuurbescherming.  

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of 

griend, die: 

a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of 
b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het 

totaal aantal rijen. 
Ingevolge artikel 4.1 vallen buiten de bescherming houtopstanden: 

• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van 
de bebouwde kom (voor deze wet); 

• houtopstanden op erven of in tuinen; 

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar  

• kweekgoed; 
o uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,  
o beplantingen langs waterwegen, en 
o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

• Het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor 
de productie van houtige biomassa indien zij: 

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 
o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid 
o bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden 

door onbeplante stroken breder dan twee meter; 
o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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3. Gebiedsbeschrijving 

3.1 Gebiedsbeschrijving  
Het plangebied bestaat uit het centrale deel van een bamboekwekerij aan de Laapeerseweg 

1A in Leusden. De kwekerij is gelegen aan de oostkant van Leusden, net buiten de bebouwde 

kom en tussen het Valleikanaal en de Laapeerseweg. Het erf is zo’n 200 meter lang en 100 

meter breed. Het wordt aan de westkant begrensd door de Laapeersebeek. Centraal in het 

terrein staat het hoofdgebouw. Daaromheen staan enkele halfopen opslaggebouwtjes en 

foliekassen. Ook is er een centrale rechthoekige vijver. Het grootste deel van plangebied 

wordt gebruikt voor de kweek van bamboeplanten.  

Ten noorden grenzen paardenwetjes, woonboerderijen en volkstuintjes aan de kwekerij, ten 

oosten open agrarisch gebied met boerderijen, gras-, akker- en maïslanden en ten zuiden 

volkstuintjes. 

 

In Figuur 1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven en een luchtfoto van de 

kwekerij. 

 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied. 

Figuur 2 geeft een impressie van het plangebied.  

 

 

Leusden 
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Figuur 2. Impressie van het plangebied. 

3.2 Voorgenomen ingreep 
De initiatiefnemer Randijk Bamboe & Hoveniers is voornemens om het centrale deel van het 

terrein van de bamboekwekerij anders in te richten. Er zullen bij en tegen het huidige 

hoofdgebouw enkele gebouwen gerealiseerd worden zoals een kapschuur, een bedrijfshal en 

twee bijgebouwen. De foliekassen zullen worden uitgebreid. De centrale vijver zal niet 

worden veranderd en er zullen geen bomen dikker dan 10 cm stamdoorsnee worden gekapt. 

Alleen een van bamboe vervaardigde open opslaghok (foto figuur 2 rechtsboven) zal worden 

gesloopt of verplaatst. In de volgende tekeningen zijn de huidige en toekomstige situatie 

weergegeven. De veranderingen spelen zich af in het rode kader van onderstaande figuren. 
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Figuur 3. Herinrichting van het plangebied. Boven de huidige situatie en onder de toekomstige. 
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4. Onderzoeksmethode 

4.1 Gebiedsbescherming 
Het onderzoek naar gebiedsbescherming betreft een bureaustudie.  

4.1.1 Natura 2000 
Voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het plangebied is 

gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. Hier is alle informatie over Natura 2000-gebieden te vinden zoals 

de habitattypen en -soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. 

In dit onderzoek worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord: 

 

1. Ligt de ingreeplocatie in een Natura 2000-gebied, of ligt er een Natura 2000-gebied 
binnen de invloedsfeer van de ingreeplocatie, zodat externe en/of cumulatieve 
effecten te verwachten zijn. 

2. Wat zijn de mogelijke negatieve en/of positieve effecten van de voorgenomen 
ingrepen op de instandhoudingdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in 
kwestie. 

3. Kunnen deze effecten: 
a. verstorend zijn voor kwalificerende soorten 
b. leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de kwalificerende 

habitats 
c. significant negatief zijn voor het realiseren van de 

instandhoudingsdoelstellingen 

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 

leggen natuurgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de 

ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Voor het bepalen van de ligging van het plangebied ten 

opzichte van de NNN is gebruikt gemaakt van de websites van de provincie Utrecht. Hierbij is 

bekeken hoe de ligging van het plangebied is ten opzichte van het Natuurnetwerk. Bij 

ruimtelijke ontwikkelingen binnen het NNN worden de effecten van de ingreep op de 

wezenlijkheidskenmerken en -waarden van het NNN getoetst.  

4.2 Soorten 
Het onderzoek naar beschermde soorten bestaat uit twee delen. Er is begonnen met een 

literatuurstudie, gevolgd door een veldonderzoek in het plangebied. Aan de hand van de 

literatuurgegevens en het veldbezoek wordt bepaald welke soorten daadwerkelijk in het 

plangebied voor kunnen komen.   

4.2.1 Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Een belangrijke 

bron zijn de gegevens afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze 
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databank geeft het meest actuele overzicht van beschermde soorten die in de regio 

voorkomen. Het is een koppeling van databases zoals waarneming.nl en telmee.nl. Hierin 

participeren onder andere de Particuliere Gegevensverzamelende Organisaties (PGO’s) zoals 

Sovon, Ravon en de Zoogdiervereniging. Voor de gegevens uit de NDFF is een zoekgebied 

geselecteerd rondom de te onderzoeken locatie. Er is gekeken naar de gegevens van de 

laatste 5 jaar. De NDFF is op 14 oktober 2019 geraadpleegd. Verder zijn ecologische 

verspreidingsatlassen geraadpleegd: Bos, 2006; Broekhuizen, 2016; Creemers, 2009; NVL 

2002. 

4.2.2 Veldonderzoek 
Het plangebied is eenmaal bezocht op 17 oktober 2019. Het was half bewolkt met nu en dan 

zon en een temperatuur van 16 graden Celsius met een zwakke zuidwestenwind. Het 

veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Het onderzoek 

bestaat uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek 

waarbij op basis van de fysieke kenmerken van het plangebied een indicatie wordt gegeven 

van het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. 

Er is zowel (globaal) gekeken naar de daadwerkelijk aanwezige flora en fauna als naar de 

mogelijke waarden die het gebied herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een 

eenmalig bezoek niet kunnen worden vastgesteld. 

Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking 

tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, 

sporenonderzoek naar de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.).  

4.2.3 Effectenbeoordeling 
Als bepaald is welke beschermde soorten in het plangebied voor kunnen komen vindt een 

inschatting van de effecten plaats. 

Aan de hand van de ingreep worden de effecten van de activiteiten op de mogelijk 

aanwezige soorten bepaald. Effecten kunnen optreden tijdens de realisatiefase van het 

project en zijn dan meestal tijdelijk van aard. In de gebruiksfase van het project kunnen 

blijvende effecten optreden. 

Effecten van de ingreep op aanwezige soorten is sterk afhankelijk van een aantal variabelen, 

zoals: de voorgenomen werkzaamheden, de exacte locatie, de periode van het jaar, het 

tijdstip van de dag, de doorlooptijd van de werkzaamheden, de gebruikte machines of 

materialen enzovoort. 

Niet alleen de effecten op de aanwezige verblijfplaatsen van de soort zijn van belang, maar 

ook of het leefgebied blijvend kan voorzien in alles wat nodig is om succesvol te kunnen 

voortplanten of te kunnen verblijven. Verder is het van belang te weten welke effecten de 

werkzaamheden hebben op de goede staat van instandhouding van de soort. Bij kans op 

negatieve effecten kan nader onderzoek worden geadviseerd en is mogelijk een ontheffing 

van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming nodig. 
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4.3 Houtopstanden 
Bij het kappen van bomen binnen het plangebied wordt middels een bureaustudie bepaald 

of het houtopstanden betreft die buiten het besluit van de betreffende gemeente 

vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet) liggen. 
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5. Resultaten 

5.1 Gebiedsbescherming 

5.1.1 Natura 2000 
Het plangebied ligt op 13,3 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde relevante Natura 2000-

gebied: de Veluwe (Gld). De gebieden Uiterwaarden Lek, Rijntakken en Binnenveld liggen 

enkele honderden meters verder. Natura 2000-gebied Arkenheem ligt dichterbij maar is een 

Vogelrichtlijngebied. Zie voor de ligging onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 4. Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 

De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en 

stuifzanden. In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het 

landijs enorme hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en 

opzij en vormden zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en 

water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP. Tot 

1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 

1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve 

stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij 

Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, 

natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en 

Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe 

ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen 

voorkomen (www.synbiosys.alterra.nl). 

De Veluwe is aangewezen tot Natura 2000-gebied vanwege onder andere een twintigtal 

habitattypen. Het voert te ver ze in dit kader allemaal te noemen. 
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Het meest dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitattype ligt op de Veluwe en is eiken- en 

beukenbos van lemige zandgronden (lg14), op 13,7 kilometer van het plangebied.  

De meest dichtstbijzijnde zeer stikstofgevoelige habitattypen liggen ook op de Veluwe en 

zijn, bos van arme zandgronden (ZGLg13 en Lg13), op 13,3 kilometer van het plangebied. 

Droge heide (ZGL4030 en H4030), ook zeer stikstofgevoelig, ligt op 14,1 kilometer. 

Habitatsoorten die aangewezen zijn voor de Veluwe zijn gevlekte witsnuitlibel, vliegend hert, 

beekprik, rivierdonderpad,  kamsalamander, meervleermuis en drijvende waterweegbree. 

 

Effectenbeoordeling 

De werkzaamheden zijn beperkt van aard en worden op grote afstand (>13 km) uitgevoerd 

van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. Elk Natura 2000-gebied ligt buiten de 

invloedssfeer van de werkzaamheden. Er zijn geen negatieve effecten op deze beschermde 

gebieden te verwachten. 

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op ca. 20 meter van het Natuurnetwerk Nederland (Figuur 5), dat 

gevormd wordt door het Valleikanaal. De provincie heeft geen doelstellingen voor gebieden 

die buiten het Natuurnetwerk Nederland liggen. Ruimtelijke ontwikkelingen die geen 

significant negatief effect hebben op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

Natuurnetwerk Nederland mogen plaatsvinden.  

 

 
Figuur 5. Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland 

(https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart..) 

In het Natuurnetwerk Nederland heeft de provincie de volgende doelstellingen:  

• het herstel en behoud van de rijkdom aan soorten, de biodiversiteit. Hiervoor 

moeten natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar worden 

verbonden, waardoor een netwerk ontstaat. Dit netwerk moet functioneren in 

ruimte en tijd, waardoor planten en dieren een duurzame, robuuste en 

klimaatbestendige leefomgeving krijgen; 
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• het bieden van ruimte aan de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Hierdoor 

kunnen inwoners en bezoekers de natuur beleven en het draagvlak voor 

natuurbeleid waarborgen. 

 

Effectenbeoordeling 

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland, maar op 20 meter er vandaan. Op 

de locatie zal binnen het terrein een en ander worden heringericht en wat kleine gebouwen 

worden gebouwd. De provincie heeft geen doelstellingen voor gebieden die buiten het 

Natuurnetwerk Nederland liggen. De werkzaamheden tasten de kernkwaliteiten niet aan en 

passen binnen het beleid van het Natuurnetwerk Nederland, provincie Utrecht. Het 

afwegingskader EHS hoeft niet te worden doorlopen. 

 

5.2 Soorten 
Er is een bronnenonderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het 

plangebied en in de directe omgeving van het plangebied. De belangrijkste gegevensbron is 

de NDFF. De NDFF geeft echter geen volledig beeld van de aanwezigheid van soorten. Dat 

komt omdat niet alle gebieden even goed worden onderzocht. Daarnaast worden bepaalde 

soortgroepen beter onderzocht dan andere. Dit kan te maken hebben met de interesse van 

de waarnemer, toegankelijkheid van een gebied of omdat sommige soorten moeilijk te 

inventariseren zijn. Tenslotte worden niet alle waarnemingen doorgegeven. 

Door middel van het veldbezoek is een inschatting gemaakt van de te verwachte beschermde 

soorten in het plangebied. Daarna is onderzocht welke effecten de werkzaamheden kunnen 

hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. 

5.2.1 Grondgebonden zoogdieren 
Bronnenonderzoek 

Een aantal grondgebonden zoogdieren zijn in het plangebied of in de omgeving van het 

plangebied waargenomen volgens de NDFF. Tabel 1 geeft een overzicht van deze soorten.  
 

Tabel 1. Overzicht van waargenomen grondgebonden zoogdieren in het plangebied of in de nabije omgeving 

volgens de NDFF van de laatste 5 jaar. 

Soort Beschermingsstatus 

 Habitatrichtlijnsoort andere soorten vrijgestelde soorten 

Algemene muizen   X 

Kleine marters   X 

Vos   X 

Ree   X 

Konijn   X 

Haas   X 

Egel   X 

Das  X  

Eekhoorn  X  

Steenmarter  X  
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De das wordt vrij frequent gezien rondom Leusden, vooral rond de bossages, heggen en in de 

weilanden/akkers. Nabij het plangebied zijn er geen waarnemingen bekend uit de NDFF. 

 

 
Figuur 6. Waarnemingen dassen rondom plangebied, laatste 5 jaar (NDFF). 

 

De eekhoorn wordt vooral in de bebouwde kom van Leusden gezien, in de groene wijken ’t 

Ruige Veld en Alandsbeek. Er is ook een eekhoorn ingevoerd die waargenomen is net ten 

noorden van het plangebied, op zo’n 50 meter er vandaan. 

 

 
Figuur 7. Waarnemingen eekhoorns rondom plangebied, laatste 5 jaar (NDFF). 

 

De steenmarter is daarentegen een zelden waargenomen soort rond Leusden, met slechts 1 

melding in de NDFF de laatste vijf jaar. 

 

Veldonderzoek 

Het terrein rond het plangebied bestaat vrijwel geheel uit kweekvelden met bamboe, 

kerstbomen en kweekgrond. Het plangebied zelf bestaat uit bebouwing, schuren en terrein 

met opslag van materiaal. Er staan in het plangebied geen bomen die verblijfplaatsen van 
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beschermde zoogdieren kunnen bevatten. In de bebouwing zijn geen sporen van 

steenmarter aangetroffen. Er worden in het plangebied alleen algemene muizensoorten 

verwacht en mogelijk is ook bruine rat aanwezig. 

 

Effectenbeoordeling 

De voorgenomen werkzaamheden zullen geen negatief effect opleveren voor beschermde 

grondgebonden zoogdieren.  

5.2.2 Vleermuizen 
Vleermuizen vallen onder het beschermingsregime van de habitatrichtlijnsoorten. 

Verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven) en essentiële vliegroutes en 

foerageergebieden van deze soorten zijn beschermd. 

 

Bronnenonderzoek 

Er zijn acht soorten vleermuizen in de omgeving waargenomen volgens de NDFF. De meeste 

vleermuiswaarnemingen betreft de gewone dwergvleermuis in de bebouwde kom van 

Leusden. Met name de wijken Rossenberg en Alandsbeek zijn relatief goed onderzocht. Hier 

zijn ook kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen aangetroffen. 

De soorten watervleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis 

worden gemeld uit twee winterverblijfplaatsen langs de Liniedijk, op ca. 500 meter van het 

plangebied. De overige soorten betreffen overvliegende en foeragerende exemplaren, 

waarvan de verblijfplaats niet bekend is. Een duidelijk vliegroute of foerageergebied komt 

niet naar voren uit bronnen. Tabel 2 geeft een overzicht van de waargenomen 

vleermuissoorten volgens de NDFF. 

 

Tabel 2. Overzicht van vleermuizen die zijn waargenomen in het plangebied of omgeving volgens de NDFF van 

de laatste 5 jaar. 

Soort 

Baardvleermuis 

Franjestaart 

Gewone dwergvleermuis 

Gewone grootoorvleermuis 

Laatvlieger 

Rosse vleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Watervleermuis 

 

Veldonderzoek 

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zich bevinden in gebouwen of bomen. In bomen 

bevinden vleermuizen zich in holtes, spleten of achter loshangend boomschors. In gebouwen 

kunnen vleermuizen zich onder andere bevinden in de spouw, onder dakpannen, achter 

boeiboorden en op zolders. Er zijn geen geschikte bomen aanwezig in het plangebied. In de 

huidige bebouwing zijn geen mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. Daarvoor 

is het gebouw te glad en strak afgewerkt. Er zijn geen dakpannen of toegankelijke 

spouwmuren. Kieren achter gevelbekleding zijn te ruim en de wanden te glad van binnen. 
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Niet alleen verblijfplaatsen van vleermuizen, maar ook essentiële vliegroutes zijn beschermd. 

Vleermuizen zijn plaatstrouw en maken vaak jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde 

netwerk aan verblijfplaatsen. De meeste soorten maken ook gebruik van min of meer vaste 

vliegroutes tussen hun verblijfplaats en het jachtgebied. Indien er geen alternatieven zijn is 

de vliegroute van essentieel belang voor een kolonie. Als de dieren niet meer zonder 

verstoring van hun verblijfplaats bij hun jachtgebied kunnen komen zullen ze moeten 

verhuizen. Om deze reden zijn essentiële vliegroutes van vleermuizen beschermd.  

Lijnvormige landschapselementen die als vliegroute kunnen dienen zijn bijvoorbeeld 

bomenrijen of watergangen. Bomenrijen en watergangen die als vliegroute kunnen dienen 

zijn in het plangebied niet aanwezig. De dichtstbijzijnde watergangen zijn de Laapeerse beek 

en het Valleikanaal op zo’n 70-80 meter van het plangebied. Tussen het gebied met de 

bouwplannen en deze watergangen staan hoge struiken en bamboeplanten. 

 

Ook essentieel foerageergebied van vleermuizen is beschermd. Het plangebied kan als 

foerageergebied gebruikt worden door vleermuizen omdat het veel vegetatie bevat en er 

ongetwijfeld insecten zullen rondvliegen.  

 

Effectenbeoordeling 

Het plangebied biedt geen geschikte mogelijkheden voor verblijfplaatsen voor vleermuizen, 

omdat geschikte bomen ontbreken en er in de huidige bebouwing geen geschikte ruimten 

aanwezig zijn. Bovendien worden er geen bomen gekapt of gebouwen gesloopt. Essentieel 

foerageergebied is niet aanwezig binnen het plangebied, omdat er in de directe omgeving 

gelijkwaardig en geschikt foerageergebied ruim voorhanden is. Lijnvormige 

landschapselementen zijn aanwezig in de vorm van watergangen aan de westkant, maar dit 

is op 70-80 meter van het plangebied, waardoor een negatief effect (door m.n. licht) op een 

(eventueel essentiële) vliegroute van vleermuizen is uitgesloten.  

5.2.3 Vogels  
Alle vogelsoorten behoren tot de Vogelrichtlijn. Daarnaast is het nest van enkele 

vogelsoorten jaarrond beschermd. Voor het broedseizoen van vogels is geen 

standaardperiode. Dit omdat het broedseizoen van soort tot soort en van jaar tot jaar kan 

verschillen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode van 15 maart tot 15 juli worden 

aangehouden. 

 

Bronnenonderzoek 

In de omgeving van de planlocatie ligt bebouwd gebied/ parken/ bossages/ beken/ 

weilanden, etc., waardoor een grote verscheidenheid aan vogelsoorten in de omgeving 

voorkomt. Van de vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest komen gierzwaluw en 

huismus voor in diverse woonwijken van Leusden. Verder zijn er meldingen van bosuil en 

kerkuil op enkele honderden meters ten oosten van het plangebied. In het plangebied zelf 

zijn er geen meldingen van deze categorie vogels (categorie 1 t/m 4). In de buurt van het 

plangebied zijn er meldingen van goudhaan, winterkoning, zanglijster en houtduif. De 

eigenaar spreekt van regelmatig aanwezige groepen huismussen en spreeuwen tussen de 
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bamboe. Ook is er vorig jaar korte tijd een kerkuil waargenomen op de zolder van het 

hoofdgebouw en heeft boerenzwaluw gebroed op een andere zolder. 

 

Veldonderzoek 

Tijdens het veldbezoek zijn een aantal vogels gehoord en gezien, waaronder ekster, 

roodborst en merel. De enkele kleine bomen zijn zo ver gecontroleerd op jaarrond 

beschermde nesten. Deze zijn niet aangetroffen. In het hoofdgebouw zijn geen 

mogelijkheden voor huismussen om te verblijven. Dakpannen of andere toegankelijke kieren 

of spleten zijn er niet. Op het zoldertje van het deel van het gebouw waar een nieuw gebouw 

tegen aan komt zijn geen sporen van huismussen aangetroffen. Wel was er een oud nest van 

een merel op de balken aanwezig en de resten van het nest van een boerenzwaluw op een H-

balk. Voor gierzwaluwen is het gebouw te laag en zonder geschikte openingen of ruimten aan 

de buitenkant. Aan de achterzijde van het hoofdgebouw hangt een bosuilenkast. Omdat er 

door de eigenaar onlangs braakballen in gevonden zijn, is het waarschijnlijk dat er nu en dan 

door een bosuil of kerkuil gebruik van wordt gemaakt. Ook zijn er op een zolder een handvol 

braakballen van kerkuil aangetroffen. Voor een nest is er op de zolders echter geen ruimte. 

Verder kan het zijn dat in het broedseizoen algemene gebouwbewonende soorten als kool- 

of pimpelmezen, winterkoning of witte kwikstaart in het gebouw probeert een nestje te 

bouwen. In de groene delen/ bomen/ struiken/ opslagschuurtjes binnen het plangebied 

kunnen eveneens algemene broedvogels nestelen.  

 

Effectenbeoordeling 

Er kunnen zich geen jaarrond beschermde nesten van huismus en/of gierzwaluw in het 

hoofdgebouw bevinden. De kerkuil is korte tijd aangetroffen op een van de zolders afgelopen 

jaar, maar de nieuwbouw heeft geen invloed op die zolder. Bovendien hangt aan de 

achterkant een geschikte uilenkast, die van de komende werkzaamheden af is gericht. De 

boerenzwaluw, op een andere zolder, kan zijn nest niet meer maken/ bereiken op het 

moment dat het nieuwe gebouw de toegang tot die zolder afsluit.  De boerenzwaluw is 

echter alleen jaarrond beschermd als er nauwelijks tot geen alternatieve verblijfplaatsen in 

de omgeving zijn. Aan de oostkant van het erf staan echter vele boerderijen. Negatieve 

effecten op jaarrond beschermde nesten van gebouwbewonende soorten kunnen daarmee 

worden uitgesloten. In de bomen zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. De 

bomen die worden gekapt zijn voor roofvogels veel te klein. 

Het kappen van aanwezige bomen en het afbreken van opslagschuurtjes en foliekassen dient 

te gebeuren buiten het broedseizoen, dus buiten de periode half maart - half juli of nadat net 

voor de werkzaamheden is vastgesteld door een vogeldeskundige dat er geen vogels 

broeden in deze schuurtjes, struiken, foliekassen of bomen. Voor de boerenzwaluw geldt dat 

vanaf eind maart de zolder van het gebouw waar het nest zit afgesloten moet blijven, zodat 

als men de nieuwbouw ertegenaan zet, het nest niet wordt verstoord. De plaats op de zolder 

waar de kerkuil is gezien is geen vaste verblijfplaats. De uil zit waarschijnlijk in de uilenkast 

aan de achterkant van het gebouw. Deze kast blijkt intact en onverstoord. 
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5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
Bronnenonderzoek 

In 3 is een overzicht weergegeven van de waargenomen beschermde amfibieën, reptielen en 

vissen in het plangebied of in de omgeving van het plangebied volgens de NDFF.  

 

Tabel 3. Overzicht van waargenomen reptielen, amfibieën en vissen in of nabij het plangebied volgens de NDFF 

van de laatste 5 jaar. 

Soort Beschermingsstatus 

 Habitat-
richtlijnsoort 

andere 
soorten 

vrijgestelde 
soorten 

Kleine watersalamander   x 

Bastaardkikker   x 

Gewone pad   x 

Bruine kikker   x 

Ringslang  x  

Hazelworm  x  

Poelkikker x   

 

De ringslang is enkele malen net ten zuiden van Leusden waargenomen in de groene 

omgeving van het Valleikanaal en de Schoolsteeg. De hazelworm is tweemaal ingevoerd net 

ten westen van het Valleikanaal, ter hoogte van de Liniedijk, maar wordt eigenlijk vooral 

gezien in de heidegebieden rond Leusden. Meest relevant zijn echter de waarnemingen van 

poelkikkers rond Leusden. De soort is hier relatief veel ingevoerd, niet alleen buiten het 

plangebied maar ook in het plangebied. In 2017 zijn er in totaal 8 ingevoerd in twee vijvers 

op het erf van de kwekerij; 3 in de centrale vijver en 5 in de westelijk gelegen kikkerpoel. Zie 

onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 8. Waarnemingen poelkikkers in 2017 (NDFF) en foto van de centrale vijver. 
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Veldonderzoek 

Er is oppervlaktewater aanwezig op de onderzoekslocatie in de vorm van twee aangelegde 

vijvers, waarmee de aanwezigheid van voortplantingswater voor beschermde amfibieën niet 

kan worden uitgesloten. De vijvers zijn geschikt als voortplantingswater voor poelkikker. 

Verder kunnen er met name rond deze vijvers en de beek aan de westzijde ringslangen leven. 

Andere beschermde amfibieën of vissen komen in de omgeving niet voor en worden in deze 

vijvers dan ook niet verwacht. De hazelworm is als enige hagedis enkele malen waargenomen 

aan de overkant van het Valleikanaal, op de Liniedijk. Op de plekken binnen het plangebied 

waar gebouwd gaat worden is vooral sprake van verharding, schuurtjes, gebouwen en 

folietunnels, dus geen geschikt leefgebied. Het erf is ook niet verbonden met bekende 

populaties. Er worden hierom geen hazelwormen verwacht. 

 

Effectenbeoordeling 

Zwaar beschermde vissen, reptielen en amfibieënsoorten stellen kritische eisen aan hun 

leefomgeving. Geschikt habitat om te rusten, foerageren of zich voort te planten is voor 

beschermde poelkikker en ringslang aanwezig in de vorm van de centrale vijver, de westelijk 

gelegen kikkerpoel en de Laapeerse beek. Aan deze locaties gaat echter niets veranderen. 

Ook het winterbiotoop blijft behouden Nieuwbouw vindt plaats buiten eventueel 

winterbiotoop. Overige beschermde vissen, reptielen en amfibieënsoorten worden niet 

verwacht in het plangebied en daarmee worden er geen negatieve effecten van de 

nieuwbouw op deze soortgroep verwacht. 

5.2.5 Flora 
Bronnenonderzoek 

Er zijn nauwelijks beschermde planten uit de NDFF naar boven gekomen voor het gebied tot 

1,5 kilometer rond het plangebied. De enige soort die gemeld is, is de kartuizer anjer, op 

ongeveer 1,5 kilometer ter hoogte van de kruising Randweg en Groen Zoom. Wel zijn er 

diverse plantensoorten van de Rode Lijst terug te vinden, in totaal 35 met de dichtstbijzijnde 

op 500 meter. 

 

Veldonderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden buiten de bloeitijd van beschermde plantensoorten. 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten waargenomen en deze zijn ook niet te 

verwachten. Het terrein wordt intensief gebruikt voor het kweken van bamboe. Er zijn geen 

muren dus beschermde muurplanten kunnen niet aanwezig zijn. In de vijver stond diverse 

(onder)waterplanten, waaronder krabbenscheer. Beschermde planten zijn binnen het 

plangebied niet te verwachten. 

 

Effectenbeoordeling 

De meeste beschermde planten zijn zeer kritisch ten aanzien van hun standplaats. 

Beschermde planten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Gezien de aard van het 

plangebied en de soortensamenstelling van de aanwezige flora worden beschermde planten 

hier ook niet verwacht.  
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5.2.6 Ongewervelden 
Bronnenonderzoek 

Beschermde ongewervelden komen voor de afgelopen vijf jaar in de omgeving van het 

plangebied niet naar boven. 

 

Veldonderzoek 

Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde 

ongewervelden in het plangebied. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat met 

bepaalde waardplanten. Deze habitats zijn in het plangebied niet aanwezig. Waardplanten 

voor beschermde dagvlinders ontbreken en de vijvers zijn te klein voor beschermde libellen.   

 

Effectenbeoordeling 

Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op beschermde ongewervelden. 

5.3 Houtopstanden 
De enkele voornamelijk dunne bomen in het plangebied die verwijderd gaan worden vallen 

onder de bebouwde kom houtopstanden en zijn daarom vrijgesteld van de meld- en 

herplantplicht van de Wet natuurbescherming.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 
Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden 

aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen.  

In de effectenbeoordeling en de daaruit volgende conclusies is uitgegaan van de 

werkzaamheden zoals die zijn omschreven in paragraaf 3.2. Veranderingen of afwijkingen 

hiervan kunnen tot andere conclusies leiden. 

Natuuronderzoek heeft doorgaans een juridische houdbaarheid van drie jaar. 

6.1 Gebiedsbescherming 

6.1.1 Natura 2000 
Er zijn geen negatieve effecten, dan wel significant negatieve effecten te verwachten van het 

project op het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Daarvoor is de ingreep te kleinschalig en de 

afstand tot Natura-2000 gebieden te groot (> 10km). 

6.1.2 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt buiten de grenzen van Natuurnetwerk Nederland, waardoor er geen 

effecten op de kernkwaliteiten van het gebied zijn. Het afwegingskader EHS hoeft niet te 

worden doorlopen. 

6.2 Soortbescherming 
De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is van belang, maar 

ook de instandhouding van het leefgebied. Te allen tijde dient men de zorgplicht in acht te 

nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk 

moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 

Tabel 44 geeft een overzicht van de maatregelen per soortgroep. 

 

Tabel 4. Samenvatting onderzoeksresultaten en maatregelen. 

Soortgroep Soort Maatregelen 

Grondgebonden zoogdieren - - 

Vleermuizen - - 

Vogels Algemene soorten Verwijderen struiken, bomen en groen buiten 
broedseizoen. Afsluiten zolder noordkant vóór en 
tijdens broedseizoen boerenzwaluw (1 april-1 
september). 

Reptielen - - 

Amfibieën Poelkikker Behouden centrale vijver (is conform plannen). 

Vissen - - 

Flora - - 

Ongewervelden - - 
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6.2.1 Grondgebonden zoogdieren  
De voorgenomen werkzaamheden zullen geen negatief effect opleveren voor 

grondgebonden zoogdieren. Voortplantingsplaatsen, vaste rust- of verblijfplaatsen en 

(functionele) leefomgeving van beschermde grondgebonden zoogdieren zijn in het 

plangebied niet aanwezig. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet 

nodig. 

6.2.2 Vleermuizen 
Op de locatie zijn geen geschikte gebouwen of bomen aanwezig, waardoor verblijfplaatsen 

van vleermuizen kunnen worden uitgesloten. Het plangebied is ook geen essentieel 

foerageergebied of essentiële vliegroute voor vleermuizen. Een ontheffing in het kader Wet 

natuurbescherming is niet nodig.  

6.2.3 Vogels 
De bebouwing op de locatie is geschikt als nestlocatie voor algemene broedvogels als 

boerenzwaluw, merel en koolmees pimpelmees, zwarte roodstaart en witte kwikstaart. Ook 

rust er wel eens een kerkuil op de centrale zolder. Een vast verblijfplaats van de kerkuil is bin 

het gebouw niet aanwezig, mogelijk wel in de uilenkast aan de achterzijde van het gebouw. 

Deze blijft onverstoord door de werkzaamheden. De nieuwbouw zal de toegang naar de 

noordelijke zolder voor de boerenzwaluw afsluiten. Van belang is te voorkomen dat de 

boerenzwaluw er kan broeden door op tijd deze zolder af te sluiten (luiken dicht). Dat is dus 

tussen 1 april en 1 september of tussen 1 april en de afronding van de aanliggende 

nieuwbouw. 

 

Jaarrond beschermde nesten worden verder niet in het plangebied verwacht. Een ontheffing 

in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 

 

De bomen/ struiken binnen het plangebied zijn geschikt als nestlocatie voor vogels. Actieve 

nesten mogen geen negatief effect ondervinden. De bomen/ struiken dienen buiten het 

broedseizoen (half maart – half juli) verwijderd te worden om te voorkomen dat broedvogels 

zich nestelen in de te verwijderen bomen/ struiken. Indien het verwijderen niet plaats kan 

vinden buiten het broedseizoen, dienen de bomen/groenstrook/struiken voor verwijdering 

te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van actieve nesten.  

6.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
Geschikt habitat om te rusten, zich voort te planten of te overwinteren is voor beschermde 

reptielen, amfibieën en vissen in het plangebied alleen aanwezig voor poelkikker en ringslang 

in de centrale vijver en westelijk poel. Omdat deze en eventueel winterbiotoop in de 

omgeving onaangeroerd blijft is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming 

is niet nodig. 
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6.2.5 Flora 
In het plangebied zijn geen beschermde planten waargenomen of te verwachten. Een 

ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 

6.2.6 Ongewervelden 
In het plangebied worden geen beschermde ongewervelden verwacht. Een ontheffing in het 

kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 

 

6.3 Houtopstanden 
De enkele dunne bomen in het plangebied vallen onder de bebouwde kom houtopstanden 

en zijn daarom vrijgesteld van de meld- en herplantplicht van de Wet natuurbescherming.  

  

6.4 Aanbevelingen 
Los van enige wettelijke verplichting is het gezien het duurzame en natuurvriendelijke beleid 

van het bedrijf wellicht een idee voorzieningen te treffen in de nieuwbouw voor vogels en / 

of vleermuizen. Zo zijn boerenzwaluwen de beste natuurlijke insectenverdelgers: tijdens het 

broedseizoen verorbert een paartje boerenzwaluw met een nest jongen ca. 1.000.000 

insecten. Geen enkele giftige en dure insecticide is even efficiënt. Ook zijn alle Nederlandse 

vleermuizen insecteneters. Voor boeren- en huiszwaluw zijn er kant-en-klare komvormige 

nestjes verkrijgbaar en voor vleermuizen zijn er platte vleermuiskasten in de handel: bij 

voorkeur van duurzaam houtbeton. 

Mocht men geen bezwaar hebben tegen poepspetters en braakballen op een (rustige) zolder 

dan valt te overwegen er een kerkuilenkast op te hangen. Kerkuilen leven bijna uitsluitend 

van muizen. De zolder moet dan wel jaarrond toegankelijk zijn voor de uil. 

Voor huismussen zijn huismusnestkasten in de handel, welke men onder het overstekende 

deel van het dak zou kunnen hangen. In het hoofdstuk ‘bronnen’ zijn links naar deze 

kunstmatige nesten opgenomen. 

 

   
Boerenzwaluwkom   Vleermuiskast  Huismus- / gierzwaluwkast 

 

 

 

  



P a g i n a  | 28 

 

 

Quickscan flora en fauna 
Randijk Bamboe-kwekerij, Leusden 

 

Bronnen 
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Websites 
• NNN en Natura 2000 Utrecht: https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart? 

bookmark= 306d710255e14dcd8d5ecb612aca5211 

• https://mijn.rvo.nl/documents/20448/98667/Lijst+jaarrond+beschermde+vogelnesten/8c62
8143-438c-4d87-aef9-eeae6a4b7843 

• https://www.aerius.nl/ 

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/ 

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/ 

• www.eis-nederland.nl 

• www.floron.nl 

• www.google.nl/maps 

• www.ndff.nl 

• www.ravon.nl 

• www.sovon.nl 

• www.synbiosys.alterra.nl 

• www.verspreidingsatlas.nl 

• www.zoogdiervereniging.nl 

• https://www.vivara.nl/kunstnest-boerenzwaluw-met-grote-kom.html 

• https://www.faunaprojecten.nl/product/14/gzp1-gierzwaluwkast.html 

• https://www.vivara.nl/woodstone-huiszwaluwnestkast-enkel-ingang-links.html 

• https://www.vivara.nl/vleermuizenkast-beaumaris-maxi.html 
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Overleg met de buren 
In 2019 zijn de buren van Laapeerseweg 1 gepolst om hun reactie, aangezien zij zicht zullen 
hebben op de bebouwing en het groen wat daaromheen zal worden geplaatst. Met deze buren 
zijn sinds najaar 2019 al een aantal acties ingezet, waaronder het aanplanten van groen 
rondom het beoogde ‘middencluster’. Op verzoek van de gemeente is het plan begin 2020 ook 
aan andere buren voorgelegd. 
 
Reacties buren (deel 2): 
Buren tegenoverliggend perceel kruising Laapeerseweg/Asschatterweg  38 (Fam. van 
Garderen): 
"Onze mening is als er maar geen gerommel komt aan de zone 1 ....dus tegen ons land aan 
" 
Gezien de opzet van het landschapsplan, wordt het karakter van het landschap in zone 1 
opener dan voorheen, maar het huidige groendepot en de opslag van materiaal zal worden 
verplaatst naar het midden van het terrein (zone 2) en zodoende kan aan deze wens voldaan 
worden. 
 
Buren Kanaalweg 7: 
 
"Beste Kyra, 
 
Bedankt voor jullie uitgewerkte plannen. We vinden het er goed uit zien. We hebben als enige 
wens dat jullie gebouwen vanaf onze zijde gezien (Kanaalweg) afgeschermd worden door 
bijvoorbeeld een bamboehaag of ander groen zodat we niet tegen de gebouwen aan kijken 
maar natuur zien. 
 
Hartelijke groeten van Marijn en Gaby de Ruiter (Kanaalweg 7 te Leusden)" 
 
Deze buren zullen van de beoogde nieuwbouw geen last hebben, aangezien aan hun kant van 
de kwekerij geen nieuwbouw zal worden geplaatst. Voor de huidige bebouwing staat reeds 
een bamboebos van circa 8 meter hoog. 
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