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Inleiding 
De ervenconsulent biedt gemeenten en initiatiefnemers advies bij bouwplannen en veranderingen 
op het erf. Het beste is als dit in een zo vroeg mogelijke fase van planvorming gebeurt. De procedure 
van vergunningverlening kan dan namelijk sneller verlopen doordat in deze fase dan al duidelijk 
wordt binnen welke kaders de plannen uitgevoerd kunnen worden. De ervenconsulent levert een 
onafhankelijk advies met als doel het behouden of vergroten van de landschappelijke kwaliteit op 
erven bij aanpassingen. De ervenconsulent is een dienst van Landschap Noord-Holland (LNH) en 
WZNH (adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit). Het advies is een programma van eisen op 
hoofdlijnen dat kan gelden als kader voor de nieuwbouw of veranderingen op het erf. Het is niet 
bedoeld als uitgewerkt ontwerp of inrichtingsplan.  
 
Op 27 mei 2014 vonden een bezoek aan het erf van Noordervaart 182 en een gesprek plaats over 
hoe de plannen van de familie Blauw voor de 
bouw van een tweede woning in ruil voor de sloop 
van bedrijfsgebouwen op het erf goed in het land-
schap ingepast kan worden. Bij dit overleg waren 
aanwezig:  

 Initiatiefnemers de heer en mevrouw 
Blauw. 

 Pieter Schouten, Medewerker vergunning 
en handhaving. 

 Wil de Jongh, Medewerker vergunningen 
en handhaving. 

 Filippien Koornneef, Projectleider Land-
schap Noord-Holland, fungeert in deze 
opgave als ervenconsulent.  

 Richard Colombijn, Landschapsarchi-
tect WZNH. Fungeert in deze opgave 
als adviseur m.b.t. uitstraling/architectuur/plaatsing nieuwe gebouw.  

Opgave en beleid 
Het betreft een voormalig agrarisch perceel met daarop een stolp en +/- 1100 m2 voormalige agrari-
sche bedrijfsbebouwing. Het perceel heeft een woonbestemming. De ingreep bestaat uit het slopen 
van de 1100 m2 bedrijfsgebouwen, het verwijderen van kuilvoerplaten en een paardenbak met ver-
lichting. Om de sloop te financieren wordt één 
burgerwoning gebouwd ter plaatse van de te 
slopen bebouwing. De bouw van de extra bur-
gerwoning past niet binnen het vigerende be-
stemmingsplan. De bouw van de extra woning 
past ook niet binnen het Ontwerp bestem-
mingsplan Buitengebied 2014, maar in dit be-
stemmingsplan is sprake van een wijzigingsbe-
voegdheid waarmee medewerking verleend kan 
worden aan de bouw van één extra woning, 
indien minimaal 1.000 m2 voormalige agrari-
sche erfbebouwing gesloopt wordt. De gemeen-
te vraagt de ervenconsulent advies over de 
stedenbouwkundige uitgangpunten voor de 
nieuwe woning en daarnaast over de inrichting 
van het bestaande erf (na sloop van de voor-

Het erf van Noordervaart 182 in Stompetoren.  

Sloop gebouwen (1,2,3) op het erf aan de Noordervaart 182. 
De paardenbak onder op het erf wordt ook verwijderd. 
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malige agrarische opstallen) en de inrichting van het nieuwe erf (inclusief beplantingsvoorstel). Het 
ervenconsulentadvies gaat dienst doen als beeldkwaliteitsplan. De gemeente wil daarbij uitwerking 
in de twee mogelijke varianten; de variant dat het erf binnen het huidige bouwvlak valt en haaks op 
de weg komt te liggen en een variant die de heer en mevrouw Blauw zelf liever zouden zien waarbij 
het erf veel breder is en in de breedte aan de weg komt te liggen.  

 
Landschap 
Het erf van Noordervaart 182 ligt in De Schermer. De Schermer is een droogmakerij en is in 1635 
drooggemalen. Het verkavelingspatroon van De Schermer is nog vrij gaaf bewaard gebleven. De 
erven in De Schermer zijn bijzonder. Ze hebben een hele eigen structuur met kenmerkende elemen-
ten zoals dubbele sloten (waaronder grachten) en singel (strook grond tussen de sloten), en veel 
beplanting zoals (dubbele) bomenrijen, hakhout en boomgaarden. De kenmerkende erfstructuren en 
elementen noemen wij de “kernwaarden van het Schermer erf”. Bij grotere complexer erven zijn 
veel van deze kernwaarden aanwezig. Bij kleiner, eenvoudiger erven zijn soms maar een aantal van 
deze kernwaarden aanwezig.  
 
Kernwaarden van het Schermer erf: 
Het Schermer erf kent zeven kernwaarden

1
: 

1. Ligging in de breedte langs de weg, rechthoekige erfvorm, indeling met lengtesloten of in recht-
hoekige kaveltjes omringd door sloten en bij het grotere type met grachten en dubbele singels. 

2. Begrenzing door sloten rondom. 
3. Plaatsing woning op terp voor op het erf, bijgebouwen daarachter. 
4. Groene streekeigen representatieve inrichting voorerf. 
5. Doorzicht over het erfpad. 
6. Erfranden met bomenrijen en hakhout of windsingels. 
7. Streekeigen erfbeplanting met o.a. een hoogstamfruitboomgaard. 
 

Waardering 
Voor het waarderen van het geheel van structuren en elementen op het erf zijn een aantal criteria 

op hoofdlijnen vastgesteld om het belang van het erf aan te geven:  

 

Gaafheid, herkenbaarheid  

Onder ‘gaafheid, herkenbaarheid’ verstaan we hier het belang wegens aanwezigheid van (restanten 

van) de verschillende perioden van aanleg.  

Ensemblewaarden 

Onder ensemblewaarden verstaan we het belang van het complex als essentieel onderdeel van een 

groter geheel. 

Zeldzaamheid 

Onder zeldzaamheid verstaan we het belang van het erf in relatie tot vergelijkbare erven in de direc-

te omgeving, landelijk of internationaal.  

 

Huidige situatie 
Het erf is van het grotere type en heeft bijzondere historische kenmerken, wat het erf zeer waarde-
vol maakt. Hieronder per kernwaarden een beschrijving van de staat van de kernwaarden op het erf: 
 

                                                                 
1
 De kernwaarden van het Schermer erf staan beschreven in het onderzoeksrapport ‘Kernwaarden erven in de 

gemeente Schermer en inpassing paardenhouderij’, Landschap Noord-Holland 2012. 
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De garage blokkeert het doorzicht over het erfpad (boven), De dubbele bomenrij op de achtererfrand (midden) en het achtererf met de 
te slopen schuur. Het plan is om op deze plaats de nieuwe woning te realiseren (onder).   
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Ligging en structuur van het erf  
Het erf aan de Noordervaart 182 ligt in de 
hoek van de kavel die aan de zuidkant van 
de Noordervaart en aan de oostkant van de 
Zuidervaart ligt. Het erf is dus zowel vanaf 
de Noordervaart als van de Zuidervaart te 
beleven. 
De ligging en de structuur zijn nog oor-
spronkelijk: aan de weg, aan de voorkant 
van de kavel en over de breedte van de 
kavel tussen de kavelsloten. De structuur 
is typerend voor de erven in de Schermer. 
Het erf is van het grotere type en heeft 
nog de bijzondere historische kenmerken. 
Op het erf is een groot deel van de oor-
spronkelijke dubbele sloten (met gracht) en singel nog aanwezig. Alleen de westelijke sloot van de 
gracht is niet meer aanwezig. Ook is de dubbele bomenrij op de singels nog grotendeels aanwezig en 
het hakhoutbos dat op het erfdeel binnen de singels ligt. De gracht met de dubbele singels en de 
beplanting zijn van hoge waarde omdat dit restant zeer gaaf is en de elementen een fraai ensemble 
vormen. 
 
Begrenzing door sloten 
Aan de voor- (noordkant) en zijkanten (oost- en westkant) van het erf liggen kavelsloten. Een achter-
erfgrenssloot is niet aanwezig. Op het kaartje hierboven, maar ook in het veld is te zien dat deze er 
vroeger wel heeft gelegen. Ook is te zien op het kaartje dat aan de achterkant van het erf een kavel 
lag dat ook geheel omringd was met sloten. In het verleden werden op deze manier erven vergroot. 
Kavels werden door een sloot omringd en bij het erf betrokken.    
 
Traditionele erfindeling en de gebouwen op het erf 
Op het voorerf staat de stolpboerderij op een terp en daarachter staan de bij- en bedrijfsgebouwen. 
Het voorerf is representatief; eenvoudig ingericht met gras, bomen en enkele sierperken. Een deel 
van het voorerf bestaat uit de singels met gracht en geeft een zeer fraai beeld samen met de boer-
derij.   
 
Doorzicht over het erfpad  
Het doorzicht over het erfpad, dat kenmerkend is voor erven in de Schermer, is niet aanwezig. De 
ontsluitingslaan loopt dood op de garage.  
 
Erfranden met bomenrijen 
De duidelijke afbakening met beplanting die kenmerkend is voor erven in de Schermer, is bijna ge-
heel intact. De beplanting bestaat voornamelijk uit een dubbele of enkele bomenrij op de singels op 
de noordelijke-, oostelijke-, en zuidelijke erfrand. De westelijke erfrand is beplant met een dichte 
windsingel. Aan de zuidzijde van het erf mist op een deel van de erfrand beplanting.  
 
Streekeigen erfbeplanting 
Naast de dubbele bomenrijen op de singels en de windsingel op de westelijke erfrand is er een bos- 
of hakhoutperceel op het oostelijke deel van het erfdeel dat tussen de singels ligt. Dit bosperceel 
staat ook op de oude kaarten en is dus oorspronkelijk. Het vormt een onderdeel van het ensemble 
van singels, grachten en de dubbele bomenrijen en is daardoor heel waardevol, cultuurhistorisch 
gezien maar ook voor natuur. Op het andere deel van het erfdeel tussen de singels staan hoogstam-
fruitbomen die gecombineerd zijn met een parkachtig siertuingedeelte.  

Afbeelding 1: Detail topografische militaire kaart, 1879. Hierop is 
duidelijk de toenmalige vorm en structuur van het erf te zien. De 
zwarte rechthoekige lijn in het erf is de binnensloot of ‘gracht’. 
Binnensloten zijn kenmerkend voor de wat grotere Schermer 
erven.  
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 Afbeelding 2: Variant 1; mogelijke inpassing nieuw erf(deel) met woning in het landschap.   
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Advies ervenconsulent 
Zie voor de ruimtelijke verbeelding van de adviezen van de ervenconsulent de afbeeldingen 2 en 3. 

 

Inpassing van het nieuwe erf(deel) in het landschap en uitstraling nieuwe woning 
De heer en mevrouw Blauw willen de bedrijfbebouwing op het erf slopen en de stolp en het erf op-
knappen en in de toekomst ook goed onderhouden. Om dit te kunnen financieren willen zij een deel 
van hun erf verkopen met daarop een vergunning voor bouw van een nieuwe woning. De gemeente 
wil hieraan meewerken. Voorwaarde is dat de nieuwe woning op het huidige bouwvlak van Noor-
dervaart 182 wordt gebouwd.  
Het Schermer erf is van oudsher opgebouwd uit afzonderlijke kavels. Wanneer er meer ruimte nodig 
was werd een stukje land bij het erf betrokken en sloten rond het nieuwe erfdeel gegraven. Logisch 
is dus om bij het inpassen van de nieuwe woning ook te werken met een apart erfdeel of aparte 
kavel.  
Uit de historische kaart (zie afbeelding 1) blijkt dat er vroeger al een apart erfdeel heeft gelegen aan 
de zuidzijde van het erf. Het aparte kavel werd omringd door sloten. Op basis hiervan kan het nieu-
we erfdeel mooi ingepast worden in de structuur van het erf, zie afbeelding 2. Helaas laat de eigen-
domssituatie deze manier op dit moment niet toe. De zuidelijke sloot komt dan namelijk deels op 
grond van de buurman te liggen (zie a in afbeelding 2). Er zou dan grond uitgeruild kunnen worden 
en de dam naar het perceel ten oosten van het erf moet dan worden verplaatst. In het ontwerp is de 
zuidelijke sloot dan ook in een lichtere tint blauw aangegeven.  
 
Op basis van het huidige grondeigendom werkt de ervenconsulent twee mogelijke varianten op dit 
historische ontwerp uit: 

1. Het nieuwe erfdeel sluit zo veel mogelijk aan op de historische situatie.  
2. Het nieuwe erfdeel wordt ingericht als afzonderlijk erf.  

 
Het bouwvlak ligt tot het kavelpad dat vanaf de Zuidervaart toegang biedt tot het achtererf. Voor-
waarde van de gemeente is dat de nieuwe bebouwing binnen het bouwvlak komt. 

 
Erfvorm en structuur 
 
Variant 1: Het nieuwe erfdeel zo veel mogelijk aan laten sluiten op de historische situatie 
De gemeente ziet het liefst dat het gehele nieuwe erfdeel binnen het bouwvlak valt en dat het nieu-
we perceel maximaal 750 m2 groot is. Het gehele nieuwe erfdeel binnen het bouwvlak laten vallen is 
niet mogelijk, tenzij de toegang tot het perceel vanaf de Zuidervaart wordt verplaatst. Consequentie 
daarvan is dat het perceel dan veel kleiner wordt. Voor een goede inpassing van het erf is begrenzing 
met sloten en omkadering door bomen nodig. Als het oprijpad wordt gebruikt voor het nieuwe erf, 
dan is er geen ruimte voor inpassing binnen het bouwvlak.  
Voorstel is om het nieuwe erfdeel zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de ideale situatie (zie af-
beelding 2). De vorm van het nieuwe erf(deel) wordt bijna vierkant en komt dwars op de weg te 
liggen (zie tekening). Het nieuwe erfdeel wordt dan ca. 1600 m2 groot. Dit is de minimale grootte 
voor het goed inpassen van het erf in het landschap en de (historische) structuur van het erf met 
water en bomenrijen. Het stuk grond ten zuiden van dit erf(deel) wat nog in eigendom is van de 
familie Blauw blijft weiland. Om verrommeling van het landschap te voorkomen (met hekwerken) 
raden we aan om dit stuk grond aan de buurman te verkopen zodat het in agrarisch gebruik blijft. 
Mogelijk kan overwogen worden om deze grond uit te ruilen voor grond aan oostkant van het nieu-
we erfdeel, waar de rijbak was.  
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 Afbeelding 3: Variant 2; mogelijke inpassing nieuw erf en woning in het landschap   
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Variant 2: Het nieuwe erfdeel als afzonderlijk erf 
In deze variant (zie afbeelding 3) komt het erf in de breedte aan de weg te liggen en wordt het volle-
dig ingericht als afzonderlijk erf. De grond die in eigendom is van de familie Blauw wordt volledig 
benut voor het nieuwe erf. Het nieuwe erf is daardoor groter dan in variant 1. Deze variant is niet 
gebaseerd op een vroeger voorkomende situatie, maar is wel in lijn met de manier waarop erven 
vroeger werden vergroot of nieuw werden aangelegd. 
 
Erfbegrenzing met sloten 
Het nieuwe erf(deel) wordt geheel begrensd door sloten. Dit kadert het erf duidelijk af (zie afbeel-
dingen 2 en 3). De sloten liggen op de grond in eigendom van de familie Blauw. Belangrijk is dat het 
talud van de sloot aan de kant van het buurland op de grond van de buurman komt te liggen. De 
sloot zelf is dan in eigendom van de fam. Blauw. Op deze manier beheert de buurman zijn eigen 
taluds en hoeft hij geen land op te offeren aan de sloten. De fam. Blauw beheert dan de sloten. De 
erfgrenssloten aan de oost- en zuidkant van het nieuwe erf(deel) zijn ongeveer 4 meter breed. De 
sloot tussen het nieuwe erf(deel) en het erf van de familie Blauw ongeveer 5,5 meter (zie onderdeel 
inrichting van het erf van de familie Blauw).  
 
Representatief groen voorerf en traditionele erfindeling  
Het deel van het erf voor de achtergevelrooilijn is het voorerf. Het voorerf krijgt een streekeigen 
groene inrichting. Dit is voornamelijk gras met enkele sierperken, solitaire bomen of boerenheesters. 
Belangrijk is dat het voorerf een landelijke uitstraling krijgt.  
 
Plaatsing gebouwen op het erf en uitstraling van de gebouwen  
Het erf ligt in een hoek waar twee wegen op elkaar aansluiten. De nieuwe woning staat in feite ach-
ter de stolp maar heeft ook een eigen positie aan de weg. De woning maakt straks onderdeel uit van 
een zeer open agrarisch lint. De bebouwing langs deze linten ligt over het algemeen ver uit elkaar. 
De agrarische linten worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Er zijn allerlei stolpen, 
bedrijfswoningen en agrarische complexen. Kenmerkend is dat de bedrijfswoningen zijn georiën-
teerd op de weg. Alle bebouwing heeft een landelijke uitstraling die wordt gekenmerkt door een 
lage goothoogte en een dominante kap. Er zijn woningen met een nokrichting haaks op de weg maar 
er zijn tevens woningen met een kaprichting parallel aan de weg. 
Voorwaarde van de gemeente is dat alle nieuwe bebouwing op het huidige bouwvlak van het erf aan 
de Noordervaart 182 komt te liggen. Het bouwvlak loopt tot het oprijpad vanaf de Zuidervaart. De 
plaats van de woning is voor op het erf en is gericht op de Zuidervaart. Om aan te geven waar de 
woning op het erf geplaatst kan worden is een gele zone ingetekend (afbeelding 2 en 3). De oranje 
zone is voor de eventuele bijgebouwen. Een eventuele bijgebouw komt achter de achtergevel van de 
woning.  
De woning maakt in variant 1 onderdeel uit van het erf maar krijgt een geheel eigen kavel. In variant 
2 is het ingericht als een apart erf. De kavel is omsloten met groen en water. Om die reden is een 
specifieke afstemming op de nabijgelegen stolp niet nodig. De woning mag worden gebouwd in een 
traditionele architectuur maar kan ook worden uitgevoerd in een eigentijds beeld. In traditionele zin 
kan worden gekeken naar een arbeiderswoning of tuinderswoning. Bij een eigentijds beeld wordt de 
boerenschuur als referentie genomen (zie afbeeldingen volgende pagina). Een moderne woning die 
zich voegt in de contouren van een agrarische schuur. Om de nieuwe woning en eventueel bijge-
bouw goed aan te laten sluiten bij de huidige bebouwing in de agrarische linten zijn de volgende 
regels opgesteld.   
 
Ligging: 

 De voorgevel is op de straat gericht, 

 De voordeur bevindt zich in de voorgevel, 

 De voortuin is open, de voorgevel is goed zichtbaar vanaf de weg, 
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Referentiebeelden materiaalkeuze en kleur metselwerk of hout nieuwe woning   

Referentiebeelden voor uitstraling van de nieuwe woning. Boven: traditionele arbeiderswoningen. Onder: eigentijdse woningen in 
schuurvorm. Het gaat bij deze beelden enkel om het opdoen van ideeën voor de uitstraling van het nieuwe gebouw. Het gaat hier 
niet om de erfinrichting.   



 
 

 
 

Advies ervenconsulent, Noordervaart 182, Stompetoren, juli 2014.  
13 

Bouwmassa: 

 één bouwlaag met kap, 

 een kap is verplicht, langskap of dwarskap zijn mogelijk, 

 maximale inhoudsmaat woning van 750m3  

 samengestelde kap is mogelijk, mits duidelijk is welk deel van de woning het hoofdgebouw 
is, 

 mansardekap of zadeldak (geen wolfseinden of schilddaken), 

 bijgebouwen zijn ondergeschikt aan hoofdgebouw, 

 bijgebouwen hebben een kap en liggen achter het hoofdgebouw,  

 totaal oppervlakte bijgebouwen ten hoogste 54m2 
 
Materialisatie en kleur: 

 metselwerk of hout, kleur metselwerk in terughoudende genuanceerde kleuren, geen op-
vallende te lichte tinten toepassen, 

 kleuren houtwerk donker, 

 dak in keramische pannen in een donkere tint of in rood, dak kan ook in alternatief hoog-
waardig materiaal zoals bijvoorbeeld zink, laag waardige niet duurzame plaatmaterialen 
voor het dak zijn niet toegestaan, 

 bijgebouwen uitvoeren in de materialisatie zoals het hoofdgebouw of in donker geschilderd 
hout. 

 
Doorzicht over het erfpad  
Zoals op de afbeeldingen 2 en 3 is te zien loopt de zichtlijn over het erfpad van Noordervaart 182 ook 
over het nieuwe erf(deel). Daarnaast loopt er op het nieuwe erf(deel) een doorzichtas over het erf-
pad. Belangrijk is dat deze doorzichtassen vrij blijven van dichte beplanting of schuttingen die het 
doorzicht belemmeren.  
 
Erfranden met bomenrijen 
Voor het inpassen van het erf met streekeigen beplanting wordt een bomenrij op de erfranden aan-
gelegd. De bomenrij staat op de erfranden rond het gehele erf en langs de erfgrenssloten. Op het 
voorerf voor de woning kan de bomenrij eventueel weggelaten worden bij een streekeigen inrichting 
van het voorerf. Belangrijk is de bomen op de achtererfrand zodanig worden geplant dat deze niet in 
de zichtas staan. Als soort kan gewone es gebruikt worden. Plantafstand ca. 10 meter. 
 
Streekeigen erfbeplanting 
Het erf van variant 1 verder inrichten met streekeigen beplanting zoals een kleine hoogstamfruit-
boomgaard, laanbomen, hakhoutbosje, solitaire bomen of hagen. Het erf van variant 2 is groter dan 
dat van variant 1. Bij variant 2 is het zeer belangrijk dat het deel van het erf ten zuiden van het oprij-
pad met streekeigen beplanting wordt ingericht. Voor de Schermer zijn boomgaarden heel kenmer-
kend. Het deel van het erf ten zuiden van het oprijpad wordt inricht met gras en een boomgaard. 
Daarnaast worden langs de oprijlaan laanbomen geplant (aan één of beide kanten). Belangrijk is dat 
het erf een landelijke uitstraling krijgt. Het gras van het voorerf en de boomgaard wordt om die re-
den niet als gazon beheerd, maar als (bloemen)weide. 
 

 
Herstel erf Noordervaart 182 na sloop bij- en bedrijfsgebouwen 
Zoals al eerder vermeld heeft het erf nog bijzondere historische kenmerken wat het erf zeer waarde-
vol maakt. De meeste kernwaarden van het erf zijn intact. Belangrijk is allereerst dat deze bijzondere 
waarden van het erf behouden blijven en goed onderhouden worden.  
Hieronder gaan we in op herstel van enkele kernwaarden na de sloop van de bijgebouwen. 
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Terugbrengen sloot op zuidelijke erfgrens 
Op de zuidelijke erfgrens wordt een nieuwe erfgrenssloot aangebracht. Uit de historische kaart blijkt 
dat vroeger op deze plaats een sloot heeft gelegen. In het veld is een verlaging in het maaiveld waar 
te nemen die de locatie van de vroegere sloot aangeeft. Deze sloot vormde een onderdeel van het 
ensemble van de gracht met singels en dubbele bomenrij. Met het terugbrengen van deze sloot 
wordt niet alleen de kernwaarde erfbegrenzing hersteld, maar ook het waardevolle historische en-
semble van gracht, singels, bomenrijen en bosje. Daarnaast worden met de sloot het nieuwe 
erf(deel) van het bestaande erf afgescheiden. De sloot wordt ca. 5,5 meter breed. 
   
Herstel doorzicht over het erfpad 
Met de sloop van de garage die naast de boerderij en aan het einde van het oprijpad staat wordt de 
kernwaarde doorzicht over het erfpad hersteld. Belangrijk is dat het doorzicht behouden blijft en er 
geen dichte beplanting of schuttingen worden aangebracht op de zichtas. 
 
Aanvullen dubbele bomenrij op zuidelijke erfrand 
Op de zuidelijke erfrand wordt de dubbele bomenrij die op de singel staat doorgetrokken. Daar staan 
populieren, waarschijnlijk ter vervanging van de oorspronkelijke iepen die door ziekte geveld zijn. 
Populieren groeien snel maar zijn niet duurzaam. Als alternatief kan linde, es, eik, zwarte els of (re-
sistente) iep gebruikt worden. Voor de bomen dezelfde plantafstand als in de dubbele singel aan-
houden. 
 
Aanvullende vrijblijvend advies 
Onduidelijk is of de dwarssloot tussen het bosperceel en de tuin met boomgaard nog aanwezig is. Als 
deze aanwezig is dan is het advies deze goed te onderhouden want deze maakt onderdeel uit van 
het historische bijzondere ensemble van bosje, gracht, singels en dubbele bomenrijen. Als deze niet 
meer aanwezig is dan is het zeer waardevol deze dwarssloot van de gracht terug te brengen. 
 

 
Aanleg erfbeplanting en financiële bijdrage 
Informatie over de verschillende typen beplanting, plantafstanden en beheer van beplanting is te 
verkrijgen bij Landschap Noord-Holland. Landschap Noord-Holland kan daarnaast een werkplan 
opstellen met daarin een uitwerking van dit advies voor de werkelijke aanleg van de beplanting en 
sloot. Hierin worden per type aan te leggen beplanting het aantal stuks, de plantafstanden en overi-
ge relevante informatie op maat beschreven.  
Voor het aanleggen van erfbeplanting en mogelijk de historische erfgrenssloot en voor een gedetail-

leerd erfinrichtingplan is financiering beschikbaar via ‘Bijdrageregeling Landschapselementen’ van 

Landschap Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op de website www.landschapnoordholland.nl 

of neem contact op met Anne Dillon van Landschap Noord-Holland (088-0064442). 
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1 Inleiding 
 

Achter de woning gelegen aan de Noordervaart 182 te Stompetoren is een nieuwe 

woning gepland. Prevent Adviesgroep heeft opdracht gekregen om de geluidbelasting 

vanwege wegverkeer op de bouwkavel te bepalen. Wanneer de bestemming van 

gronden wordt gewijzigd, waarbij geluidgevoelige objecten of terreinen of nieuwe 

wegen mogelijk worden gemaakt, moet worden voldaan aan de Wet geluidhinder 

(verder Wgh). Toetsing aan de Wgh is nodig wanneer het geplande object is gelegen in 

de geluidzone van een (spoor)weg of industrieterrein.   

 

Uit de rapportage van een geluidonderzoek moet blijken wat de geluidbelasting van 

een aanwezige geluidbronnen is op de nieuw te bouwen woning. Vervolgens moeten 

deze (berekende) geluidbelasting worden getoetst aan de Wgh.  Dit rapport geeft 

inzicht in de te verwachten geluidniveaus en de toetsing daarvan aan de Wgh, met als 

doel het verkrijgen van toestemming voor het realiseren van de woning. 
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2 Wetgeving 
 

Het doel van de Wgh is het beschermen van mensen tegen te hoge geluidbelastingen. 

Het is bekend dat hoge geluidniveaus ernstige hinder kunnen veroorzaken en in het 

ergste geval bijdragen aan gezondheidsproblemen.  

De bouwkavel ligt in de geluidzones (artikel 74 Wgh) van de Noordervaart (N243) en de 

Zuidervaart. Het betreft nieuwbouw in buitenstedelijk gebied zonder dat de bestaande 

woning wordt gesloopt.  

 

De Wgh geeft per weg een voorkeurswaarde en een maximale waarde.  De 

voorkeurgrenswaarde en de maximale waarde conform de Wet geluidhinder bedragen 

in deze situatie respectievelijk 48 en 53 dB Lden. Indien niet aan de 

voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan kan de gemeente eventueel een 

zogenaamd  hogere waarde besluit nemen. Middels een dergelijk besluit kan onder 

voorwaarden een hogere geluidbelasting op de gevel van de woning worden 

toegelaten.  De beleidsvrijheid van de gemeente, ten aanzien van de Wgh, is beperkt 

tot de eerder genoemde maximale waarde. Het hogere waarde beleid van de 

gemeente wordt doorgaans in een ‘nota hogere grenswaarden geluid’ vastgelegd.  

 

De gemeente Schermer gaat fuseren met Alkmaar. De gemeente Alkmaar heeft een 

notitie hogere waarden Wgh van november 2008. 

Hogere waarden kunnen alleen worden vastgesteld indien de binnenwaarde van geluid 

voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat op 

grond van het Bouwbesluit geluidwerende voorzieningen aan de gevels van de 

woningen of geluidgevoelige objecten moeten worden getroffen (gevelisolatie). 

Bouwakoestisch onderzoek dient in dergelijke gevallen aan te tonen dat 

binnenwaarden niet worden overschreden.   

 

Het bepalen van de geluidwering valt met betrekking tot onderhavige bouwkavel 

buiten het kader van dit onderzoek.   
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3 Invoergegevens en rekenmethode 
 

De verkeersintensiteiten (prognoses 2025)  en voertuigverdelingen van de relevante 

wegen zijn aangeleverd door de gemeente Alkmaar.  In bijlage 1 zijn de 

invoergegevens vermeld. 

 

Er is gerekend met behulp van software die gebaseerd is op de 

standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012. In de 

berekening is met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstand 

tussen bron en ontvanger, reflecties afschermingen, bodem- en luchtdemping en 

helling- en kruispuntcorrecties. 

 

Voor de Zuidervaart is voor de berekening gebruik gemaakt van de westelijk gelegen 

rijbaan, omdat dit de route is die het doorgaande verkeer normaliter gebruikt. De 

oostelijke rijbaan wordt voor bestemmingsverkeer gebruikt en levert geen relevante 

bijdrage aan de geluidbelasting. De ondergrond is vanaf het midden van de oostelijke 

rijlijn tot en met de rand van de westelijke rijlijn als hard gedefinieerd.  

De ondergrond is vanaf het hart van de Noordervaart (N243) tot en met de rand van 

de parallelweg als hard gedefinieerd. Het verkeer op de parallelweg levert geen 

relevante bijdrage.  

De gehele ondergrond van de bouwkavel is als hard gedefinieerd. 
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4 Resultaten en toetsing 
 

De rekenresultaten zijn weergegeven in de bijlagen 2 t/m 5. Tevens zijn de 

gevelbelastingen vanwege de Zuidervaart voor een aantal mogelijke woninglocaties 

weergegeven in de figuren 2, 4 en 6 (bijlagen 6, 8 en 10) . De gevelbelastingen 

vanwege de Noordervaart (N243) voor een aantal mogelijke woninglocaties is 

weergegeven in de figuren 1, 3 en 5 (bijlagen 5, 7, 9). 

 

De maximale gevelbelasting vanwege het wegverkeer van de Zuidervaart ligt 

afhankelijk van de te kiezen woninglocatie inclusief aftrek conform artikel 3.4 van het 

Reken- en Meetvoorschrift 2012 tussen de 47 en de 52 dB Lden.  

 

De maximale gevelbelasting vanwege het wegverkeer van de Noordervaart (N243) ligt, 

afhankelijk van de te kiezen woninglocatie,  inclusief de standaard 2 dB aftrek conform 

artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift 2012 tussen de 50 en de 54 dB Lden.  

 

Voor de hoogste waarde zonder aftrek (in dit geval 56 dB) mag vanwege het op 15 mei 

2014 gewijzigde Reken- en Meetvoorschrift (artikel 3.4 lid1a) 3 dB aftrek worden 

toegepast.  

 

De maximale gevelbelasting vanwege het wegverkeer van de Noordervaart (N243) ligt, 

afhankelijk van de te kiezen woninglocatie, inclusief  de aftrek conform artikel 3.4 van 

het Reken- en Meetvoorschrift 2012 tussen de 50 en de 53 dB Lden.  
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5 Conclusie 
 

Op de geplande bouwkavel kan aan de maximale waarden conform de Wgh worden 

voldaan.  

 

Indien de woning op het meest oostelijke deel van de bouwkavel wordt gebouwd, kan 

met trekking tot de geluidbelasting vanwege de Zuidervaart worden voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde. In overige gevallen dient een hogere waarde procedure 

vanwege de geluidbelasting van het wegverkeer van de Zuidervaart te worden 

gevoerd. 

 

Ten aanzien van de geluidbelasting van het wegverkeer op de Noordervaart moet in 

alle gevallen een hogere waarde procedure worden gevoerd. 

 

Gezien de maximale belasting op de gevel in de worst-case situatie en de potentiële 

demping van de te realiseren gevel, gaan we er vanuit dat het binnenniveau in de 

nieuwe situatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Fam. Blauw heeft Ecoresult een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het onderzoek is 

uitgevoerd in het plangebied genaamd Noordervaart 182, Stompetoren, gelegen aan de Noordervaart 

182, te Stompetoren, gemeente Schermer. De aanleiding van de quickscan is de voorgenomen sloop 

van de bebouwing en nieuwbouw binnen het plangebied. Deze activiteiten kunnen schadelijke 

effecten hebben op beschermde soorten. De Flora- en faunawet (bijlage 1) kan hierdoor worden 

overtreden. Deze quickscan flora en fauna zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de 

activiteiten en op welke wijze in het kader van de wet gehandeld kan worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend onderzoek beoordelen of de Flora- en faunawet door geplande 

activiteiten wordt overtreden. Zo ja, toetsen op welke wijze in het kader van de Flora- en faunawet 

dient te worden gehandeld. 

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden achtereenvolgens beschreven: de werkwijze, het plangebied, de 

onderzoeksresultaten, de activiteiten, de (mogelijke) schadelijke effecten, de toetsing aan 

desbetreffende wet- en regelgeving, de conclusies en aanbevelingen en de geraadpleegde literatuur. 
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2 Werkwijze

2.1 Quickscan flora en fauna 

De quickscan flora en fauna is gebaseerd op 8 stappen: 

1. Uitvoeren van een oriënterend bronnenonderzoek en verkennend veldonderzoek.

2. Uitvoeren van oriënterend onderzoek naar de activiteiten en nagaan of er schadelijke effecten

op kunnen treden.

3. Onderzoeken en advies geven over het voorkomen van (mogelijke) schadelijke effecten door

het uitvoeren van mitigerende maatregelen.

4. Aangeven of soorten zijn vrijgesteld van een ontheffing.

5. Onderzoeken en advies geven over het werken met gedragscodes.

6. Het onderzoeken van de gevolgen van de (mogelijke) schadelijke effecten.

7. Optioneel zorgen voor een volledige ontheffingsaanvraag en/of vergunningsaanvraag.

8. Optioneel door ecologische werkbegeleiding controleren of de maatregelen uit de ontheffing

en/of vergunning ook zo worden uitgevoerd.

2.2 Beschermde natuurgebieden 

Op voorhand is uit te sluiten dat de verwachte storende factoren die voortkomen uit de voorgenomen 

activiteiten (zie hoofdstuk 5) afgezet tegen de ligging en doelstelling van beschermde natuurgebieden 

leiden tot (significant) negatieve effecten op soorten, habitattypen en wezenlijke waarden en 

kenmerken van Natura 2000-gebieden of Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een uitgebreide 

beschrijving en beoordeling zijn daarom niet opgenomen in deze quickscan. Aanvullend onderzoek is 

niet noodzakelijk. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Eilandspolder) bevindt zich hiervoor op te 

geruime afstand (3 kilometer; bron: Kaartviewer Noord-Holland: Natuurbeheerplannen). Het 

plangebied is niet in de EHS gelegen (bron: Kaartviewer Noord-Holland: Natuurbeheerplannen). 

Dichtstbijzijnde EHS ligt op een afstand van ca. 2 km. Dit betreft de Schermer Ringvaart nabij 

Heerhugowaard. 

7





3 Omschrijving plangebied

Het plangebied genaamd Noordervaart 182, Stompetoren is gelegen langs de Noordervaart, ten 

westen van Stompetoren in de polder Schermer. In het plangebied (zie ook Afbeelding 1, Afbeelding 2 

en Bijlage 2) is bebouwing, bestrating en groen aanwezig. 

De bebouwing binnen het plangebied:

• Aan de noordzijde een bakstenen stolpboerderij met rode dakpannen (bouwjaar 1952) 

aanwezig en een bijgebouw met rode dakpannen (Afbeelding 2, zwart omkaderd). Deze 

boerderij is bewoond en goed onderhouden. Dit gebouw blijft behouden en wordt derhalve 

niet nader omschreven.

• Aan de westzijde een 19de eeuwse bakstenen woning met zadeldak, thans in gebruik als 

carport. Deze woning is in sterk vervallen staat. Scheuren en gaten zijn in de enkelsteens muren 

aanwezig. De geïsoleerde zolder is toegankelijk via een luik en open ramen en ligt vol met 

huisraad en nestmateriaal van vogels (vermoedelijk kauwen). Onder de dakpannen zit een 

dakbeschot. Eén deel van de begane grond is in gebruik als carport en is tochtig. Het andere 

deel is sterk vervallen, ramen en deuren zijn kapot, waardoor het altijd tocht. De vloer is van 

leem en steen. Boeilijsten zijn afwezig.

• Centraal in het plangebied is een enkelsteens bakstenen loods met asbestplaten dak aanwezig. 

Muur- en dakisolatie in deze loods is afwezig. Het gebouw is thans in gebruik als opslag voor 

caravans en campers. Kieren zijn aan alle kanten aanwezig, waardoor stabiel klimaat afwezig is. 

De loods heeft een betonnen vloer. Kelders zijn voor zover bekend afwezig.

• Aan de zuidoostzijde is een naar het oosten toe open houten kapschuur aanwezig met 

asbestplaten dak.

• Tussen de stolpboerderij en de grote loods is een kleine enkelsteens bakstenen ruimte 

aanwezig. De ruimte heeft een golfplaten dakbedekking en is aan de westzijde grotendeels 

verborgen achter boompjes. Dit bouwdeel is nog in gebruik door de bewoners van de 

stolpboerderij.

• Tussen de stolpboerderij en de kapschuur is een betonnen paardenstal aanwezig met 

asbestplaten dak. Muur- en dakisolatie is afwezig. De stal is als zodanig in gebruik.

• Ten noorden van de paardenstal en rechts van de stolpboerderij is een bakhuisachtig 

9



gebouwtje aanwezig, met oranje dakpannen. Dit gebouw blijft behouden en wordt niet nader 

omschreven.

De buitenruimte binnen het plangebied:

• Bestaat overwegend uit gazon en aan de westzijde een bomensingel.

• Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door een sloot.

• Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een sloot tussen de Noordervaart en 

het perceel.

• Aan de oostzijde wordt het perceel begrensd door tuinen en weilanden.

• Aan de zuidzijde wordt het perceel begrensd door weilanden.

• Verspreid is bestrating binnen het plangebied aanwezig (asfalt, beton en stelconplaten).

• Verspreid zijn bomen en boomgroepjes aanwezig.

• Centraal in het zuidelijk deel van het plangebied is een mestvaalt aanwezig. 

• Open water (watergangen, poelen etc.) en vochtige tot natte terreinen (w.o. ook 

natuurvriendelijke oevers etc.) zijn binnen het plangebied afwezig.
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Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omkaderd). 
Kaartbron: Open Street Map
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Afbeelding 2: Ligging van het plangebied (rood 
omkaderd). Gekanteld weergegeven. De bebouwing met 
oranje daken (zwart omkaderd) blijft bestaan. De overige 
bebouwing (blauw omkaderd) zal worden gesloopt. Met 
oranje lijn wordt nieuw aan te leggen watergang 
gemarkeerd. Bron luchtfoto: 
http://geodata1.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto



4 Onderzoeksresultaten

4.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is op 2 mei 2014 door ecoloog F.A. van Meurs van Ecoresult uitgevoerd. 

Aandacht is uitgegaan naar de aanwezige landschapselementen en habitats in en grenzend aan het 

plangebied om de resultaten van het bronnenonderzoek aan te scherpen. Aangezien de voorgenomen 

activiteiten in de categorie ruimtelijke ingrepen valt (zoals bedoeld in het kader van de Flora- en 

faunawet), zijn de soorten uit tabel II, III en vogels van de Flora- en faunawet onderzocht. Op basis van 

het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting van de potenties te 

maken. In dit hoofdstuk worden alle door de Flora- en faunawet beschermde soortgroepen behandeld. 

Indien soorten zijn aangetroffen of worden verwacht is aangegeven in welke tabel van de Flora- en 

faunawet de soort is opgenomen. 

4.2 Bronnenonderzoek

In tabel 1 is de bekende verspreiding van beschermde soorten tot een afstand van 1 km. vanaf het 

plangebied opgenomen (Bron: Nationale Databank Flora en Fauna via quickscanhulp). In bijlage 3 is het 

voorkomen van beschermde soorten tot een afstand van10 km. vanaf het plangebied weergegeven. 

Waarneming.nl (http://waarneming.nl), geraadpleegd 26-03-2014) geeft geen aanvullende informatie. 

13



4.3 Verkennend veldonderzoek

4.3.1 Vaatplanten

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde vaatplanten. Potentieel geschikte 

groeiplaatsen zijn niet aangetroffen. De op basis van het bronnenonderzoek te verwachten soorten 

hebben habitat dat niet in het plangebied aanwezig is (o.a. vochtige, zonnige bodem, moerasjes, 

schrale bodems. getijdengebied en open water). Tijdens het veldbezoek is extra aandacht uitgegaan 

naar beschermde muurplanten, zoals steenbreekvaren en tongvaren op oude(re) muren. Deze zijn niet 

aangetroffen. In het plangebied werden wel onder meer de volgende algemeen voorkomende 

vaatplanten genoteerd: beuk, es, esdoorn, gestreepte witbol, gewone berenklauw, grote brandnetel, 

grote weegbree, haagbeuk, hondsdraf, kleefkruid, kruipende boterbloem, look-zonder-look, madeliee, 

meidoorn spec., paardenbloem, ridderzuring, slipbladige ooievaarsbek paanse aak, speenkruid, 

straatgras, vlier, witte dovenetel, zomereik en zwarte els.
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Tabel 1: Bekende verspreiding beschermde soorten tot 1 km. afstand van het 
plangebied. Voor een overzicht van de beschermde soorten tot 10 km. afstand 
zie bijlage 3. Bron: NDFF via Quickscanhulp.nl

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km
Paling Vissen tabel II 0 - 1 km
Bittervoorn Vissen tabel III 0 - 1 km
Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km
Havik Vogels tabel III 0 - 1 km
Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km
Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km
Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren tabel III 0 - 1 km



4.3.2 Zoogdieren – vleermuizen

4.3.2.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen 

Het plangebied is potentieel geschikt voor vleermuizen in gebouwen. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen als spouwmuren en ruimtes achter boeilijsten, 

toegankelijk via open stootvoegen, openingen bij de hemelwaterafvoeren en openingen onder de 

boeilijsten, zijn enkel aanwezig in spouwmuren, onder dakbeschot, achter gevelbetimmering van de te 

behouden stolpboerderij. Gedacht moet hier worden aan kraam-, zomer-, paar- en 

winterverblijfplaatsen. Vleermuizen die kunnen worden aangetroffen zijn voornamelijk gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en ruige dwergvleermuis (alle tabel III). Andere 

gebouwbewonende soorten worden gezien de omgeving en verspreiding niet verwacht.

In de overige bebouwing zijn potentieel geschikte voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen 

afwezig. Deze bebouwing is enkelsteens, tochtig, muren en daken zijn niet geïsoleerd. 

Wegkruipmogelijkheden zijn in deze bebouwing afwezig, spouwmuren en gevel- en dakisolatie is in 

alle gebouwen afwezig. Alle vloeren, gevels en wanden konden worden bestudeerd op de 

aanwezigheid van sporen van vleermuizen (zoals poepvlekken, keutels, vraatresten, bruinverkleuring 

langs de rand van gevels en daklijsten en dergelijke). Deze werden niet aangetroffen.

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor vleermuizen in bomen. Bomen van variabele leeftijd en 

variabele dikte (tot >30 cm) zijn aanwezig. In het noordelijk deel van het plangebied (ten noorden van 

de stolpboerderij bij de oprit aan de Noordervaart) staan twee forse bomen (waaronder eik) die 

potentieel geschikt zijn als voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats. De overige bomen in het 

plangebied zijn te jong en in goede conditie om als voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaats te 

fungeren. Holten, scheuren en spleten zijn in deze bomen niet aangetroffen.

4.3.2.2 Foerageergebied

Het plangebied is potentieel geschikt als foerageergebied. Beschutting en voedselaanbod door 

bebouwing en hoog opgaand groen is aanwezig. Grotere aantallen dieren worden echter niet 

verwacht. De ruimtelijke inrichting en ligging van het plangebied zijn hiervoor indicerend. In de nabije 

omgeving zijn ruimschoots vergelijkbare alternatieven te vinden. Vleermuizen die kunnen worden 

aangetroffen zijn voornamelijk gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.
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4.3.2.3 Vliegroute

Binnen en grenzend aan het plangebied zijn lijnvormige elementen voor potentiële vliegroutes 

aanwezig. Dit betreffen de bomenrij aan de westkant van het plangebied, alsook de beschutting tussen 

de bomen en de bebouwing binnen het plangebied, en de watergang langs de noordrand van het 

plangebied. De watergang maakt deel uit van een groter watersysteem (netwerk van sloten en 

vaarten). Soorten die kunnen worden aangetroffen zijn gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleermuis. 

4.3.3 Zoogdieren – grondgebonden

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde grondgebonden zoogdieren. Potentieel 

geschikte voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. De op basis van het 

bronnenonderzoek te verwachten soorten (zoals noordse woelmuis, boommarter) hebben habitat dat 

niet in het plangebied aanwezig is. In het plangebied is geen rietvegetatie of kruidenrijke vochtige 

vegetatie aanwezig waardoor noordse woelmuis uitgesloten kan worden. Het plangebied maakt geen 

deel uit van bosgebied, maar ligt in open agrarisch gebied. Boommarter wordt daarom uitgesloten. 

Tijdens het veldbezoek is extra aandacht uitgegaan naar (sporen van) steenmarter. Deze zijn niet 

aangetroffen. Tijdens het veldonderzoek is in de grote loods met de caravans een dode huisspitsmuis 

gevonden (Tabel 1-soort).

4.3.4 Reptielen

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde reptielen. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. De op basis van het 

bronnenonderzoek te verwachten soort (ringslang, zandhagedis) hebben habitat dat niet in het 

plangebied aanwezig is (gevarieerd landschap met open water, duinen).

4.3.5 Amfibieën

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde amfibieën. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. De op basis van het 

bronnenonderzoek te verwachten soorten (rugstreeppad) hebben habitat dat niet in het plangebied 

aanwezig is (o.a. open, en schoon ondiep water).
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4.3.6 Dagvlinders

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde dagvlinders. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Voor de beschermde soorten 

(zoals rouwmantel, keizersmantel) noodzakelijk habitat (gevarieerd open bos, bosranden) dat niet in het 

plangebied aanwezig is.

4.3.7 Libellen

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde libellen. Potentieel geschikte voortplantings- 

of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. De op basis van het bronnenonderzoek te 

verwachten soorten (zoals gevlekte witsnuitlibel) hebben habitat dat niet in het plangebied aanwezig is 

(o.a. moerassen, vennen, duinplassen en ander helder, schoon, open water en oevers). 

4.3.8 Vissen

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde vissen. Potentieel geschikte voortplantings- 

of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Op basis van het bronnenonderzoek te 

verwachten soorten (kleine modderkruiper, paling) hebben habitat dat niet in het plangebied 

aanwezig is (open water). 

4.3.9 Kevers

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde kever. Potentieel geschikte voortplantings- 

of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Ook op basis van het bronnenonderzoek zijn 

beschermde kevers zoals vliegend hert en geelgerande waterroofkever, niet te verwachten, vanwege 

de afwezigheid van geschikt biotoop. 

4.3.10 Kreeftachtigen

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde kreeftachtigen. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. Op basis van het 

bronnenonderzoek zijn beschermde kreeftachtigen zoals rivierkreeft, niet te verwachten, vanwege de 

afwezigheid van schoon, helder water (open water). 
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4.3.11 Weekdieren

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde weekdieren. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen.  De op basis van het 

bronnenonderzoek te verwachten soorten (platte schijfhoren) hebben habitat dat niet in het 

plangebied aanwezig is (o.a. venige waterbodems). 

4.3.12 Vogels

4.3.12.1 Jaarrond beschermde nesten

De bebouwing binnen het plangebied is potentieel ongeschikt voor vogels met jaarrond beschermde 

nesten (zogenaamde categorie 1 tot en met 4-soorten) in gebouwen. Vaste rust- en verblijfplaatsen 

en/of functioneel leefgebied van gebouwbewonende soorten worden niet verwacht vanwege het 

ontbreken van geschikt habitat. Voor gierzwaluw is de omgeving van het plangebied en de inrichting 

van het plangebied te besloten. Daken waar gierzwaluwen in- en uit kunnen vliegen zijn te flauw en te 

laag bij de grond. Bovendien worden vaste rust- en verblijfplaatsen vanwege de ligging van het 

plangebied in open agrarisch gebied niet verwacht. Ook voor huismus is het plangebied ongeschikt. 

Vaste rust- en verblijfplaatsen van grotere soorten (zoals steenuil, kerkuil en ooievaar) zijn afwezig in het 

plangebied. Ook werden op de aanwezige zolders geen braakballen gevonden van bijv. kerkuil.

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen  

Potentieel geschikte voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. 

4.3.12.2 Niet jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied is potentieel geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten (zogenaamde 

categorie 5-soorten). Potentieel geschikte voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn 

aangetroffen. Er is voor deze soorten habitat (holten, spleten, nissen) in het plangebied aanwezig om 

zich succesvol te kunnen voortplanten. Tevens zijn verschillende vogelkasten (mezenkasten, 

mussenkasten) aanwezig aan de gevels van meerdere woningen. Aangetroffen soorten tijdens het 

veldbezoek met niet jaarrond beschermde nesten zijn boerenzwaluw, pimpelmees en koolmees. 

In alle gebouwen werden meerdere nesten van boerenzwaluw aangetroffen. Het was onduidelijk of 

deze nesten op dat moment in gebruik waren (het veldbezoek is uitgevoerd in een periode dat 

migratie naar de zomerverblijfplaatsen plaatsvond, dus niet in een optimale periode). Volgens de 

eigenaren broeden jaarlijks meerdere boerenzwaluwen in het plangebied (aantallen werden niet 

genoemd). Er foerageerde ten zuiden van het plangebied wel een tiental Boerenzwaluwen boven de 
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weilanden en sloten. 

4.3.12.3 Algemene vogels

Het plangebied is potentieel geschikt voor vogelsoorten waarvan de nesten alleen gedurende het 

broedseizoen beschermd zijn (het moment dat het nest in gebruik is). Tijdens het veldbezoek zijn 

binnen het plangebied kauw en merel aangetroffen die in het plangebied hun habitat vinden. Kauwen 

broedden onder de dakpannen van de stolpboerderij en de als carport gebruikte vervallen woning. Een 

nest van een merel werd aangetroffen onder een dakpan van de vervallen woning.

4.4 Samenvatting onderzoeksresultaten

De samenvatting van het bronnen- en verkennend veldonderzoek is te vinden in tabel 2. In de kolom 

bronnenonderzoek (tot een afstand van 10 km.) en veldonderzoek is door middel van ja/nee 

aangegeven of de soort door betreffend onderzoek binnen het plangebied is te verwachten.
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Tabel 2: Samenvatting onderzoeksresultaten.

Vaatplanten Ja Nee

Ja Ja

Ja Nee
Reptielen Ja Nee
Amfibieën Ja Nee
Dagvlinders Ja Nee
Libellen Ja Nee
Vissen Ja Nee
Kreeftachtigen Nee Nee
Weekdieren Ja Nee

Vogels Ja Ja

N.v.t. N.v.t.

Zoogdieren – 
vleermuizen

Gewone  dwergvleermuis, 
laatvlieger, meervleermuis, 
ruige dwergvleermuis, 
watervleermuis

Vaste rust- en verblijfplaatsen in 
de stolpboerderij. Potentiële 
vliegroute. Niet-essentieel 
foerageergebied.

Zoogdieren – 
grondgebonden N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.
Vogels met niet jaarrond 
beschermde nesten en 
algemene vogels

Voortplantingsplaatsen, vaste 
rust- en verblijfplaatsen en/of 
functioneel leefgebied
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5 Activiteiten

5.1 Voorgenomen werkzaamheden

De voorgenomen werkzaamheden betreffen:

• Sloop van de bestaande bebouwing binnen het plangebied, met uitzondering van de 

stolpboerderij De stolpboerderij incl. een klein gebouw naast de stolpboerderij blijft behouden  

(beide op Afbeelding 2 zwart omkaderd). Aan beide objecten worden geen werkzaamheden 

uitgevoerd. 

• Verwijderen van beplanting die aanleunen tegen de te slopen bebouwing. De overige bomen 

blijven behouden.

• Graven van een watergang binnen het plangebied, als verbinding tussen de watergang ten 

oosten van het plangebied en aldaar aansluiten op de sloot tussen de Zuidervaart en het 

plangebied. Hierdoor ontstaat een tweedeling in het plangebied, in het noorden de te 

behouden stolpboerderij, in het zuiden de nieuwe bouwkavel. De watergang wordt aangelegd 

na afronding van de sloop van de bebouwing (het komt ongeveer ter hoogte van de voorgevel 

van de carport (zie Afbeelding 2: oranje lijn). Hiertoe worden enkele bomen en wat struweel in 

de bomenrij gerooid.

• Egaliseren van het werkterrein.

5.2 Nieuwe situatie

Een te verlengen watergang (tussen de watergang ten oosten van het plangebied en de sloot langs de 

Zuidervaart) zal het plangebied splitsen in twee percelen. In het zuidelijk deel van het plangebied zal 

een nieuwe woning worden gebouwd. De ontsluiting van het zuidelijke perceel zal geschieden via een 

reeds aanwezige dam. Nadere details zijn vooralsnog niet bekend. 

5.3 Wettelijk belang 

De activiteiten kunnen worden geplaatst onder het wettelijke belang:

• Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j).
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6 Effectbeoordeling

Indien beschermde soort(en) zijn aangetroffen wordt in dit hoofdstuk voor deze soorten en gebieden 

beoordeeld of schadelijke effecten door de activiteiten optreden. 

6.1 Zoogdieren – vleermuizen

In het plangebied zijn potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen aangetroffen. 

Dit betreft de stolpboerderij. Deze boerderij zal behouden blijven. De te slopen bebouwing is 

ongeschikt om te fungeren als voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaats.

In en grenzend aan het plangebied zijn potentiële vliegroutes aanwezig. Omdat de lijnvormige 

elementen (watergangen, bomenrijen) behouden blijven, zullen schadelijke effecten niet optreden. De 

bomenrij die de westgrens van het plangebied vormt, blijft tevens behouden.  

Schadelijke effecten door de voorgenomen werkzaamheden treden daarom niet op. 

6.2 Vogels 

6.2.1 Niet jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied is broedhabitat aangetroffen voor 3 soorten waarvan de nesten niet jaarrond 

beschermd zijn. Soorten uit categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond 

beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. Koolmees en pimpelmees betreffen lokaal en regionaal 

algemene vogels. Er zijn daarnaast talrijke alternatieven in de directe omgeving. Boerenzwaluw staat 

echter op de Rode Lijst van bedreigde soorten. De staat van instandhouding in Nederland is niet 

bekend (betrouwbare cijfers ontbreken omdat nesten in voor veel mensen ontoegankelijke plekken 

voorkomen zoals veestallen). In de ons omringende landen is de populatie boerenzwaluw drastisch 

gedaald, met circa 70% sinds de jaren '70, er mag van uit worden gegaan dat dit in Nederland niet 

anders is. Door het verdwijnen van voor boerenzwaluw kenmerkend habitat (schuren en stallen binnen 

het plangebied, zullen de activiteiten schadelijke effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in 

gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van deze vogelsoorten. Het is mogelijk mitigerende maatregelen 

voor de voortplantingsplaatsen te treffen waardoor schadelijke effecten niet optreden. De mitigerende 
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maatregelen zijn:

• Creëren van tenminste 10 nieuwe nestgelegenheden van boerenzwaluw binnen het 

plangebied. Te denken valt aan de stolpboerderij en de nieuw te bouwen woning. Voor 

kunstnesten zie bijv. http://www.vivara.nl/ctrl/product:410;/kunstnest_boerenzwaluw.

• Struweel en ruigte dat in het kader van de werkzaamheden moet verdwijnen buiten het 

broedseizoen (15 augustus – 15 maart) verwijderen om te voorkomen dat deze soorten zich in 

het plangebied vestigen tijdens het broedseizoen

• De te amoveren bebouwing buiten het broedseizoen te slopen.

• Door buiten het broedseizoen in het plangebied te werken. 

• Werken tijdens het broedseizoen is mogelijk zolang er geen schadelijke effecten op een 

broedgeval optreden. 

6.2.2 Algemene vogels 

In het plangebied is broedhabitat aangetroffen voor algemene vogelsoorten waarvan de nesten alleen 

beschermd zijn zodra in gebruik. Deze vogelnesten vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van de Flora- en faunawet. De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben 

(verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van deze vogelsoorten. Het is 

mogelijk mitigerende maatregelen voor de voortplantingsplaatsen te treffen waardoor schadelijke 

effecten niet optreden. De mitigerende maatregelen zijn:

• Struweel en ruigte dat in het kader van de werkzaamheden moet verdwijnen buiten het 

broedseizoen (15 augustus – 15 maart) verwijderen om te voorkomen dat deze soorten zich in 

het plangebied vestigen tijdens het broedseizoen

• De te amoveren bebouwing buiten het broedseizoen te slopen.

• Door buiten het broedseizoen in het plangebied te werken. 

• Werken tijdens het broedseizoen is mogelijk zolang er geen schadelijke effecten op een 

broedgeval optreden. 
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7 Toetsing aan de Flora- en faunawet 

Indien mitigerende maatregelen voor vogels (paragraaf 6.1) worden uitgevoerd zal de Flora- en 

faunawet door uitvoering van de activiteiten (hoofdstuk 5) niet worden overtreden. Het aanvragen van 

een ontheffing is niet nodig. 
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

In opdracht van Fam. Blauw heeft Ecoresult een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het onderzoek is 

uitgevoerd in het plangebied genaamd Plangebied Noordervaart 182, Stompetoren, gelegen in de 

gemeente Schermer. De aanleiding van de quickscan is de voorgenomen sloop van bebouwing en de 

nieuwbouw van een woning binnen het plangebied. Deze activiteiten kunnen schadelijke effecten 

hebben op beschermde soorten. De Flora- en faunawet (bijlage 1) kan hierdoor worden overtreden. 

Deze quickscan flora en fauna zoomt in op de (mogelijke) schadelijke effecten door de activiteiten en 

op welke wijze in het kader van de wet gehandeld kan worden. 

Het verkennend veldonderzoek is op 2 mei 2014 door ecoloog F.A. van Meurs van Ecoresult uitgevoerd. 

Aandacht is uitgegaan naar de aanwezige landschapselementen en habitats in en grenzend aan het 

plangebied om de resultaten van het bronnenonderzoek aan te scherpen. In het plangebied:

• Zijn potentieel geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen, vliegroutes, en niet-essentieel 

foerageergebied van vleermuizen aanwezig. Vleermuizen die kunnen worden aangetroffen zijn 

voornamelijk gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis en 

watervleermuis. Schadelijke effecten door de voorgenomen werkzaamheden treden niet op. 

Aanvullend onderzoek en het treffen van maatregelen zijn niet noodzakelijk.

• Is broedhabitat aangetroffen voor vogelsoorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd 

zijn. Er zijn geen omstandigheden die jaarronde bescherming van de niet jaarrond beschermde 

nesten (categorie 5-nesten) rechtvaardigen. De activiteiten kunnen wel schadelijke effecten 

hebben (verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van deze 

vogelsoorten. Met nadruk wordt hier gewezen op het belang van het plangebied voor 

boerenzwaluw. Het is echter mogelijk mitigerende maatregelen voor de 

voortplantingsplaatsen te treffen waardoor schadelijke effecten niet optreden (paragraaf 6.2.2). 

Dit betreft het plaatsen van tenminste 10 kunstnesten in te behouden bebouwing en de 

nieuwbouw.

• Is broedhabitat aangetroffen voor algemene vogelsoorten waarvan de nesten alleen 

beschermd zijn zodra in gebruik. De activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben 

(verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van algemene vogels. Het 
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is mogelijk mitigerende maatregelen voor de voortplantingsplaatsen te treffen waardoor 

schadelijke effecten niet optreden (paragraaf 6.2.3). 

• Is potentieel geschikt habitat voor overige beschermde soortgroepen afwezig of worden deze 

soorten op grond van de bekende verspreiding niet verwacht. 

8.2 Aanbevelingen

8.2.1 Zorgplicht

Er is een kleine kans op de aanwezigheid van soorten die niet in tabellen van de Flora- en faunawet 

worden benoemd. Ook zijn er (potentiële) verblijfplaatsen in en rondom het plangebied aanwezig van 

soorten die vallen onder het beschermingsregime van tabel I van de Flora- en faunawet (zoals bosmuis, 

veldmuis, egel). Door de kleine trefkans zijn extra mitigerende maatregelen niet nodig. Artikel 2 

‘Zorgplicht’ van de Flora- en faunawet blijft wel van kracht en luidt:

• Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving.

• De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of 

fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor 

zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor 

zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken.
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Bijlage 1 Toelichting Flora- en faunawet

Bron: http://www.hetlnvloket.nl

Soortenbescherming door Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. 

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van 

deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. U heeft dan 

een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor wie 

De Flora- en faunawet geldt voor iedereen in Nederland.

Wat is verboden

Gaat u bouwen, slopen, dempen, saneren, aanleggen of andere activiteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling uitvoeren? Dan moet u zich eerst afvragen of er beschermde inheemse soorten aanwezig 

zijn. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met onderstaande verboden. Het is verboden:

Beschermde inheemse plantensoorten:

• te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enig andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• opzettelijk te verontrusten.

Van beschermde inheemse diersoorten:

• de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

• de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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Welke soorten zijn beschermd

Er is veel informatie over soorten beschikbaar op internet. Hieronder staat een opsomming van 

informatie die u nodig heeft. U bepaalt zelf of u wel of niet met een beschermde soort te maken heeft.

• Soortendatabase

In deze database staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op 

welke manier ze worden beschermd.

• Soortenregister

Deze database geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke 

soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse planten- en diersoorten 

voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U kunt zich hiervoor aanmelden 

op de website van de Gegevensautoriteit natuur. 

Zorgplicht flora en fauna

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en 

voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht 

ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Wet- en regelgeving

Om de in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen is de Flora en faunawet gemaakt. In 

de wet zijn een aantal verboden opgenomen. Van deze verboden kan alleen onder voorwaarden 

worden afgeweken. Hiervoor is vrijstelling of ontheffing mogelijk. Het verschilt wel per activiteit, 

verbodsbepaling of soort. 

Verschil vrijstelling en ontheffing 

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Kaderwet

De Flora- en faunawet is een 'kaderwet'. In de wet staan alleen algemene principes en 
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verantwoordelijkheden. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur 

en ministeriële regelingen. Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet komen voort uit afspraken 

over biodiversiteit die op internationaal en Europees niveau zijn gemaakt. Zoals:

• Vogelrichtlijn > Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand.

• Habitatrichtlijn > Europese richtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.

De bepalingen over soortenbescherming die in deze richtlijnen staan, zijn opgenomen in de Flora- en 

faunawet. Ook bepalingen van het CITES-verdrag staan in de Flora- en faunawet. Voor meer informatie 

hierover gaat u naar CITES.

Waar vindt u de wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving rond de Flora- en faunawet is te vinden op Overheid.nl. Bij 'Wettechnische 

informatie' vindt u ook alle actuele informatie over afgeleide regelgeving en wijzigingen van de Flora- 

en faunawet.

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In 3 tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle 

vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 

aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel 1 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 
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afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Toelichting tabel 2 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 

Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 

voor goedkeuring. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 

vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Toelichting tabel 3 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van 

de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 

gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een 

gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

en ingediend voor goedkeuring. 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt 

voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is 

een ontheffing nodig. 

• Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is 

het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing 

nodig. 

• Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is 

sprake van een in of bij de wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk 

aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. 
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uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

• De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.
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Bijlage 2 Foto-impressie plangebied 

Toelichting foto. Stolpboerderij aan de voorzijde van het plangebied. Deze boerderij blijft behouden, 

evenals de links zichtbare uitbouw.

Toelichting foto's. Vervallen woning, dat thans gedeeltelijk in gebruik is als carport. Op de linkerfoto is 

met de rode pijl het merelnest gemarkeerd.
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Toelichting foto. Zolder van de vervallen woning.

Toelichting foto. Nesten van boerenzwaluwen op balken in de begane grond van de vervallen woning.

Toelichting foto. Grote loods, van het zuiden bezien.  De boomgroep rechts blijft behouden.

38



Toelichting foto. Binnenzijde grote loods.

Toelichting foto. Kapschuur.

Toelichting foto. Binnenaanzicht paardenstal.
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Toelichting foto. Mestvaalt. Links op de achtergrond is de grote loods, rechts de kapschuur te zien.\

Toelichting foto. Te verlengen sloot, foto genomen vanaf te slopen bebouwing in oostelijke richting.

Toelichting foto. Toegangsweg tot het zuidelijk deel van het plangebied (de toekomstige bouwkavel) 

vanaf de Zuidervaart De bomen ten weerszijden maken deel uit van de te behouden bomenrij.
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Toelichting foto. Foto van het bouwkavel. Op de achtergrond is de bebouwing binnen het plangebied 

te zien. De boomgroep centraal in het plangebied blijft behouden.

Toelichting foto. Plangebied vanaf het zuiden bezien. De stolpboerderij ((met oranje dakpannen) is 

duidelijk te zien tussen de bomen.
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Bijlage 3 Bekende verspreiding beschermde soorten (NDFF)

Bekende verspreiding beschermde soorten tot een afstand met 10 km. van het plangebied (Bron: 

Nationale Databank Flora en Fauna). Voor deze data geldt © NDFF - quickscanhulp.nl 03-05-2014.
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km
Paling Vissen tabel II 0 - 1 km
Bittervoorn Vissen tabel III 0 - 1 km
Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km
Havik Vogels tabel III 0 - 1 km
Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km
Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km
Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren tabel III 0 - 1 km
Bijenorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Daslook Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Parnassia Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Zomerklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Zwartsteel Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
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Rivierdonderpad Vissen tabel II 1 - 5 km
Rivierdonderpad Vissen tabel II 1 - 5 km
Rugstreeppad Amfibieën tabel III 1 - 5 km
Ringslang Reptielen tabel III 1 - 5 km
Oehoe Vogels tabel III 1 - 5 km
Roek Vogels tabel III 1 - 5 km
Steenuil Vogels tabel III 1 - 5 km
Wespendief Vogels tabel III 1 - 5 km
Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuisZoogdieren tabel III 1 - 5 km
Meervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Brede orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Dennenorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Harlekijn Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Jeneverbes Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Ruig klokje Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Steenanjer Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Vogelnestje Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Europese meerval Vissen tabel II 5 - 10 km
Damhert Zoogdieren tabel II 5 - 10 km
Eekhoorn Zoogdieren tabel II 5 - 10 km
Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 5 - 10 km
Zandhagedis Reptielen tabel III 5 - 10 km
Platte schijfhoren Weekdieren tabel III 5 - 10 km
Baard- of Brandts Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Boommarter Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Franjestaart Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Gewone of Kleine dwergvleermuisZoogdieren tabel III 5 - 10 km
Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
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