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Voorwoord	 	

Voor u ligt de rapportage ‘Quickscan en voortoets Amersfoortseweg 271 te Uddel’. Deze 
rapportage is opgesteld in opdracht G van Beek Holding BV. De quickscan en voortoets zijn 
uitgevoerd ten behoeve van een uitbreiding van een kalverhouderij aan de Amersfoortseweg 
271 te Uddel. 
 

De heer G. Overheem is voornemens om de bestaande kalverhouderij bestaande uit diverse 
schuren en een bedrijfswoning uit te breiden. De uitbreiding bestaat uit de sloop van een deel 
van de bestaande schuren en de nieuwbouw van een grote kalverenstal. Het perceel ligt in een 
extensiveringgebied, een uitbreiding is hierdoor niet mogelijk. Recentelijk is het beleid ten 
aanzien van extensiveringsgebieden veranderd is voor de locatie uitbreiding mogelijk. Het 
vigerende bestemmingsplan dient hiertoe te worden aangepast.  
 

De werkzaamheden hebben mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en 
natuurwaarden. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of 
dat de beoogde bestemmingsplanwijziging haalbaar is. In het kader van de Flora en faunawet 
dient een oriënterend onderzoek uitgevoerd te worden naar de mogelijke negatieve effecten 
voor beschermde flora en fauna. Omdat de planlocatie is gelegen nabij het Natura2000 gebied 
‘Veluwe’ dient tevens een voortoets te worden uitgevoerd in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Ten aanzien van de Nb-wet is er sprake van twee toetsmomenten: de 
plantoetsing (art. 19, lid j) en de toetsing m.b.t. aantasting van kwalificerend habitat en 
doelsoorten (art. 19, lid d). Voorliggende rapportage is opgesteld voor beide toetsen. 
 

In opdracht van dhr. G. Overheem begeleiden Midden Nederland Makelaars en G. van Beek 
Holding BV de ruimtelijke procedure en de ontwikkeling van de nieuwe stal. G. van Beek 
Holding BV heeft Blom Ecologie verzocht om de betekenis van het plangebied voor beschermde 
soorten en habitattypen te beoordelen en de effecten van de voorgenomen handelingen daarop. 
In deze rapportage worden de bevindingen beschreven en geadviseerd hoe deze te 
interpreteren en in de praktijk te hanteren. 
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1		Inleiding		
1.1  Aanleiding en doel 

Aan de Amersfoortseweg 271 te Uddel is een kalverhouderij gesitueerd. Het bedrijf bestaat 
uit een bedrijfswoning met enkele stallen, een loods en berging. De heer G. Overheem is 
voornemens om een deel van de opstallen te slopen om vervolgens een nieuwe per saldo 
grotere stal te realiseren. Het perceel ligt in het extensiveringsgebied ten behoeve van het 
natura2000-gebied de Veluwe. Voor de beoogde uitbreiding dient het vigerende 
bestemmingsplan gewijzigd te worden vastgesteld. Ter onderbouwing van de 
bestemmingsplanwijziging dient de juridische haalbaarheid te worden onderzocht ten 
aanzien van beschermde planten, dieren en gebieden. 

De initiatiefnemer verplicht onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde 
flora & fauna en beschermde gebieden en de mogelijk effecten van de ingreep daarop. 
Middels een ecologische quickscan wordt de (potentiele) aanwezigheid van beschermde 
flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor deze soorten in kaart gebracht (Ff-
wet). Middels  de voortoets wordt geïnventariseerd of er effecten optreden ten aanzien van 
het Natura2000-gebied ‘Veluwe’.  

In opdracht van de heer G. Overheem begeleiden G van Beek Holding BV en Midden 
Nederland Makelaars de ruimtelijke procedure. Blom Ecologie is verzocht het plangebied te 
onderzoeken op aanwezige beschermde natuurwaarden en vervolgens deze te toetsen aan 
de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. 
 

Onderzoeksdoel 
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 
uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Flora- en Faunawet, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 
aanwezig in het plangebied? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 
van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op de instandhoudingsdoelen 
van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 
Nederland? 
 

1.2  Oriënterend onderzoek (quickscan) 

Quickscan 

De quickscan is een oriënterend onderzoek waarbij een beoordeling wordt gegeven van de 
aanwezigheid van flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het plangebied voor de 
aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. De 
quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van externe bronnen. De quickscan geeft 
uitsluitsel voor het (direct) uit kunnen voeren van de werkzaamheden, vervolgonderzoek 
en/of een ontheffingsaanvraag. 
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Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. 
Tijdens het veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet 
wordt op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft 
plaatsgevonden op 31 mei 2016. De inventarisatie is uitgevoerd op de planlocatie. De 
weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 6/8 bewolkt, 21° Celsius en 
windkracht 1-2 (Bft.).  
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het 
Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 
aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 
flora en fauna. 

  

1.3 Wettelijk kader Flora- en faunawet  

De Flora en faunawet beschermt ongeveer 500 kwetsbare soorten middels het ‘nee, tenzij’ 
principe. Daarnaast geldt voor alle in het wild levende planten en dieren en hun omgeving 
de zorgplicht. De beschermde flora en fauna zijn naar gelang hun status opgenomen in tabel 
1, tabel 2 of tabel 3 van de Flora en faunawet. Alle vogels in Nederland hebben dezelfde 
beschermde status. 

Soortenbescherming 
De Flora- en faunawet beschermt soorten en hun leefomgeving, individuele planten en 
dieren zijn ondergeschikt aan het soortbelang. Het gunstig voortbestaan van de soort mag 
niet in gevaar komen.   

Nee, tenzij  
Het basisprincipe in de Flora- en faunawet is het verbod op beschadiging van beschermde 
planten en dieren en hun leefomgeving. Ruimtelijke ingrepen mogen niet plaatsvinden 
tenzij beschermde flora en fauna niet beschadigd en verstoord worden. Bij sommige 
ruimtelijke ingrepen is schade echter onvermijdelijk. Een wettelijk verplichte natuurtoets 
geeft vervolgens uitsluiting voor een vrijstelling, een ontheffingsaanvraag of een afkeuring.  

Belangrijke verbodsbepalingen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen zijn de artikelen 
8 t/m 12 (Ff-wet). 

 

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

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

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten. 
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Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

Algemene zorgplicht  
Naast de door de Flora- en faunawet beschermde diersoorten geldt voor alle in het wild 
levende dieren de algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg 
in acht nemen moet nemen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 
leefomgeving.  
    

Tabel 1: Algemene soorten 

Voor de algemene soorten geldt een vrijstelling bij bestendig beheer, -onderhoud en –
gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze activiteiten geldt een algemene vrijstelling 
van de verbodsbepalingen in artikelen 8 t/m 12. Voor andere activiteiten dient een 
ontheffingsaanvraag ingediend te worden (lichte toets).  
  

Tabel 2: Overige soorten 

Voor de overige soorten geldt een vrijstelling bij bestendig beheer, -onderhoud en –gebruik 
en ruimtelijke ontwikkelingen mits gehandeld wordt volgens een, door de minister, 
goedgekeurde gedragscode. Voor alle andere activiteiten dient een ontheffingsaanvraag 
ingediend te worden (lichte toets). 

  

Tabel 3: Soorten Bijlage IV Habitatrichtlijn / bijlage 1 AMvB 
Afhankelijk van de werkzaamheden geldt een vrijstelling met een, door de minister 
goedgekeurde gedragscode of een ontheffingsaanvraag (uitgebreide toets). Voor ruimtelijke 
ontwikkeling en –inrichting geldt altijd een ontheffingsaanvraag. Ontheffing voor het 
overtreden van de verbodsbepalingen wordt alleen in specifieke situaties verleend. 
Algemeen geldt dat ontheffing voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt verleend wanneer er 
‘dwingende reden van groot openbaar belang’ zijn en wanneer volksgezondheid en 
veiligheid in het geding zijn en er sprake  is van (voorkoming van) ernstige schade. 
   

Vogels 

De nestlocatie en de functionele leefomgeving van een aantal kwetsbare vogelsoorten is het 
gehele jaar beschermd. Deze vogels zijn onderverdeeld in 4 categorieën. Daarnaast zijn er 
een aantal vogelsoorten waarvan de nestlocatie en de functionele leefomgeving beschermd 
is als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen, deze vogels 
zijn opgenomen in categorie 5. 
De meeste vogels hebben in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) een vaste rust- en 
verblijfplaats. Voor alle vogels geldt, ook de soorten die niet zijn opgenomen in een van de 
categorieën, dat deze gedurende het broedseizoen beschermd zijn en de nestlocatie 
gedurende de periode dat de jongen hiervan afhankelijk zijn.  
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1.4  Wettelijk kader Natuurbeschermingswet  

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) beschermt gebieden in Nederland met een 
bijzondere ecologische betekenis. De belangrijkste gebieden die door de Nb-wet worden 
beschermd zijn de Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands. 
 

Activiteiten waarvan de kans bestaat dat er een verslechtering/significant negatief effect 
optreed in een door de Nb-wet beschermd gebied, zijn vergunningplichtig en dienen 
getoetst te worden middels de Habitattoets. De Habitattoets is de procedure tot 
vergunningverlening en bestaat uit de voortoets en verslechteringstoets (geringe effecten) of 
de passende beoordeling (significante effecten). Als uit de voortoets blijkt dat geen effecten 
optreden behoeft geen vergunning aangevraagd te worden in het kader van de 
Natuurbeschermingswet.  
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2		Plangebied	en	voorgenomen	ingreep		
2.1  Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied bestaat uit een melkveehouderij en is gelegen aan de Amerfoortseweg 271 te 
Uddel. De beoogde ontwikkellocatie ligt aan de zuidzijde tegen het Natura2000-gebied 
‘Veluwe’. Aan de oost- en westzijde van de planlocatie liggen maisakkers en weilanden. In 
de directe omgeving zijn diverse agrarisch gerelateerde bedrijven, defensieterrein, 
plattelandsinfrastructuur, bospercelen, akkers en weidepercelen aanwezig. Aan de 
noordzijde van de planlocatie ligt de provinciale weg N344 of Amersfoortseweg (figuur 1).  

 

 
Figuur 1   De rode omlijning weergeeft ligging van het perceel aan de Amersfoortseweg 271 te 

Uddel (bron: googlemaps.nl). 

 

2.2  Huidige situatie plangebied 

De te saneren opstallen en de bouwlocatie van de te realiseren stal vormen het eigenlijke 
plangebied. Op het gehele bedrijf worden thans geen kalveren meer gehouden. In de 
zuidwestelijke deel van het perceel is een kalverenstal bestaan de uit 4 compartimenten 
gesitueerd (figuur 2). De stal bestaat uit steense muren, het dak bestaat uit golfplaten en is 
van binnen geïsoleerd met isolatieplaten. In de uiterste zuidwesthoek staat een kleine 
kapschuur van damwandplaten (figuur 4). In de zuidoosthoek staat eveneens een 
kapschuur welke bestaat uit houtenwanden met enkele steense muren, het dak bestaat uit 
golfplaten (figuur 3). Centraal op de locatie is een relatief jonge kalverenstal gesitueerd 
(figuur 5). De stal bestaat uit steense muren, het dak bestaat uit golfplaten en is van binnen 
geïsoleerd met isolatieplaten. Op het noordelijke deel van het perceel zijn de bedrijfswoning 
en een oude stal met kippenhok gesitueerd. Het oostelijke deel van de planlocatie is verhard. 
Voorheen stond hier tevens een stal. 
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Figuur 2   De kalverenstallen op het (zuid)westelijke deel van het perceel. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figuur 3   De kapschuur in de zuidoosthoek van het perceel. 
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Figuur 4   De kapschuur in de zuidwesthoek van het perceel. 

 

 
Figuur 5   De kalverenstal centraal op de planlocatie. 
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2.3  Voorgenomen ingreep 

De ingreep bestaat uit de realisatie van een kalverenstal. Hiertoe dient een deel van de 
bestaande opstallen te worden gesaneerd evenals een deel van de bestaande 
terreininrichting. Vervolgens dient het terrein bouwrijp te worden gemaakt, 
nutsvoorzieningen aangebracht en vinden funderingswerkzaamheden plaats. De bouw van 
de stal bestaat uit diverse algemene werkzaamheden zoals (timmer-, metsel, elektra-, 
loodgieterswerkzaamheden). Na de bouw van de stal wordt het omliggende terrein 
gerevitaliseerd (verharding, groen en dergelijk).  

De werkzaamheden zullen mogelijk een tijdelijk effect hebben op de directe omgeving. De 
uitbreiding en herinrichting hebben in de gebruiksfase waarschijnlijk geen of een minimaal 
effect op de omgeving. Het aantal te houden kalveren neemt en bepaalde bedrijfsactiviteiten 
nemen toe wat mogelijk een cumulatief effect sorteert. 

 

Figuur 6 De te realiseren kalverenstal (bron: uitsnede tekening Graveland Bouwontwerp, d.d. 
04-05-2016, nr. T5151). 
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3 	 Beoordeling	Flora-	en	faunawet	
3.1  Vaatplanten 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, delen of exemplaren van beschermde planten 
aangetroffen op de planlocatie. Alle muren van de bebouwing zijn geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van beschermde muurvegetatie, deze zijn niet aangetroffen. De stallen en het 
omliggende terrein worden intensief onderhouden. Op enkele plaatsen zijn inheemse 
algemeen kruidachtige flora aangetroffen waaronder: zevenblad, ridderzuring, grote 
brandnetel en perzikkruid. De (sier)tuin rondom de woning is beplant met algemene, 
gedomesticeerde en exotische vegetatie. Zowel aan de oost en westzijde van de planlocatie is 
een maïsakker gelegen, Aan de achterzijde grenst een bosperceel bestaand uit loofbos (met 
name zomereiken). 

De planlocatie wordt intensief onderhouden en heeft thans geen betekenis voor beschermde 
vegetatie. De beoogde sloop en nieuwbouw vindt uitsluitend plaats binnen de grenzen van 
het huidige bebouwde areaal. Negatieve effecten op beschermde flora zijn uitgesloten. 
 

 

3.2 Zoogdieren 

Binnen de grenzen van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen sporen en/of delen 
van beschermde zoogdieren aangetroffen. In de omgeving van de planlocatie worden de 
volgende grondgebonden zoogdieren met enige regelmaat waargenomen: vos, wild zwijn, 
ree, haas, rode eekhoorn en mol (waarneming.nl). Tevens is het voorkomen van de volgende 
zwaarder en strikt beschermde soorten bekend in de regio: das, steenmarter en boommater 
bekend. 

De gehele planlocatie is verhard en/of bebouwd. De stallen zijn niet meer in gebruik en na 
het wegvoeren van de laatste dieren zeer goed schoonmaakt. De kapschuren aan de 
zuidzijde van het perceel zijn in gebruik als opslag. Het is uitgesloten dat de planlocatie een 
relevante functie heeft voor de opgesomde soorten en meer algemene soorten. Op geen 
enkele locatie zijn indicaties gevonden die duiden op frequente gebruik door zoogdieren. Er 
is geelt op uitwerpselen, latrines, prooiresten, loopsporen, wissels, holen, urine geur, 
gebruikssporen, (dode) individuen et cetera. Geen van deze aspecten zijn waargenomen op 
de locatie. Het is derhalve uitgesloten dat de planlocatie een relevante functie voor zwaarder 
en/of strik beschermde soorten heeft als vaste rust- en verblijfplaats en/of als functioneel 
leefgebied. 

De locatie (m.n. tuin en ruige hoekjes) is mogelijk in beperkte mate onderdeel van het 
leefgebied van algemene en licht beschermde soorten: mol, bruine rat, egel, rosse woelmuis 
en huismuis. De beoogde werkzaamheden leiden mogelijk tot een tijdelijke verstoring van 
deze soorten. In de directe omgeving is voldoende geschikt leefgebied om naar uit te wijken. 
Derhalve geldt ten aanzien van tabel 1 soorten (Ff-wet) vrijstelling voor activiteiten in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot negatieve 
effecten voor zoogdieren. 
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Vleermuizen  

De directe omgeving van het plangebied bestaat uit laanvormige elementen, oppervlakte 
water, gebouwen en open terrein wat geschikt foerageer- en verblijfgebied is voor 
vleermuizen (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011).  
Alle te slopen schuren/stallen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van geschikte in- en 
uitvliegopeningen. In geen van de gebouwen is sprake van een (toegankelijke) 
spouwruimte. De daken bestaan uit golfplaten en isolatieplaten (aan de binnenzijde) of 
enkel golfplaten. Tussen de golfplaten en de isolatieplaten is sprake van een continue 
luchtstroom waardoor een stabiel microklimaat ontbreekt. Tevens geldt voor de meest 
dakvlakken dat de ruimtes op zonnige dagen te warm worden en dat de onderzijde hiervan 
relatief laag of te laag zijn voor vleermuizen.. Op de locatie zijn geen grotere en/of hogere 
bomen aanwezig die geschikt zouden kunnen zijn als verblijfplaats van vleermuizen. 

De zoom van het bosperceel aan de zuidzijde bestaat uit een rij zomereiken. De bosrand 
vormt een lineaire structuur welke vleermuizen gebruiken als oriëntatie tijdens de migratie 
en het foerageren. De beoogde sloop en nieuwbouw voorziet niet in een fysieke aantasting 
van de bosrand. Gedurende de ontwikkeling en in de nieuwe situatie kan echter wel 
verstoring van de potentiele vlieg- en/of foerageerroute optreden als gevolg van bouw-, 
voertuig-/machine- en/of terreinverlichting.   
De planlocatie is ongeschikt of zeer beperkt geschikt als leefgebied voor (algemene)insecten. 
Momenteel worden er geen dieren meer gehouden en er is nauwelijks vegetatie aanwezig 
op de planlocatie. Vleermuizen foerageren opportunistisch en verblijven in de regel op de 
locatie met het hoogste insectenaanbod (muggen, nachtvlinders, vliegen e.d.). Mogelijk 
maken vleermuizen incidenteel en voor een korte periode (5-10min) van de planlocatie 
gebruik tijdens het foerageren. Het is echter uitgesloten dat de planlocatie relevant 
foerageergebied is voor vleermuizen. 

 

3.3  Reptielen  

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 
reptielen aangetroffen. In de omgeving van de planlocatie worden de levendbarende 
hagedis, zandhagedis en hazelworm incidenteel waargenomen (waarneming.nl). Voor alle 
reptielen geldt dat de planlocatie relevant onderdeel is van het leefgebied. Reptielen stellen 
specifieke eisen aan hun leefgebied die bestaan uit een complex van abiotische en biotische 
factoren die in bepaalde samenhang aanwezig moeten zijn. Vaak betreft het een 
structuurrijke afwisseling in vegetatie (o.a. hoogte/samenstelling/openheid/soorten), terrein 
(o.a. ondergrond/hoogteverschillen/holen) en oppervlaktewater. Op de planlocatie ontbreekt 
geschikt habitat voor reptielen. 
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3.4  Amfibieën  

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 
amfibieën aangetroffen. In de omgeving van de planlocatie is de aanwezigheid van kleien 
watersalamander, gewone pad, rugstreeppad, bruine kikker en bastaardkikker bekend. 
Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. lente/zomer) 
habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op de 
planlocatie en in de directe omgeving ontbreekt geschikt voortplantingswater voor 
amfibieën. De bosstrook en tuin zijn in beperkte mate geschikt als landhabitat echter door 
het ontbreken van relevant oppervlaktewater zullen amfibieën hier geen of nauwelijks 
gebruik van maken. De rugstreeppad (Ff-wet, tab. 3) is een typische pionierssoort. Het 
optimale habitat bestaat uit een dynamisch zandig gebied met een natuurlijk of door de 
mens veroorzaakt pionierkarakter (Creemers & Van Delft, 2009). Verder wordt de soort in 
mindere mate in diverse landschapstypen aangetroffen. Het pioniersstadium van een 
landschap bepaalt in hoge mate de aanwezigheid van de soort en is dan ook een 
karakteristiek element in potentiele habitats. Als de soort in de directe omgeving van een 
locatie voorkomt waar een pionierssituatie gaat ontstaan is de kans groot dat de soort dit 
gebied bevolkt. In het voorjaar (15 maart t/m 15 april) gaan de rugstreeppadden op zoek 
naar geschikt voortplantingshabitat. Rugstreeppadden kunnen zich honderden meters per 
dag verplaatsen (Creemers & Van Delft, 2009). De huidige situatie van de beoogde 
ontwikkellocatie is ongeschikt voor de soort. Gedurende de werkzaamheden kan echter 
(tijdelijk) het door de rugstreeppad geprefereerde habitat ontstaan tijden de sloop en 
ontwikkeling. Gelet op de beperkte omvang van de ingreep en het ontbreken van geschikt 
habitat (o.a. t.b.v. migratie) is er een geringe kans dat de soort wordt aangetroffen. Om 
negatieve effecten uit te sluiten dienen maatregelen getroffen te worden die er voor zorgen 
dat het terrein ongeschikt blijft of onbereikbaar is voor rugstreeppad. Ten aanzien van de 
soort dient te worden voorkomen dat tijdens de ontwikkeling langdurig plassen als gevolg 
van regenval blijven staan (egaliseren of puinbed aanbrengen) en hopen puin en/of ander 
materiaal (direct afvoeren). Indien het om praktische redenen niet mogelijk is om 
bovenstaande maatregelen toe te passen wordt geadviseerd het terrein gedurende de 
werkzaamheden uit te rasteren met een amfibieënscherm. Mits deze maatregelen worden 
toegepast kunnen negatieve effecten op zwaarder en strikt beschermde amfibieën en 
reptielen worden uitgesloten. 

    

3.5  Vissen 

Op de planlocatie of binnen de invloedsfeer hiervan is geen oppervlaktewater aanwezig. 
Effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
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3.6  Vlinders, libellen en overige ongewervelden 

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 
vlinders, libellen of overige ongewervelden aangetroffen. Het veldbezoek heeft 
plaatsgevonden in een jaargetijde dat een deel van de volwassen imago’s waarneembaar 
zijn. De planlocatie is voor het overgrote deel verhard , er nauwelijks vegetatie aanwezig en 
oppervlaktewater ontbreekt. Kwetsbare, kritische en beschermde insecten preferen een 
specifieke leefomgeving waaronder bijvoorbeeld, oude loofbossen met oud hout, zure 
vennetjes en specifieke waardplanten. Het is uitgesloten dat de beoogde ingreep leidt tot 
aantasting van elementen die van evident belang zijn voor (beschermde) insecten. Mits de 
werkzaamheden expliciet binnen de grenzen van de planlocatie worden uitgevoerd zijn 
negatieve effecten uit te sluiten. 

3.7 Vogels 

In en nabij het plangebied zijn tijdens het veldbezoek individuen, sporen en/of delen van 
(beschermde) vogels aangetroffen. De soorten betreffen: merel, vink, witte kwikstaart, 
boerenzwaluw, koolmees en spreeuw. Alle waarnemingen betreffen individuen van 
foeragerende of overvliegende dieren. Jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen. In 
Tussen twee afdeling van de kalverenstal op het westelijk deel van de planlocatie is een nest 
van koolmees (VR, Ff-wet cat. 5) aangetroffen. 

Roofvogels en uilen 

Op de planlocatie zijn geen hoge bomen aanwezig. Het gehele terrein is tot voor kort 
intensief in gebruik geweest ten behoeve het opfokken van vleeskalveren. De continue 
aanwezigheid van mensen en dieren heeft voor de meeste soorten een sterk negatief effect 
op de (potentiële) geschiktheid. Tijdens het veldbezoek zijn geen foeragerende dieren 
waargenomen. Tevens zijn geen (oude) nest(gelegenheden) en sporen zoals uitzichtposten 
met uitwerpselen gevonden. De inrichting van het terrein en het onderhoud hiervan is niet 
geschikt voor roofvogels en uilen. De werkzaamheden hebben aannemelijk geen of 
hoogstens een zeer klein (verwaarloosbaar) negatief effect op de kwaliteit van het gebied als 
foerageerhabitat. Prooidieren en roofvogels kunnen onder invloed van menselijke 
aanwezigheid, gebiedsvreemd geluid en bewegingen ander gedrag vertonen. De directe 
omgeving biedt voldoende potentie voor deze soorten om deze beperkte en tijdelijke 
effecten te ondervangen. Significant negatieve effecten voor roofvogels kunnen worden 
uitgesloten. 
 

Overige beschermde (gebouwbewonende) vogelsoorten 

De te slopen bebouwing heeft voor overige beschermde en gebouwbewonende vogelsoorten 
om uiteenlopende redenen nauwelijks of geen betekenis. Voor gierzwaluw, huismus en  
geldt dat de nest- en verblijflocatie wordt gemaakt in of bij (hoge) gebouwen of 
bouwwerken en dat de directe omgeving daarbij moet bestaan uit een aantal specifieke 
aspecten (m.n. huismus). De combinatie van (ontbrekende) factoren maakt dat de te slopen 
opstallen locatie ongeschikt is voor deze soorten. 
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Zangvogels 

De planlocatie is in beperkte mate geschikt als broedlocatie voor algemene soorten. De 
beoogde ontwikkeling kan een significant negatief effect hebben op zangvogels als 
gebruiksfuncties tijdelijk of permanent ernstig worden aangetast. Tijdelijke aantasting van 
gebruiksfuncties zijn o.a. geluids- en lichtverstoring tijdens de broedperiode waardoor 
vogels niet tot een broedsel komen of er niet in slagen jongen groot te brengen. Geadviseerd 
wordt om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren buiten het broedseizoen 
(indicatieve periode: medio maart - medio juli) om potentieel verstorende effecten op 
broedvogels te vermijden. 
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4		Beoordeling	Natuurbeschermingswet	
4.1  Gebiedsbescherming  

De planlocatie is gelegen tegen het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ en het Gelders 
Natuurnetwerk of Natuurnetwerk Nederland (figuur 7). Op basis van een objectieve 
gegevens wordt beoordeeld of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied ‘Veluwe’. Ten aanzien van het 
Natuurnetwerk Nederland is het aspect externe werking geen beoordelingscriterium. 

 
 

 
Figuur 7 De planlocatie is tegen het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ en het Gelders 

Natuurnetwerk gelegen (www.kaarten.gelderland.nl). 
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4.2  Natura2000 gebied Veluwe 

Het Natura2000 gebied Veluwe heeft een oppervlakte van 91.200 hectare en bestaat 
overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden 
(synbiossys.alterra.nl). Het gebied bestaat uit diverse stuwwallen die hoofdzakelijk zijn 
begroeid met loof en naaldbos. De voedselarme omstandigheden en grote diversiteit aan 
habitats bieden voor veel (bijzondere) diersoorten geschikt leefgebied. Hierbij valt te denken 
aan nachtzwaluw, klapekster, tapuit, grauwe klauwier, korhoen (herintroductie) tal van 
orchideeën, jeneverbes, alle reptielen, vliegend hert, edelhert, damhert en wild zwijn. De 
kernopgaven en intandhoudingsdoelen voor het gebied zijn geformuleerd in tabel 1 en 2. 
 

Tabel 1   Kernopgaven voor het Natura2000 gebied ‘Veluwe’ (bron: synbiossys.alterra.nl) 

5.01 Waterplanten Verbetering waterkwaliteit en morfodynamiek, inclusief 
toestroom van grondwater, t.b.v. beken en riviertjes met 
waterplanten (waterranonkels) H3260_A en soorten als 
drijvende waterweegbree H1831. 

6.03 Zure vennen Kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160. 

6.04 Veentjes Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen 
(heideveentjes) *H7110_B in heideterreinen en bossen. 

6.08 Structuurrijke droge heiden Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310, 
binnenlandse kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden 
H4030 en zandverstuivingen H2330 én verbeteren van 
de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur 
en ontwikkeling van geleidelijke overgangen met bos, 
mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper A255, korhoen 
A107, nachtzwaluw A224, draaihals A233 en tapuit 
A277. 

6.09 Intern verbinden Verbinden heide- en stuifzandencomplexen met oog op 
fauna. 

6.12 Stuifzandlandschappen Vergroting areaal gevarieerde zandverstuivingen H2330 
met overgangen naar droge heiden en open bossen: 
Veluwe (57), Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 
(131), Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27). Mede 
als leefgebied van de draaihals A233, tapuit A277, 
duinpieper A255 en nachtzwaluw A224. 

6.13 Oude eikenbossen Behoud areaal oude eikenbossen (H9190, m.n. 
strubbebossen) en verbeteren kwaliteit, ook als habitat 
voor vliegend hert H1083. 
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Tabel 2  Instandhoudingsdoelen voor het Natura2000 gebied ‘Veluwe’. SVI Landelijk (-- : zeer 

ongunstig, - : matig ongunstig en + : gunstig) en doelstellingen (= : behouds-
doelstelling en > : verbeter- of uitbreidingsdoelstelling (bron: synbiossys.alterra.nl).  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

4.3 Effectenindicator 

Potentiele effecten worden in kaart gebracht met de Effectindicator. De indicator is een 
interactieve tool waarmee op hoofdlijnen bepaald kan worden welke effecten mogelijk 
optreden bij een bepaalde ruimtelijke activiteit. De output bestaat een tabel (figuur 8) waarin 
per doelsoort en kernwaarde van het gebied wordt aangegeven wat de gevoeligheid is. 

De indicator is opgesteld om op hoofdlijnen een indicatie te verkrijgen van de potentiele 
effecten bij ruimtelijke activiteiten. De output dient nader geanalyseerd te worden. Niet alle 
ruimtelijke activiteiten zijn gespecificeerd waardoor de meest gelijkende activiteit 
geselecteerd dient te worden.  
 

Woningbouw 

In de ‘effectenindicator soorten’ zijn de effecten van de activiteit ‘woningbouw’ gegenereerd 
als meest gelijkende activiteit van de beoogde sloop en nieuwbouw. opgevraagd. De bouw 
van woningen kan leiden tot verschillende tijdelijke en/of permanente effecten. 
Woningbouw kan leiden tot de afname van oppervlakte van de natuur. Daarnaast kunnen 
migratieroutes verbroken worden of treed versnippering op. In de aanlegfase is sprake van 
verstoring door geluid, licht, trillingen en verontreiniging door bouwverkeer. In de 
gebruiksfase kan een permanente verandering optreden in licht- en geluidsbelasting en 
toenemende recreatie en wegverkeer. De storingsfactoren worden nader toegelicht in 
paragraaf 4.4.  
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Figuur 8 Storingsfactoren voor de aangewezen habitats en doelsoorten van Natura 2000-
gebied Veluwe. (bron: synbiosys.alterra.nl) 
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4.4 Storingsfactoren  

De Effectenindicator geeft voor de ontwikkeling van een woning in of nabij het Natura2000- 
gebied Veluwe de volgende storingsfactoren (zie ook figuur 8): 

• [1] Oppervlakteverlies    
• [2] Versnippering    
• [7] Verontreiniging 
• [8] Verdroging 
• [13] Verstoring door geluid   
• [14] Verstoring door licht 
• [15] Verstoring door trilling   
• [16] Optische verstoring    
• [17] Verstoring door mechanische effecten  
• Depositie stikstof 

Per factor wordt een beoordeeld in welke mate deze van toepassing is in de voorliggende 
casus. De factoren zijn genummerd volgens de door synbiosys.alterra gebruikte systematiek. 
Om de effecten juist te interpreteren zijn de factoromschrijvingen van Effectenindicator 
overgenomen. 
 

Storingsfactor 1 | Oppervlakteverlies 
Kenmerk 

Afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen.   
 

Interactie andere factoren 

Verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige gevallen ook tot versnippering 
van het leefgebied (zie aldaar). Een kleiner gebied heeft bovendien meer te leiden van 
randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het leefmilieu aan de rand minder goed dan in het 
centrum van het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte mogelijk ook tot een  
grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, verzuring of vermesting.   
 

Werking 
Door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een soort 
af. Om duurzaam te kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal 
individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een minimum aantal paartjes 
(reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans 
op uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend 
netwerk van leefgebieden. Bij een populatie die uit te weinig individuen bestaat, neemt ook 
de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt een populatie 
kwetsbaar voor veranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme 
seizoensinvloeden of ziekten. Ook habitattypen kennen een ondergrens voor een duurzame 
oppervlakte. 
 

Beoordeling 

De beoogde sloop en uitbreiding van de kalverenhouderij aan de Amersfoortseweg 271 te 
Uddel leidt niet tot de afname van het Natura2000-gebied Veluwe. Tevens heeft de 
planlocatie geen relevante functie voor doelsoorten van het gebied. 
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Storingsfactor 2 | Versnippering 

Kenmerk 

Van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.   
 

Interactie andere factoren 
Treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in abiotische condities van het 
leefgebied. Kan leiden tot verandering in populatiedynamiek.  
 

Gevolg 
Als het leefgebied niet meer voldoende groot is voor een populatie, of individuen van één 
populatie kunnen de verschillende leefgebieden niet meer bereiken, neemt de 
duurzaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn een verandering op in de 
soortensamenstelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de 
versnippering van hun leefgebied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering 
verspreidingsvermogen, soorten die zich over de grond bewegen en soorten met een grote 
oppervlaktebehoefte. Versnippering door barrières zoals wegen en spoorlijnen leidt 
mogelijk ook tot sterfte van individuen en kan zo effect hebben op de 
populatiesamenstelling. Bij versnippering moet men altijd goed rekening houden met het 
schaalniveau van het populatienetwerk. 
 

Beoordeling 

De beoogde ingrepen leiden niet tot het uiteenvallen van het leefgebied van (doel)soorten. 
De beoogde sloop en uitbreiding van de kalverenhouderij leidt niet tot het uiteenvallen van 
het leefgebied van (doel)soorten. De sloop en uitbreiding leidt niet tot het verloren gaan of 
belemmeren van soorten ten aanzien van uitwisselingsmogelijkheden. Zowel van noord-
zuid als oost-west gaan geen potentiele migratieroutes verloren als gevolg van de beoogde 
ontwikkeling. Tijdens de ontwikkeling en in de gebruiksfase kan verstoring optreden voor 
foeragerende en migrerende vleermuizen of ander nachtactieve fauna langs de bosrand aan 
de zuidzijde van het perceel. Ten aanzien van verlichting dienen derhalve maatregelen te 
worden getroffen om effecten uit te sluiten. 

 
Storingsfactor 7 | Verzuring door verontreiniging 

Kenmerk 
Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied 
voorkomen, welke stoffen onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage 
concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer brede groep van 
ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke 
stoffen die ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet 
radioactief), geneesmiddelen, endocrien werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de 
bodem, grondwater, lucht. 
 

Interactie andere factoren 

Er is geen directe interactie met andere factoren. Wel kan verontreiniging als gevolg van 
andere factoren optreden.  
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Gevolg 

Vrijwel alle soorten en habitattypen reageren op verontreiniging. De ecologische effecten 
uiten zich in het verdwijnen van soorten en/of het beïnvloeden van gevoelige ecologische 
processen. Deze beïnvloeding kan direct plaatsvinden maar ook indirect via een 
opeenvolging van ecologische interacties. Bovendien kan verontreiniging zich pas vele 
jaren/decennia later manifesteren. De gevolgen van verontreiniging zijn divers en complex. 
In het algemeen kan gesteld worden dat aquatische habitattypen en soorten gevoeliger zijn 
dan terrestrische systemen. Ook geldt dat soorten in de top van de voedselpiramide, als 
gevolg van accumulatie, van verontreinigingen gevoeliger zijn. Echter, afhankelijk van de 
concentratie en duur van de verontreiniging zijn alle habitattypen en soorten gevoelig en 
kan verontreiniging leiden tot verandering van de soortensamenstelling. 
 

Beoordeling 
De beoogde ontwikkeling leidt zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase niet tot een 
toename van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen. De toe te passen materialen bij de bouw 
van de woning zijn gebiedsvreemd maar onschadelijk voor flora en fauna. Ecologische (en 
chemische) processen en interacties worden niet aangetast door de beoogde sloop en 
uitbreiding. 

 
Storingsfactor 8 | Verstoring door verdroging 

Kenmerk 
Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele 
grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde grondwaterstand. 
 

Interactie andere factoren 

Verdroging kan tevens leiden tot verzilting. Door verdroging neemt ook de doorluchting 
van de bodem toe waardoor meer organisch materiaal wordt afgebroken. Op deze wijze 
leidt verdroging tevens tot vermesting. Er zijn ook gebieden waar verdroging kan optreden 
zonder dat de grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om gebieden 
waar van oudsher grondwater omhoogkomt. Dit water heet kwelwater. Kwelwater is water 
dat elders in de bodem is geïnfiltreerd en dat naar het laagste punt in het landschap stroomt. 
Kwelwater heeft dikwijls een bijzondere samenstelling: het is rijk aan ijzer en calcium, arm 
aan voedingsstoffen en niet zuur, maar gebufferd. Schade aan de natuur die veroorzaakt 
wordt door een afname of het verdwijnen van kwelwater en het vervangen van dit type 
water met gebiedsvreemd water, noemen we ook verdroging.   
 

Gevolg 

De verandering in grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot een 
verandering in de soortensamenstelling en op lange termijn van het habitattype. 
 

Beoordeling 
De beoogde ontwikkelingen leidt zowel in de aanlegfase als de gebruiksfase niet tot een 
significante verandering van het watersysteem. Het bebouwd oppervlak neemt weliswaar 
zeer gering toe maar de oorspronkelijke afwatering van het perceel zal onveranderd blijven. 
In de totale waterbalans zullen geen meetbare verandering optreden, derhalve zijn effecten 
uitgesloten. 
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Storingsfactor 13 | Verstoring door geluid 

Kenmerk 

Verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer dan wel 
tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt 
door geluidsdruk en frequentie.   
 

Interactie andere factoren 

Treedt vaak samen met visuele verstoring op door bijv. vlieg- en autoverkeer manifestaties 
etc.   
 

Gevolg 
Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor direct effecten van geluid. Geluid sec is 
een belangrijke factor in de verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt 
beïnvloed door het achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte van de geluidsbron 
zelf. Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan 
vervolgens weer leiden tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van 
het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook gewenning optreden, in het bijzonder 
bij continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect 
relatie goed gekwantificeerd. 
 

Beoordeling 

Het bouwrijpmaken van het perceel, de sloop van de stallen en bouw van de nieuwe stal en 
revitalisatie van het terrein leidt tot diverse piekbelastingen tot boven de 100 dB(A) (o.a. 
trilplaat). Gedurende de gebruiksfase zal er evenals bij de naastgelegen percelen sprake zijn 
van een normale geluidsbelasting die naar verwachting geen excessief of cumulatief effect 
heeft op de aanwezige broedvogels en andere fauna. Gedurende de aanlegfase zal rekening 
moeten worden gehouden met de kwetsbare periode van beschermde (doel)soorten 
(verschilt per soort: o.a. overwinterperiode, broedseizoen, nacht- en schemerperiode) In de 
praktijk betekend dit dat gedurende het broedseizoen geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd die leiden tot een zware geluidsbelasting. In de gebruiksfase zal er geen sprake 
zijn van een hogere geluidsbelasting. De nieuwe stal zal voldoen aan de huidige maatstaven 
en een aanzienlijk beter geïsoleerd zijn dan de bestaande en verouderde stallen. 

 
Storingsfactor 14 | Verstoring door licht 

Kenmerk 
Verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, 
glastuinbouw etc.  
 

Interactie andere factoren 
Geen.  
 

Gevolg 
Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale 
gedrag van soorten leiden. Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. 
Veel kennis gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief signaleren van risico’s. Met 
name schemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, 
doordat zij juist aangetrokken worden of verdreven door de lichtbron.  
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Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het leefgebied 
worden vermeden. 
 

Beoordeling 

Op de planlocatie en in de directe omgeving is de aanwezigheid van schemer- en 
nachtactieve fauna bekend. Afhankelijk van de inrichting van het terrein, stal en verlichtign 
hiervan is er in de gebruiksfase geen sprake van een excessieve toename van verlichting. 
Gedurende de aanlegfase kunnen rustende en nacht- en schemeractieve fauna verstoord 
worden door het gebruik van bundellicht (machines) of bouwplaatsverlichting. Om 
verstoring van rustende en actieve fauna te voorkomen dienen de werkzaamheden 
uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang te worden uitgevoerd en/of dient 
vleermuisvriendelijke verlichting te worden toegepast. In de gebruiksfase dient aan de de 
achterzijde van het perceel (nabij de bosrand) bij voorkeur geen maar uitsluitend 
vleermuisvriendelijke verlichting te worden toegepast. 

 
Storingsfactor 15 | Verstoring door trilling 

Kenmerk 

Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke 
activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc.  
 

Interactie andere factoren 

Kan vooral samen optreden met verstoring door geluid.   
 

Gevolg 
Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen kunnen 
tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke effect 
van trilling is nog zeer weinig bekend. Naar het effect op zeezoogdieren is wel onderzoek 
verricht. 
 

Beoordeling 
De verstoringsfactor trilling is beperkt en eventueel van toepassing tijdens de realisatie van 
de sloop van de stallen, fundering en de bouw van de stal (aanlegfase). De werkzaamheden 
vinden plaats tussen zonsopkomst en zonsondergang en duren hoogstens enkele uren en 
leiden niet tot dusdanige trilling dat soorten of habitats hier meetbare hinder van 
ondervinden. De geluidsbelasting (storingsfactor 13) is niet van dusdanige omvang dat 
negatieve effecten worden verwacht. Voor zowel zware trilwerkzaamheden als 
werkzaamheden die leiden tot hoge piekgeluiden geldt dat deze buiten de kwetsbare 
periode van beschermde (doel)soorten moeten worden uitgevoerd. In de gebruiksfase 
(houden van vleeskalveren) worden geen zware trillingen verwacht. 
 

Storingsfactor 16 | Optische verstoring 
Kenmerk 

Optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen 
dan wel voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem.   
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Interactie andere factoren 

Treedt vaak samen op met verstoring door geluid (in geval van recreatie) of trilling en licht 
(in geval van voertuigen, schepen).   
 

Gevolg 
Optische verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bijvoorbeeld 
op beweging omdat een potentiële vijand wordt verwacht. Andersom kan optische 
verstoring juist ook het uitzicht van soorten beperken waardoor zij potentiële vijanden niet 
zien naderen. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soortspecifiek en hangen van de 
schuwheid van de soort en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien kunnen de 
effecten afhankelijk zijn van de periode van de levenscyclus van de soort: in de broedtijd 
zijn soorten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring. 
 

Beoordeling 
Evenals bij geluid geldt voor optische verstoring dat in de bestaande situatie reeds sprake 
was van een permanente verstoring als gevolg van allerhande bedrijfsactiviteiten. In de 
nieuwe situatie vindt een groot deel van activiteiten geconcentreerd plaats (in 1 stal in plaats 
van meerder stallen). Tevens zullen er door de uitbreiding vaker spraken zijn van 
transportbewegingen t.b.v. voer, aan- en wegvoeren van dieren en aanverwante activiteiten. 
Gedurende de aanlegfase kan verstoring optreden door het gebruik van grote en hoge 
machines. Aanwezige fauna in de directe omgeving zal tijdens de realisatie mogelijk 
opschrikken en tijdelijk naar een andere locatie in de directe omgeving uitwijken. De 
werkzaamheden worden buiten de kwetsbare periode uitgevoerd. De momenten dat er 
sprake is van excessieve optische verstoring zijn derhalve beperkt of verwaarloosbaar klein. 

  
Storingsfactor 17 | Verstoring door mechanische effecten 

Kenmerk 
Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen 
etc. die optreden ten gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij 
deze storende factor zeer divers.   
 

Interactie andere factoren 

Verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en trilling.   
 

Gevolg 

Deze storende factor kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of verstoring of 
het doden van fauna-individuen. Bij habitattypen treedt de verstoring/verandering vaak op 
ten gevolge van recreatie of bijvoorbeeld militaire activiteiten. Het effect is zeer afhankelijk 
van de kwetsbaarheid (gevoeligheid) van het habitattype. Waterrecreatie en scheepvaart 
leiden tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de oeverbegroeiing en waterfauna. 
Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens kunnen leiden tot vogelsterfte. 
 

Beoordeling 
De beoogde ingrepen hebben aannemelijk geen negatief effect op populatieopbouw en/of 
populatiegrootte van (doel)soorten. Er treedt geen sterfte van individuen en relevant 
oppervlakteverlies van (belangrijke) habitats op. Een verandering in populatiedynamiek ten 
gevolge van de ontwikkelingen is zowel op korte als lange termijn uit te sluiten. 
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Stikstofdepositie 

Op 1 juli 2015 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd en is de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Vanaf deze datum kunnen met AERIUS 
Calculator stikstofberekeningen worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van 
meldings- of vergunningplicht en om eventueel benodigde melding in te dienen of een 
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 aan te vragen. 
Voor het uitvoeren van activiteiten zonder Nb-wetvergunning moet de stikstofdepositie van 
de beoogde situatie worden berekend. De toetsing van de stikstofdepositie is als volgt: 
• een depositie kleiner dan de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar is vergunningsvrij en 

hoeft niet gemeld te worden;  
• een depositie tussen de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar en de grenswaarde van 1 

mol/ha/jaar moet worden gemeld als sprake is van een meldingsplichtige categorie;  
• een depositie boven de grenswaarde van 1 mol/ha/jaar is vergunningplichtig.  
 

De uitbreiding van de klaverenhouderij aan de Amersfoortseweg 271 te Uddel langs en 
tussen onderdelen van het Natura2000-gebied Veluwe leidt mogelijk tot een vergunning- of 
meldingsplichtige toename van stikstofdepositie op het gebied. Middels een berekening in 
het programma Aerius is bepaald in welke mate de uitbreiding leidt tot een toename van 
stikstofdepositie op het gebied Veluwe. In de huidige situatie is er 23,9 mol/ha/jaar vergund 
(Nb-wet vergunning 2014-007085). Uit de Aerius-berekeningen blijkt dat de nieuwe stal leidt 
tot een vergunningplichtige verhoging van de stikstofuitstoot. De iniatiefenemers zijn reeds  
een procedure voor het aanvragen van een Nb-wet vergunning gestart. 
 

4.4  Beoordeling 

Uit de oriënterende fase blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn betreffende 
de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Veluwe ten gevolge van de beoogde 
ingrepen op het perceel aan de Amersfoortseweg 271 te Uddel. Ten aanzien van beschermde 
soorten (Ff-wet) wordt geadviseerd enkele maatregelen te treffen (5.2). 
 

[1] Oppervlakteverlies    geen effect 
[2] Versnippering     geen effect 

[7] Verontreiniging    geen effect 
[8] Verdroging    geen effect 

[13] Verstoring door geluid    mogelijk tijdelijk (niet-significant) effect 

[14] Verstoring door licht   mogelijk tijdelijk (niet-significant) effect  
[15] Verstoring door trilling    mogelijk tijdelijk (niet-significant) effect 

[16] Optische verstoring    mogelijk tijdelijk (niet-significant) effect  
[17] Verstoring door mechanische effecten  geen effect 

Depositie stikstof    Nb-wet vergunning wordt aangevraagd 
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5  Conclusies en aanbevelingen  
5.1 Conclusies beoordeling Ff-wet en Nb-wet 

Flora- en faunawet 
In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de 
Flora- en faunawet voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor 
zwaarder en strikt beschermde soorten (tabel 2 & 3). Vleermuizen maken waarschijnlijk 
gebruik van de bosrand tijdens het foerageren. Na het ontstaan van geschikt habitat kunnen 
rugstreeppadden voorkomen op de locatie. De locatie maakt mogelijk onderdeel uit van het 
leefgebied van algemene (licht beschermde) amfibieën en zoogdieren. De te slopen 
gebouwen zijn beperkt geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels.   

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd 
natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of het Natuurnetwerk 
Nederland.  

Wet natuurbescherming (per 01-01-2017) 
Voor de thans licht beschermde soorten (Ff-wet, tab. 1) geldt vrijstelling ten aanzien van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Onder de Wet natuurbescherming geldt dat het aantasten van 
het leefgebied van deze soorten ontheffingsplichtig is. Voor deze ‘overige soorten’ geldt dat 
op provinciaal niveau mag worden bepaald in welke mate een soort beschermd moet 
worden. Naar verwachting worden voor deze algemene soorten nieuwe 
vrijstellingsbesluiten opgesteld.  

 

Tabel 3      Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te 
nemen vervolgstap. 

Legenda 
 

x = ongeschikt 
ja = geschikt 
m (mogelijk) = nader te bepalen of 
mits maatregelen getroffen worden 
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Geschikt habitat Ff-wet, tab. 1 soort x ja  m x x ja  

Geschikt habitat Ff-wet, tab. 2&3 soort x x m m x x  x 

Negatief effect op soortgroep x x m m x x m x 

Soortspec. onderzoek noodzakelijk  x x x x x x x x 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura 2000 0-10 m geen Voortoets + Aerius 

Natuurnetwerk Nederland 0-10 m geen n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid uitbreiding 

De sloop van de stallen en schuren alsmede de nieuwbouw van de stal leidt niet tot 
aantasting van beschermde natuurwaarden. Ten aanzien van het Natura200gebied Veluwe 
is een voortoets uitgevoerd. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met 
de (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen, rugstreeppad en algemene broedvogels. 
Voor deze soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te 
voorkomen. De aanwezigheid van licht beschermde soorten (Ff-wet, tab. 1) en hun 
leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde ingrepen (vrijstellingsbesluit). 

 

Natuurbeschermingswet 
De sloop en uitbreiding van de kalverenhouderij aan de Amersfoortseweg 271 te Uddel leidt 
niet tot de aantasting van het Natura2000-gebied Veluwe en haar instandhoudingsdoelen In 
de aanlegfase treden mogelijk tijdelijke niet-significant effecten op welke worden 
ondervangen door maatregelen te treffen of buiten de kwetsbare periodes van specifieke 
fauna te werken. Ten aanzien van de toename in stikstofdepositie dienen maatregelen ter 
reductie van de uitstoot of een vergunning van voor de verhoging van de uitstoot verkregen 
te worden. 

 

5.2  Aanbevolen maatregelen en handelingen 

§ Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig gehandeld worden met alle 
voorkomende flora en fauna (algemene Zorgplicht).  
 

§ Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan 
voor beschermde flora en fauna dient direct contact opgenomen te worden met een ter 
zake deskundige1. 
 

§ Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal in het werkgebied (takken, stronken) 
gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de 
nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten. 
 

§ Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 
gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van 
de werkzaamheden.  

 

§ De planlocatie tijdens de werkzaamheden bij voorkeur minimaal verlichten en hierbij 
een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 
nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de werkzaamheden in 
de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten 
schemerperiodes). 

 

 

                                                             
1 Het ministerie van El&I verstaat onder een deskundige persoon die; (1) Op HBO, dan wel universitair niveau een 
opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of (2) Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch 
adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of (3) Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van 
soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties. 
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§ Het terrein wordt ongeschikt gehouden voor rugstreeppadden (bijv. aanbrengen 
puinbed, voorkomen ontstaan puinhopen, egaliseren terrein e.d.)  en/of ontoegankelijk 
gemaakt voor de soort gedurende de bouwwerkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door 
het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog en 
minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen die getroffen zijn 
om het gebied ontoegankelijk te maken moeten zodanig geplaatst en beheerd worden 
dat ze hun functie ten allen tijden kunnen vervullen. 
 

§ De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (15 maart t/m 1 
september). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient 
voor de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er 
broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. 
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Bijlage	2			Ecologie	rugstreeppad	
 

Herkenning 

De rugstreeppad (Bufo calamita) is middelgrote pad met een lengte van circa 4,5-7 cm en 
korte poten. De rug heeft een grijsbruine kleur met groenige vlekken, de buik is lichtgrijs 
met grijszwarte vlekken. Over de gehele rug is karakteristieke lichtgele lengtestreep 
afgetekend. De ogen zijn geelgroen met een horizontale pupil. Mannetjes zijn in de paartijd 
te onderscheiden van vrouwen door een paars/blauwe verkleuring van de keel. De 
rugstreeppad heeft een typische en harde roep die over een afstand van 1-3 kilometer 
hoorbaar is (Creemers & Van Delft, 2009). 

De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 centimeter lang en zwart van kleur. Oudere 
larven hebben een lichte keelvlek en soms een rugstreep (Diepenbeek & Creemers, 2006). 

 

 

 
Gedrag 

 
 

 
 

 

 
De rugstreeppad is een typische pioniersoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke 
gunstige omstandigheden. Klimatologische veranderingen vormen in sterke mate een 
trigger voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook 
indicatief. 

De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren 
kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet 
direct door te trekken naar de voortplantingslocaties. Mannen komen hier doorgaans eerder 
aan dan vrouwen (Creemers & Van Delft, 2009). De voortplanting vindt plaats van april-
september met een hoogtepunt van half april-mei. 
   

Habitat en verblijfplaatsen 
Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamisch milieu met 
vergraafbaar zand of fijne grond en pionierskarakter. Veelal bestaan deze uit 
onbeschaduwde laagbegroeide terreinen met een macroreliëf.  

De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderscheiden in het 
voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. Het voortplantingshabitat is aquatisch de 
overige habitats terrestrisch. De functionele leefomgeving bestaat uit het terrein in en tussen 
deze habitats. 
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De voorplantingslocatie bestaat uit veelal temporele, ondiepe en vegetatieloze wateren. 
Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer 
en- en winterlocaties bevinden zich in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering 
gebruikt de rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft zich in of kruipt onder 
materialen zoals: stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het 
winterhabitat is dat deze plaatsen vorstvrij moeten zijn. 

 

Populatieomvang 
Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatie 
omvangen en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding 
locatiespecifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een populatie minimaal uit 50-200 
dieren bestaat en in verbinding staat met andere populaties (RVO, 2011). 
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