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  Be s c h r i j v i n g  

S i t u e r i n g ,  g e s c h i e d e n i s  e n  h o o f d v o r m  
In  het bui tengebied ten noordwesten van de kern Leur  bevindt zich het  
Slagveld dat op het Kadastraal  Minuutp lan van 1832 a l een bebouwing 
kent van een aanta l boerder i jcomplexen.  Het boerder i jcomplex met adres 
Slagveld 17 bestond ten t i jde van het Minuutp lan ui t  een boerder i j  met 
Vlaamse schuur  en twee k le inere schuren.  De huid ige boerder i j  is  in c irca 
1920 gebouwd als langgevelboerder i j .  De Vlaamse schuur  is  behouden 
gebleven,  maar  bevat  wel  vern ieuwingen. De schuur dateer t  in ieder geval  
u it  het  begin van de negent iende eeuw, maar kan ook (veel)  ouder  zi jn.  
Omdat de schuur  n iet  van binnen is  bekeken, kan hierover geen u its lui tsel  
worden gegeven.  
Het boerder i jcomplex is  met de lange voorgevel aan de weg Slagveld 
gelegen.  Het pand l igt  enkele meters  van de openbare weg.   
 

 
De bet re f f ende locat i e  aan  het  S lagve ld .   

 
De eenlaags boerder i j  met rechthoek ige p lattegrond is opgetrokken u i t  
felrode Belg ische baksteen en gemetseld in  k ru isverband. De gevels van 
het woongedeel te hebben een knipvoeg. Al le gevels  zi jn voorzien van een 
gecementeerde p l in t .  Het gebouw wordt  afgedekt door  een zadeldak 
bedekt met rode Oud-Hol landse pannen. Op de nok van het dak staan 
gemetselde schoorstenen, waarvan er één ter  hoogte van de brandmuur 
en de andere aan het  u ite inde van de nok. Aan de achterzi jde van het 
woongedeelte bevindt zich een eenlaags aanbouw onder een 
lessenaarsdak met gol fplaatbedekk ing.  
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V o o r g e v e l  
De voorgevel  bevat  aan de rechterzi jde het  v i j f  t raveeën te l lende 
woongedeelte met  een k lass ieke indel ing met centrale voordeur  met 
bovenl icht in een por t iek  en twee l icht getoogde T-vensters onder een 
gemetselde strek  aan weerszi jden.  De vensters zi jn voorzien van de 
oorspronkel i jke kozi jnen en hebben hardstenen lekdorpels.  De gevel van 
het woongedeel te wordt  beëindigd met en houten kroonl i js t .  De stoep voor 
de gevel is  bedekt met  zwarte en wi t te  v ierkante tegels in een d iagonaal 
patroon.   
Het bedr i j fsgedeelte aan de l inkerzi jde bevat  van l inks naar  rechts v ier  
zesru i ts betonnen s ta l ramen onder  een ro l laag en een getoogde dubbele 
houten deeldeur  onder  een gemetselde strekkenlaag. Inboetwerk  in  de 
muur laat  zien dat  er  eerder  nog een grotere dubbele s taldeur in de gevel  
heef t  gezeten die la ter  is  dichtgezet .  De gevel wordt  beëindigd met  een 
houten goot l i js t .   
 

 
De boerde r i j  aan het  S lagve ld  
 

 
Voorgeve l  van het  woongedeel t e  
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Por t iek  en voordeur        S toep voor  het  woonhui sgedeel te  
 

 
Deta i l opname van de geve l  
 

 
Geve l  van het  voo rmal i ge bed r i j f sgedeel te  
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Dee ldeuren in  de voorgeve l     Deta i lopname 

                 L i n k e r z i j g e v e l  
De l inkerzi jgevel  betref t  de kopgevel van het  bedr i j fsgedeel te.  De gevel 
bevat onder ro l lagen enkele getoogde zesrui ts sta lvensters . Een getoogd 
houten hooi lu ik  zi t  in het middel van de gevel.  Bovenin de gevel  z i t  een 
oorspronkel i jk  rond i jzeren venster .  Langs de dakrand loopt een ro l laag.  
Het nokeinde bevat  een geornamenteerde e indvors t.  De balk lagen en 
kapconstruct ie  worden door smeedijzeren muurankers gemarkeerd.  
 
   

 
L inke rzi jgeve l  

 

 
Rond i j zeren vens ter  i n  de top.  
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R e c h t e r z i j g e v e l  
De rechterzi jgevel  betref t  de kopgevel  van het  woongedeel te.  De gevel  
bevat op de bovenverdieping onder een strek  een oorspronkel i jk  T-venster 
met hardstenen lekdorpel .  
 

 

A c h t e r g e v e l  
De achtergevel  bezi t  aan de l inkerzi jde het  woongedeel te en aan de 
rechterzi jde het  bedr i j fsgedeel te.  Het  woongedeelte bevat l inks onder  een 
strek  een getoogd opkamervenster met  hardstenen lekdorpel.  Daaronder 
zi t  een getra l ied dubbel ke ldervenster.  Rechts zi t  onder een ro l laag een 
doorzonvenster  met houten lu iken. Steekankers van verschi l lend formaat  
markeren de balk laag.  In de hoek zi t  een waterpomp met hardstenen 
bass in.   
Tegen het  bedr i j fsgedeel te is  een la ter  gemetselde u i tbouw onder  een 
lessenaarsdak. De aanbouw is gemetseld in  halfsteensverband en bevat  in  
de l inkergevel een houten loopdeur ,  in de achtergevel een houten 
loopdeur  en een zesru its  sta lvenster  en in  de rechterzi jgevel  twee k leine 
v ierkante vensters . Tegen de u itbouw is  een hondenhok met 
lessenaarsdak gemetseld.  
Het bedr i j fsgedeelte bezi t  l inks een getoogd zesru i ts s ta lvenster,  
h iernaast een grote dubbele deeldeur  met getoogd zesru i ts bovenl icht .  
Rechts  hiervan een houten loopdeur  met getoogd v ierrui ts  bovenl icht .  
Inboetwerk  rond het s ta lvenster  toont dat  de gevel h ier  een andere 
indel ing heef t  gekend.  
 

 
Achtergeve l  
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Achtergeve l  woongedee l te  
 

 
Achtergeve l  

 

 
Dubbele  s ta ldeuren i n  achtergeve l  
 

 
S ta lvens ter  
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Aanbouw onder  l essenaarsdak  
 

 
Hondenhok  
 

 
Rechte rzi jgeve l  van de aanbouw  

 

V l a am s e  S c h u u r  
Naast  de boerder i j  s taat  een Vlaamse schuur.  Zoals eerder aangegeven 
dateer t  de schuur  in  ieder  geval u it  de negent iende eeuw, maar  is  mogel i jk  
ouder.  Omdat het object n iet  van b innen is bekeken,  kan h ierover  geen 
u its lui tsel  worden gegeven.  
De schuur is  opgetrokken vanuit  een rechthoek ige p lattegrond onder  een 
schi lddak met wolfseinde. Het  dak is  deels met  r ie t ,  deels met  golfp laten 
bedekt.  De schuur  is  van het type zi j langsdeel,  wat  inhoudt  dat de deel,  
waar karren naar  b innen reden,  zich in  de lengte van het gebouw aan de 
zi jkant bevindt .  De p laats  van de deel  wordt  gemarkeerd door grote 
dubbele deeldeuren in  de voor-  en achterzi jde van de schuur .   
De voorgevel  is  in d it  geval de kor te gevel d ie naar  het ve ld is  ger icht .  
Deze gevel  met wolfse inde is  deels opgetrokken ui t  baksteen en 
gemetseld in koppenverband. De topgevel is  u i t  geteerde gepotdekselde 
delen opgetrokken. Aan de l inkerzi jde van de gevel  zi t  een hoge dubbele 
houten deeldeur .  Rechts h iervan zi t  een geteerde houten loopdeur .  Het 
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muurwerk  bezi t  dr ie  dr iedel ige betonnen s ta lvensters.  L inks van de gevel  
zi t  een aanbouw onder  een lessenaarsdak. 
De l inkerz ijgevel l igt  evenwijd ig aan de weg en bevat een gevelbrede 
gemetselde aanbouw van redel i jk  recente aard.    
De rechterzi jgevel  is  geheel  opnieuw opgetrokken u i t  baksteen en 
gemetseld in halfsteensverband. Uiters t  l inks en u iters t  rechts  zi t  een 
houten loopdeur .  Daar tussenin bevat  de gevel acht dr iedel ige betonnen 
sta lvensters.  
De achtergevel betref t  een korte gevel en is  naar het boerenerf  
geor iënteerd.  De gevel is  opgetrokken u i t  baksteen en gemetseld in 
k ruisverband. De gevel bevat van l inks naar  rechts een dr iedel ig  betonnen 
venster,  rechts h iervan een houten loopdeur ,  nog een dr iedel ig  betonnen 
sta lvenster,  een houten loopdeur  en u i ters t  rechts,  onder het gewel fde 
dak, een dubbele deeldeur  van geteerde houten delen.   
 

 
Voorgeve l  van de schuur .  
 

 
L inke rzi jgeve l  

 
Rechte rzi jgeve l  
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Achtergeve l  
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Wa a r d e r i n g  
     

Cultuurh istor ische waarden 
De boerder i j  is  cu l tuurh istor isch van belang a ls u i tdrukk ing van de 
soc iaaleconomische en agrar ische ontwikkel ing van het  bui tengebied van 
Et ten-Leur .  
Het objec t is  van cultuurh is tor isch belang a ls  voorbeeld van de 
typologische doorontwikkel ing van boerder i jen aan het begin van de 
twint igste eeuw. De Vlaamse schuur  is  van cultuurh is tor isch belang a ls 
typologisch voorbeeld van een Vlaamse schuur.   

 
Architectuur-  en kunsth istor ische waarden 
De boerder i j  is  archi tectuurhis tor isch van belang a ls  voorbeeld van een 
langgevelboerder i j  u i t  c irca 1920.  De vormgeving is  tradit ioneel en sober  
met streekeigen bouwmater ia len. De Vlaamse schuur  is  van 
archi tec tuurh istor isch waarde als  typologisch voorbeeld van een Vlaamse 
schuur  u i t  het begin van de negent iende eeuw of  eerder .  
 
S ituat ionele en ensemblewaarden 
Het boerder i jcomplex is  van s tedenbouwkundige betekenis  als  onderdeel 
van de oude agrar ische bebouwing aan het  Slagveld in  het bui tengebied 
van Et ten-Leur .  De boerder i j  en de Vlaamse schuur  vormen samen met het  
boerenerf  een ensemble.  
 
Gaafheid en herkenbaarheid 
De boerder i j  is  van belang vanwege de herkenbaarheid van de hoofdvorm 
en de gaafheid van de indel ing van de gevels.  Op deta i ln iveau is  er  
sprake van een hoge mate van gaafheid.  
De schuur is  van belang vanwege de herkenbaarheid en re lat ieve gaafheid 
van de hoofdvorm. De gevels en gevel indel ingen zi jn grotendeels 
gewi jzigd en op onderdelen opnieuw opgetrokken.  
 
Zeldzaamheid 
Vanwege de hoge mate van gaafheid van de boerder i j  en de samenhang 
met de Vlaamse schuur,  en de leef t i jd  van de schuur,  is  er  sprake van een 
zekere zeldzaamheidswaarde op lokaal  niveau.  
 

                                    Om v a n g  v a n  d e  b e s c h e r m i n g  
        De nadruk l ig t  op behoud van de hoofdvorm van de boerder i j ,  de indel ing  
        van de zichtgevels van de boerder i j  en de mater ia l iser ing van de gevels  en  
        het dak. De aanbouwen aan de achtergevel  van de boerder i j  en de  
        vr i js taande schuur val len buiten de bescherming.  

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Bezoekadres: 

Spoorlaan 181 

5038 CB Tilburg 

tel. (013) 206 01 00 

 
 

Postadres: 

Postbus 75 

5000 AB Tilburg 

 

email: info@omwb.nl 

internet: www.omwb.nl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOTITIE GELUID 
  

  
  
  
aan Gemeente Etten-Leur 

T.a.v. Raymond Bos 
  
betreft Planherziening Slagveld 17  

  

afzender Johan Hermus 
  
telefoon 013-2060509 
  
afdeling 

 
datum 

Milieumetingen en Onderzoek 

 
12 februari 2020 

  

zaaknummer 20021712 
  

 

 

Aanleiding 

De gemeente Etten-Leur is voornemens om de langgevelboederij en Vlaamse schuur 

aan het Slagveld 17 een woonbestemming te geven. Bij de planologische inpassingspro-

cedure dient de gemeente zich uit te spreken over de aanvaardbaarheid van de te ver-

wachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer.  

 

Wettelijk kader wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidbelasting 

van wegen bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, die binnen de geluidzone 

van een weg zijn geprojecteerd. In zijn algemeenheid stelt de Wgh eisen aan de maxi-

maal toegestane geluidbelasting ten gevolge van de aanleg of wijziging van een weg of 

de bouw van een geluidgevoelige bestemming. 

 

Bij de bouw van woningen binnen een geluidzone moet een akoestisch onderzoek wor-

den verricht om de geluidbelasting te bepalen. Het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012 stelt regels aan het bepalen van de geluidbelasting. Uitgangspunt voor de toekom-

stige geluidbelasting is het zogenoemde maatgevend jaar. In beginsel is dit tien jaar na 

vaststelling of herziening van een bestemmingsplan. 

 

Sinds 1 januari 2007 is de Europese dosismaat L day-evening-night (Lden) van toepas-

sing. De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode 

en wordt aangegeven in decibel (dB). 

 

Bij de bepaling van de geluidbelasting vanwege een weg geldt een bijzondere regeling. 

Alvorens de berekende gevelbelasting wordt getoetst aan de in de Wet geluidhinder ge-

stelde grenswaarden, mag, onder de aanname dat het verkeer in de toekomst stiller 

wordt, op de berekende waarde een correctie worden toegepast conform artikel 110g 

Wgh. Voor wegen met een toegestane rijsnelheid van minder dan 70 km/uur geldt een 

aftrek van 5 dB(A). 

 

De voorkeursgrenswaarde van (te realiseren) woningen binnen de geluidszone van een 

weg bedraagt voor een gevel 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Ontheffing is mogelijk, af-

hankelijk van de situatie ter plaatse. Op grond van artikel 83 lid 1 Wgh geldt er voor 

woningen in buitenstedelijk gebied, zoals in onderhavig situatie van toepassing is, een 

hoogst toelaatbare geluidbelasting (ontheffingswaarde) van 53 dB.  
 



 

2 

 

 

In artikel 74 Wgh zijn geluidzones langs wegen gedefinieerd. Geluidzones zijn te be-

schouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden waarbinnen akoestisch onderzoek 

verplicht is in het geval dat geluidgevoelige gebouwen hierbinnen worden geprojec-

teerd. In onderhavig geval ligt de planlocatie binnen wettelijk gezoneerde wegen het 

Slagveld, Hanekinderstraat (60 kilometerwegen) en de binnenstedelijke 50 kilometer-

weg de Rijsdijk. 

 

Onderzoek 

De voorbereiding voor een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

voor de locatie ‘Slagveld 17’ is de aanleiding voor het uitvoeren van dit akoestisch on-

derzoek. Dit onderzoek richt zich op het berekenen van te verwachten geluidbelastin-

gen bij de te realiseren woningen. 

 

Voor de berekening is een computersimulatiemodel opgesteld. De bodemgebieden in 

het computersimulatiemodel is, met uitzondering van de verharde wegvlakken, als 

akoestisch zacht beschouwd. De modellering van de wegen en objecten is opgesteld op 

basis van digitale ondergronden van de huidige omgeving.  

 

De geluidbelastingen zijn berekend op een hoogte van 1½ meter en 4½ meter ten op-

zichte van het plaatselijke maaiveld. De gebruikte hoogtes zijn representatief voor de 

diverse woonlagen van een woning. Figuur 1 geeft een overzicht van het computersi-

mulatiemodel met daarop de ligging van de berekeningspunten bij de woningen weer.  

 

Gezien de verkeersintensiteiten van het Slagveld en Hanekinderstraat (< 30 motor-

voertuigen per etmaal) zijn deze wegen akoestisch niet relevant en zijn in dit onder-

zoek derhalve niet beschouwd. In september 2018 zijn op de Rijsdijk verkeerstellingen 

uitgevoerd. Op basis van deze telgegevens en een autonoom groeipercentage van 1% 

is als uitgangspunt voor onderhavig onderzoek een etmaalintensiteit van 7.040 motor-

voertuigen per etmaal voor het prognosejaar 2030 bepaald. In bijlage 1 zijn van de 

verkeersgegevens van Rijsdijk opgenomen. 

  

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode II van bijlage III 

van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Geomilieu (V5.21, module RMW-2012, van DGMR Raadgevende 

Ingenieurs BV).  

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Rijsdijk inclusief 

de toegestane aftrek van 5 dB bij de te realiseren woningen ten hoogste 44 dB be-

draagt. In bijlage 2 staan de volledige berekeningsresultaten. De voorkeursgrens-

waarde van 48 dB(A) wordt niet overschreden. Figuur 1 geeft een overzicht van het 

computersimulatiemodel met de berekeningsresultaten van de geluidbelastingen (incl. 

aftrek) van de Rijsdijk. 

 

Conclusie 

Bij de te realiseren woningen aan het Slagveld 17 is de Wet geluidhinder het wettelijk 

kader voor de toegestane geluidbelastingen vanwege gezoneerde wegen. Uit het on-

derzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. De 

akoestische consequenties vormen geen belemmering voor de voorgestane ontwikke-

ling. 

 

 

Tilburg, 12 februari 2020 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Johan Hermus 
Adviseur geluid 
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Bijlagen 

Figuur 1: overzicht computersimulatiemodel met berekeningsresultaten vanwege de 

Rijsdijk (incl. aftrek)  

Bijlage 1: verkeersgegevens Rijsdijk 

Bijlage 2: berekeningsresultaten vanwege de Rijsdijk 



Lengte rapport
Locatie code 261
Locatie naam Rijsdijk
Locatie plaats E-L
Locatie omschrijving Slagveld- Boegspriet
Meting naam Class. september 2018
Periode vrijdag 14 september 2018 - vrijdag 28 september 2018
Rijstroken Boegspriet - Slagveld (1)

Slagveld - Boegspriet (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte < 3,5 7
m tot

3,5 7 > Tot. Rel. Fout
00:00 36 1 1 38 0,6 0
01:00 23 1 0 24 0,4 0
02:00 11 1 0 12 0,2 0
03:00 6 2 0 8 0,1 0
04:00 10 1 0 11 0,2 0
05:00 59 2 1 62 1,0 0
06:00 165 15 10 190 3,0 0
07:00 345 31 26 402 6,4 0
08:00 397 35 27 459 7,3 0
09:00 261 33 22 316 5,1 0
10:00 257 33 21 311 5,0 0
11:00 272 33 20 325 5,2 0
12:00 308 29 18 355 5,7 0
13:00 339 30 22 391 6,3 0
14:00 334 34 24 392 6,3 0
15:00 377 36 25 438 7,0 0
16:00 441 40 31 512 8,2 0
17:00 529 32 32 593 9,5 0
18:00 391 19 16 426 6,8 0
19:00 321 12 12 345 5,5 0
20:00 232 9 7 248 4,0 0
21:00 167 5 4 176 2,8 0
22:00 126 3 3 132 2,1 0
23:00 77 3 2 82 1,3 0
Totaal 5484 440 324 6248 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 5482 439 324 6245 100,0 0

Index 87,8 7,0 5,2 100,0

Tot. 0-7 310 24 13 347 5,6 0

Index 89,3 6,9 3,7 100,0

Tot. 7-19 4250 384 284 4918 78,8 0

Index 86,4 7,8 5,8 100,0

Tot. 19-24 922 32 27 981 15,7 0

Index 94,0 3,3 2,8 100,0

Tot. 23-7 387 26 15 428 6,9 0

Index 90,4 6,1 3,5 100,0

Bijlage 1



Bijlage 1Slagveld 17

Model: Slagveld 17
Groep: Binnenstedelijk

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hbron Wegdek V(LV(D)) Totaal aantal %Int(D) %LV(D) %MV(D) %ZV(D) %Int(A) %LV(A) %MV(A) %ZV(A) %Int(N) %LV(N) %MV(N) %ZV(N)

Rijsdijk Rijsdijk   0,75 Referentiewegdek  50   7040,00   6,56  86,40   7,80   5,80   3,60  94,00   3,20   2,80   0,86  90,40   6,10   3,50

12-2-2020 10:56:16Geomilieu V5.21



Bijlage 2Slagveld 17

Rapport: Resultatentabel
Model: Slagveld 17

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijsdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A woning Slagveld 17 1,50 39,8 36,5 30,6 40,4
01_B woning Slagveld 17 4,50 40,9 37,5 31,6 41,4
02_A woning Slagveld 17 1,50 40,7 37,3 31,4 41,2
02_B woning Slagveld 17 4,50 41,9 38,5 32,6 42,4
03_A woning Slagveld 17 1,50 33,3 29,9 24,0 33,9

03_B woning Slagveld 17 4,50 34,7 31,3 25,4 35,2
04_A woning Slagveld 17 1,50 27,9 24,6 18,7 28,5
04_B woning Slagveld 17 4,50 29,3 25,9 20,0 29,9
05_A Vlaamse schuur 1,50 39,9 36,6 30,7 40,5
05_B Vlaamse schuur 4,50 41,1 37,7 31,8 41,7

06_A Vlaamse schuur 1,50 42,7 39,4 33,5 43,3
06_B Vlaamse schuur 4,50 43,9 40,5 34,6 44,5
07_A Vlaamse schuur 1,50 39,2 35,9 30,0 39,8
07_B Vlaamse schuur 4,50 40,3 37,0 31,1 40,9
08_A Vlaamse schuur 1,50 20,7 17,3 11,4 21,2

08_B Vlaamse schuur 4,50 23,6 20,1 14,3 24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-2-2020 10:58:03Geomilieu V5.21





Omgekeerde werking geitenmoratorium 

 

Naar aanleiding van onderzoeken in 2016 en 2017 over veehouderijen en de gezondheid van 

omwonenden hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 juli 2017 besloten tot een 

zogeheten moratorium (= een tijdelijke halt) op geitenhouderijen. Het provinciale moratorium is een 

voorzogsmaatregel met het oog op de volksgezondheid en verwerkt in de Verordening ruimte. De 

Verordening ruimte verbiedt een toename van de bestaande oppervlakte van een dierenverblijf voor 

geitenhouderijen door het oprichten van gebouwen of door het in gebruik nemen van gebouwen 

voor het houden van geiten. Deze regels hebben vanuit de Verordening ruimte rechtstreekse 

werking. 

 

Bij ruimtelijke besluiten – zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor afwijkend 

gebruik – moet altijd worden afgewogen of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Eén van 

de leidende principes van een goede ruimtelijke ordening is dat een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat voor (toekomstige) bewoners gewaarborgd moet zijn. Deze indirecte doorwerking van de 

milieuregelgeving in de ruimtelijke ordening wordt de ‘omgekeerde werking’ genoemd. 

 

Het geitenmoratorium betekent een verbod op uitbreidingen van de bestaande oppervlakte 

dierenverblijf. De verbodsregels voor de geitenhouderij hebben geen rechtstreekse invloed op het 

mogelijk maken van gevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven. Indirect 

wel, via de doorwerking van de milieuregelgeving in ruimtelijke plannen. De omgekeerde werking 

betekent dat het betreffende gezondheidsaspect en het voorzorgsprincipe ook van toepassing zijn bij 

ruimtelijke plannen waar zich een geitenhouderij in de omgeving bevindt. Binnen een afstand van 2 

kilometer rondom een geitenhouderij blijkt een verhoogde kans op longontstekingen.  

 

Interne beleidslijn 

In Etten-Leur bevindt zich een geitenhouderij aan de Haansberg 146. Begin 2018 heeft de gemeente 

een interne beleidslijn opgesteld aangaande de omgekeerde werking van het geitenmoratorium. In 

afwachting van nadere onderzoeksresultaten en eventuele toetsingskaders wordt niet meegewerkt 

aan planmatige, niet-incidentele woningbouw binnen 2 kilometer van de geitenhouderij. Wel wenst 

de gemeente in principe mee te werken aan incidentele woningbouw. Het initiatief aan Slagveld 17 

voorziet in het toevoegen van een burgerwoning en het omzetten van de bedrijfswoning naar een 

burgerwoning binnen 1,1 kilometer van de geitenhouderij. Voor het incidentele woningbouwplan 

aan Slagveld 17 betekent deze interne beleidslijn het volgende: 

 

- In geval van een incidentele planologische toevoeging van een woning in een omgeving waar 

zich al omliggende woningen bevinden, wordt de eigenaar/bouwer gewezen op de nog 

heersende onduidelijkheid over en het eventuele risico van wonen binnen 2 kilometer van 

een geitenhouderij, doch de afweging wordt aan de eigenaar/bouwer zelf overgelaten en de 

gemeente zal de bouw niet (proberen) te blokkeren. 

- Aan omzettingen van een agrarische bestemming/woning naar een bestemming als 

burgerwoning blijft de gemeente meewerken, doch betrokkenen worden gewezen op de nog 

heersende onduidelijkheid over en het eventuele risico van wonen binnen 2 kilometer van 

een geitenhouderij. 

 



De gemeente zal bij incidentele woningbouwplannen moeten afwegen en motiveren waarom in het 

specifieke geval meegewerkt wordt. Tevens moeten betrokkenen expliciet geïnformeerd worden 

over de (stand van zaken inzake) mogelijke nadelige effecten voor de volksgezondheid. 

 

Voortschrijdend inzicht 

Nieuw onderzoek in 2018 (rapport van de Gezondheidsraad van 14 februari 2018 en het rapport 

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III – Longontsteking in de nabijheid van geiten- en 

pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartsenpraktijken 2014-2016 van september 

2018) heeft aangetoond dat de associatie tussen een verhoogd risico op longontsteking en wonen in 

de buurt van een geitenhouderij consistent is. Er is dus sprake van een sterke associatie tussen het 

wonen in de buurt van een geitenhouderij en een sterk verhoogde kans op longontsteking. Mensen 

die in de nabijheid van geitenhouderijen wonen, hebben 50 à 60% meer kans op longontsteking dan 

gemiddeld. Er blijft nog steeds onduidelijkheid over de oorzaak van deze associatie. Uitkomsten van 

vervolgonderzoek dat hierop is gericht, worden over ca. 2 jaar verwacht. Het kabinet wil daarom nog 

geen specifieke bronmaatregelen nemen tegen het voorkomen van longontstekingen rondom 

geitenhouderijen. Eerst worden de onderzoeken afgewacht naar de bronoorzaak van de verhoogde 

kans op longontsteking rondom geitenhouderijen. Zolang er geen oorzaak is gevonden, is er ook geen 

objectief aangrijpingspunt op basis waarvan risico-reducerende maatregelen genomen kunnen 

worden.  

Totdat er meer duidelijkheid is, heeft de GGD Brabant daarom op 22 oktober 2018 geadviseerd het 

voorzorgbeginsel toe te passen. Dit betekent: 

- terughoudend te zijn met uitbreidingen of nieuwbouw van geitenhouderijen in de buurt van 

gevoelige bestemmingen (zoals woningen, kinderdagverblijven en scholen); 

- ook terughoudend te zijn met het plaatsen van gevoelige bestemmingen in de buurt van al 

gevestigde geitenhouderijen. 

 

Geen uitbreiding van de geitenhouderij aan de Haansberg 146 

Op 8 februari 2018 heeft het college de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

geitenhouderij aan de Haansberg 146 geweigerd op grond van het voorzorgsbeginsel. Gelet op het 

voorzorgsbeginsel acht het college het ongewenst dat er ontwikkelingen plaatsvinden waardoor de 

ziektedruk toeneemt. Op 18 maart 2019 heeft de rechtbank het besluit vernietigd maar de 

rechtsgevolgen in stand gelaten. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de bestaande 

onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s in dit specifieke geval aan een verlening van de 

omgevingsvergunning in de weg stond. Een enkele verwijzing naar de onderzoeken over veehouderij 

en de gezondheid van omwonenden is onvoldoende. Het college heeft daarom aanvullend 

gemotiveerd dat het niet het risico wil nemen dat de gezondheidsbelasting van de bewoners van de 

woonwijken Sanderbanken en De Keen, die zich binnen een straal van twee kilometer van de 

geitenhouderij bevinden, door de uitbreiding van de geitenhouderij fors toeneemt. Hiermee heeft 

het college alsnog voldoende gemotiveerd waarom het voorzorgsbeginsel juist in deze specifieke 

situatie dient te leiden tot weigering van de omgevingsvergunning. 

 

Wel nieuwe woningen nabij de geitenhouderij op het Slagveld 17 

Het provinciale geitenmoratorium en het advies van de GGD hebben als insteek dat een stop op 

geitenhouderijen andersom ook doorwerkt voor woningbouwplannen. Dit zou kunnen betekenen dat 

het ongewenst is om nieuwe woningen op te richten binnen 2 kilometer rond geitenhouderijen, uit 



voorzorg, om gezondheidsrisico’s voor toekomstige bewoners te voorkomen. Uiteindelijk is ook deze 

afweging aan de gemeente. In algemene zin is die afweging in 2018 door het bevoegd gezag gemaakt 

(zie hierboven, interne beleidslijn). In het specifieke geval van Slagveld 17 dient het bevoegd gezag te 

motiveren waarom kan worden meegewerkt aan twee burgerwoningen op 1,1 kilometer van de 

geitenhouderij: 

 

Voormalige bedrijfswoning 

Voor de omzetting van de voormalige agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning geldt dat die 

woning er al stond. Diezelfde woning betekent dus geen toevoeging van een mogelijk nieuw knelpunt 

qua gezondheidsrisico.  

 

Extra burgerwoning 

Ook met het toevoegen van een burgerwoning aan Slagveld 17 kan een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat worden gewaarborgd. Bovendien wordt de geitenhouderij niet in zijn bedrijfsvoering 

beperkt. 

 

(i) Geen verslechtering van het woon- en leefklimaat  

De in de VGO-onderzoeken geconstateerde verhoogde kans op longontsteking rond geitenhouderijen 

valt onder de bestaande gezondheidslast door milieufactoren. Het geitenmoratorium voorkomt in dit 

verband dat de bestaande gezondheidslast kan toenemen en er een nog hogere kans op 

longontsteking ontstaat. Om die reden heeft het college de omgevingsvergunning voor de uitbreiding 

van de bestaande geitenhouderij aan de Haansberg 146 geweigerd. De geitenhouderij mag echter 

wel de bestaande bedrijfsactiviteiten voortzetten, waardoor de huidige gezondheidslast – voorlopig - 

aanvaard wordt. Voorlopig omdat onderzoek wordt uitgevoerd naar de oorzaak, om zo over enkele 

jaren de risico’s te kunnen verminderen of te voorkomen door bedrijfsmatige maatregelen. 

 

Door het toevoegen van een woning aan Slagveld 17, op circa 1,1 kilometer van de geitenhouderij 

aan de Haansberg 146, neemt de kans op longontsteking voor de (nieuwe) bewoners niet toe. 

Vanwege de geitenhouderij zal het woon- en leefklimaat niet verslechteren en in de nabije toekomst 

(circa 2021, invoering landelijke regelgeving) waarschijnlijk verbeteren. Wel wordt er (tijdelijk) een 

extra woning blootgesteld aan stoffen uit de geitenhouderij die de longontsteking mogelijk 

veroorzaken. Het bevoegd acht dit ter overweging aan de nieuwe bewoners. Zij zullen worden 

geïnformeerd over het verhoogde risico op longontsteking vanwege de geitenhouderij. Omdat de 

initiatiefnemers van Slagveld 17 woningbouw planologisch mogelijk willen maken, zodat deze als 

woonkavels kunnen worden verkocht, zullen zij worden verplicht om kandidaat-kopers te informeren 

over het verhoogde kans op longontsteking, zolang vanuit het Rijk nog geen regelgeving is 

vastgesteld op basis waarvan risico-reducerende maatregelen genomen kunnen worden door 

geitenhouderijen. 

 

(ii) Geen beperking van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsruimte van de geitenhouderij 

Het toevoegen van woningbouw zal de bedrijfsbelangen van de geitenhouder aan de Haansberg 146 

niet schaden omdat het geitenmoratorium uitbreidingsplannen verbiedt. Enige voorwaarde is dat 

nieuwe woningen niet dichterbij de geitenhouderij liggen dan de al bestaande woningen. Door niet 

dichterbij woningen op te richten wordt voorkomen dat toekomstige maatregelen om de 

gezondheidseffecten van de geitenhouderij te verminderen minder effectief worden of dat een 



grotere inspanning moet worden gedaan aan toekomstige eisen voor een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Omdat al meerdere woningen dichterbij de geitenhouderij aan de Haansberg 146 liggen 

dan de beoogde woning aan Slagveld 17 wordt het bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering en/of 

ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 



L a n d s c h a p ,  E c o l o g i e  &  R u i m t e l i j k e  O r d e n i n g

BuroMaerlant
BM-RAPPORT 2020

Etten-Leur Slagveld 17
Ecologische quickscan  

J. van Sui j lekom, 10 apr i l  2020



Etten-Leur Slagveld 17 

Ecologische quickscan 2

Impressie van het 
 p langebied  

Foto’s:  Buro Maer lant
19-03-2020.

Inhoud

Blz

1 Inleiding 3

1.1 Algemeen 3

1.2 Methode / doel 3

1.3 Beschrijving van het plangebied en de ingrepen 3

2 Wet- en regelgeving 4

2.1 Wet natuurbescherming 4

3 Bronnenonderzoek 8

3.1 Data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 8

3.2 Gebiedsbescherming 8

4 Resultaten van het veldonderzoek 8

4.1 Algemeen 8

4.2 Beschermde soorten: resultaten en verwachting 8

5 Conclusie en advies 10

Conclusie 10

Advies 10

Literatuur 11



Etten-Leur Slagveld 17 

Ecologische quickscan 3

1 Inleiding

1.1 Algemeen 

In opdracht van familie Boeren heeft Buro Maerlant een ecologische quickscan uitgevoerd ten 

behoeve van de beoogde ingrepen in het plangebied Slagveld 17 te Etten-Leur. Het veldbe- 

zoek werd uitgevoerd op 19 maart 2020. Men is voornemens het plangebied op te splitsen in 

twee woonpercelen met ruime tuinen, waarbij enkele opstallen worden gesloopt. Tevens vindt 

herbouw plaats van een Vlaamse schuur. 

1.2 Methode / doel

De ecologische quickscan bestaat uit een veldonderzoek en de verslaglegging daarvan. 

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van dier- 

sporen zoals uitwerpselen, krab- en graafsporen, en is de vegetatie bekeken. Tevens zijn 

waarnemingen van aanwezige diersoorten gedaan. Op basis van expert-judgement is een 

inschatting gemaakt van het mogelijke voorkomen van beschermde soorten. Dit is af-

gewogen tegen de toekomstige ontwikkelingen. Doel van het onderzoek is een goed on-

derbouwde inschatting te geven, zodat kan worden gehandeld conform de Wet natuurbe- 

scherming. 

1.3 Beschrijving van het plangebied en de ingrepen

Het plangebied Slagveld 17 (vanaf nu ‘het plangebied’) omvat een agrarisch perceel met een 

bedrijfswoning, een Vlaamsche schuur, een stal en een overkapping. Men is voornemens het 

perceel op te splitsen in twee woonpercelen met ruime tuinen (circa 3000 m2). De bedrijfs- 

woning blijft behouden. De opstallen, waaronder een Vlaamse schuur, worden gesloopt. Op 

enige afstand van de bedrijfswoning wordt een nieuwe Vlaamse schuur gebouwd, die in ge-

bruik wordt genomen als woning. De twee kavels worden landschappelijk ingepast. 

  
F iguur 1 
Globale s i tuer-
ing van het 
p langebied ( in 
b lauw).Rood= 
te s lopen op-
sta l len.
Bron lucht foto:   
Google. 
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Wet- en regelgeving

2.1 Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet 

vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. 

De Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn zijn in deze wet geïmplementeerd. Bevoegd-

heden inzake ontheffingen en vrijstellingen komen met deze wet te liggen bij de provincie. In 

sommige situaties is het Rijk bevoegd gezag. 

Soortbescherming: drie beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent inzake soortbescherming drie aparte beschermingsregimes: 

voor soorten van de Vogelrichtlijn, van de Habitatrichtlijn inclusief het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en voor andere  nationaal beschermde soorten. Per beschermingsregime 

gelden aparte verbodsbepalingen en bijbehorende vereisten voor vrijstelling of ontheffing van 

de verboden (zie onderstaande tabel).

Beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn § 3.2 Wn

Beschermingsregime andere

soorten § 3.3 Wn

Art 3.1 lid 1

Het is verboden in het wild 

levende vogels opzettelijk te 

doden of te vangen.

Art 3.5 lid 1

Het is verboden soorten in hun

natuurlijke verspreidingsgebied

opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a

Het is verboden soorten opzettelijk 

te doden of te vangen

Art 3.1 lid 2

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren 

van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4

Het is verboden de voortplan- 

tingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen

Art 3.10 lid 1b

Het is verboden de vaste voort-

plantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadi-

gen of te vernielen

Art 3.1 lid 3

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich te 

hebben

Art 3.5 lid 3

Het is verboden eieren van 

dieren in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen

Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5

Het is verboden vogels op-

zettelijk te verstoren, tenzij de 

verstoring niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetr-

effende vogelsoort

Art 3.5 lid 2

Het is verboden dieren opzette- 

lijk te verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing Art 3.5 lid 5

Het is verboden plantensoorten 

in hun natuurlijke verspreidings-

gebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen

Art 3.10 lid 1c

Het is verboden plantensoorten in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te ver- 

zamelen, af te snijden, te ontworte- 

len of te vernielen

Tabel  1
Verbodsbepal ingen Wet 
natuurbescherming. 
Bron: brochure soortbe- 
scherming bi j  ru imte l i jke 
ingrepen, Min ister ie van 
Economische Zaken.
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Ontheffing en vrijstelling

Op basis van een ontheffing of een vrijstelling is overtreding van de verbodsbepalingen in 

principe mogelijk. Aangetoond dient te worden dat er sprake is van geen andere bevredigen-

de oplossing (alternatief), er sprake is van een door de wet genoemd belang (bijvoorbeeld  

volksgezondheid of openbare veiligheid) en de ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige 

instandhouding van de soort. Nieuw in de wet is dat voor alle soorten de mogelijkheid wordt 

geboden te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Indien aan bovenstaand wordt 

voldaan geldt een vrijstelling als aantoonbaar wordt gewerkt volgens een goedgekeurde ge-

dragscode. De verbodsbepalingen zijn gericht op het individu, echter wordt bij de beoordeling 

of kan worden afgeweken van de bepalingen gekeken naar de gunstige instandhouding van 

de soort. De zorgplicht blijft in de Wet natuurbescherming evenwel van toepassing, óók voor 

niet beschermde soorten, dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor alle 

planten en dieren en de leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, 

echter kan hierop door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd.

Jaarronde bescherming vogels

Nesten van vogels zijn doorgaans alleen beschermd tijdens het broedseizoen. Van een be-

perkt aantal vogelsoorten zijn nesten ook in de niewe wet buiten het broedseizoen en dus 

jaarrond beschermd (zie tabel 2). 

Categorie Omschrijving

Jaarrond beschermde nesten

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De 

fysiekke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 

ransuil).

Niet jaarond beschermde nesten

Let op: onderbouwing en eventueel nader onderzoek echter gewenst. 

Indien sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden, 

zijn ook deze nesten beschermd.

5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders te vestigen (voorbeeld: boerenzwaluw, ekster, groene specht en 

spreeuw. 

Tabel  2
Beschermingscat-

egor ieën nesten,  waar-
op de verbodsbepal in-
gen van art ike l  3.1 en 
3.5 Wnb van toepas- 
s ing z i jn:  Jaarrond(1 
t/m 4)  of  t i jdens het 
broedseizoen (cate-

gor ie 5) .
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Van alle categorieën vogels in hierboven genoemde tabel is het belangrijk aan- of afwezigheid 

van nesten / territoria aan te tonen en sprake is van een mogelijk effect. Via een omgevings-

check en eventueel nader onderzoek is dit mogelijk. Voor categorie 5 - soorten is een potentie 

inschatting doorgaans voldoende.

Gebiedsbescherming

In de Wet natuurbescherming is gebiedsbescherming op vergelijkbare wijze geregeld als de 

voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Ook in de Wet natuurbescherming wet beoogt 

men bescherming van gebieden die nationaal en internationaal van belang zijn. Het betreft de 

bescherming van gebieden op Nederlands grondgebied die vanuit de Europese Habitatrichtlijn 

en Vogelrichtlijn zijn aangewezen. Gezamenlijk vormen deze gebieden een Europees netwerk: 

Natura 2000. De status van beschermde natuurmonumenten is bij de inwerkingtreding van 

de nieuwe wet komen te vervallen. Het merendeel van de voormalig beschermde gebieden 

maken onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en zijn op deze wijze beschermd. 

Ingrepen en effecten

In de Wet natuurbescherming is bepaald, dat handelingen of projecten die mogelijk schadelijk 

invloed hebben op Natura 2000-gebieden vergunningsplichtig zijn. Door middel van toetsing 

wordt bepaald of sprake is van effecten,en zo ja in welke mate dit is. Toetsing vindt plaats in 

drie fasen:

 » orientatiefase of voortoets;

 » verstorings- en verslechteringstoets (bij mogelijke negatieve, maar géén significant 

negatieve effecten);

 » passende beoordeling (kans op significant negatieve effecten).

Als uit de verstorings- en verslechteringstoets blijkt, dat sprake is van mogelijk negatieve 

effecten dient in een aanvullende toetsing een effectbeoordeling plaats te vinden en is een 

vergunning nodig. Het bevoegd gezag (de provincie en in sommige situaties het Ministerie)  

verleent een vergunning onder strikte voorwaarden, waarbij met voldoende mitigerende en 

compenserende maatregelen de instandhoudingsdoelstellingen zijn gewaarborgd.
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3 Bronnenonderzoek

3.1 Data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Voor het onderzoek zijn de gegevens uit de NDFF middels quickscanhulp opgevraagd. Het 

betreft waarnemingen van beschermde soorten krachtens de Wet natuurbescherming binnen 

een straal van 0 tot 5 km ten opzichte van het plangebied. Dit is exclusief algemene be- 

schermde soorten waarvoor bij ruimtelijke ingrepen een provinciale vrijstelling geldt. De ge-

gevens zijn in de onderstaande tabel weergegeven (tabel 4). 

Naam Groep Afstand
grote vos Dagvlinders 0 - 1 km
Knolspirea Vaatplanten 0 - 1 km
Boomvalk Vogels 0 - 1 km
Buizerd Vogels 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels 0 - 1 km
Havik Vogels 0 - 1 km
Huismus Vogels 0 - 1 km
Ooievaar Vogels 0 - 1 km
Roek Vogels 0 - 1 km
Sperwer Vogels 0 - 1 km
Wespendief Vogels 0 - 1 km
Eekhoorn Zoogdieren 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren 0 - 1 km
Alpenwatersalamander Amfibieën 1 - 5 km
Kamsalamander Amfibieën 1 - 5 km
Vinpootsalamander Amfibieën 1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel Libellen 1 - 5 km
teunisbloempijlstaart Nachtvlinders 1 - 5 km
Hazelworm Reptielen 1 - 5 km
Grote modderkruiper Vissen 1 - 5 km
Kerkuil Vogels 1 - 5 km
Ransuil Vogels 1 - 5 km
Slechtvalk Vogels 1 - 5 km
Steenuil Vogels 1 - 5 km
Baardvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Bever Zoogdieren 1 - 5 km
Bunzing Zoogdieren 1 - 5 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
myoot (soort onbekend) Zoogdieren 1 - 5 km
Rosse / Bosvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Rosse vleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Watervleermuis Zoogdieren 1 - 5 km

Tabel  4
Data u i t  de NDFF: 
waarnemingen str ik-
ter  bescherm- 
de soorten in de 
omgeving van het 
p langebied, exclus ief 
a lgemene soorten 
waarvoor een 
prov inc ia le vr i js te l-
l ing geldt .  © NDFF 
- quickscanhulp.n l 
09-04-2020.

Bij de uitwerking van de resultaten van het veldonderzoek (zie hier onder) wordt een verwach-

ting uitgesproken in hoeverre deze beschermde soorten ín het plangebied aanwezig kunnen 

zijn en in hoeverre effecten zijn te verwachten. 

3.2 Gebiedsbescherming

Het plangebied is niet nabij Natura 2000-gebieden gelegen, deze gebieden bevinden zich op 

op een afstand van ruim 11 km of meer ten opzichte van het plangebied. Op grotere afstand 

kán depositie van stikstof een aandachtspunt zijn, echter betreft het initiatief slechts het 

hergebruik van een bedrijsfwoning en de sloop en bouw van een Vlaamse schuur die wordt 
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bestemd naar wonen. Daarnaast vervalt het (intensieve) agrarische gebruik. Het aspect stik-

stof is voor het plan niet relevant. Zones moerasbos en flora- en faunarijk grasland op een 

afstand van ruim 400 meter in de omgeving van het plangebied maken onderdeel uit van het 

Natuurnetwerk Nederland (of NNN). Ingrepen in- of direct nabij het Natuurnetwerk zijn niet 

voorzien. Effecten op het Natuurnetwerk kunnen door de beperkte aard van de ingrepen en 

de relatief grote afstand redelijkerwijs worden uitgesloten. 

4 Resultaten van het veldonderzoek

4.1 Algemeen

Het veldonderzoek werd uitgevoerd in ochtend van 19 maart 2020. Tijdens het veldbezoek 

was het bewolkt en droog, was sprake van enige wind, bij een temperatuur van circa 8 °C.  

Biotopen

In het plangebied, gedeelte van de ingrepen, waren de volgende biotopen aanwezig:

 » Vlaamse schuur (voormalige veestal) opgetrokken uit baksteen en een houten raamwerk 

met glofplaten en een rieten kap. De schuur was in sterk vervallen staat en stond op 

instorten. Het dak vertoonde grote gaten waardoor wind en regen vrij spel hadden. Stal 

opgetrokken uit baksteen en een golfplaten dak, aangebracht op houten balken met golf-

platen. Overkapping bestaande uit een stalen frame met golfplaten. 

 » Erf met verhardingen omgeven door percelen grasland, soortenarm en voedselrijk, en en-

kele zandhopen en een betonnen opslagplaats voor mest / en of kuilvoer.    

In het overige deel van het perceel en de nabije omgeving waren de volgende biotopen 

aanwezig:

 » Tuin / erf met bijbehorende relatief spaarzame beplantingen, erfverhardingen en een bedrijfs- 

woning.

 » Verharde weg (Slagveld) met een laanbeplanting bestaande uit een enkele rij vrij forse 

populieren.

 » Open agrarisch gebied.

4.2 Beschermde soorten: resultaten en verwachting

Planten

In de omgeving van het plangebied is de knolspirea waargenomen (zie data NDFF in tabel 

4).Blijkens de versreidingsatlas van Floron (https://www.verspreidingsatlas.nl/0527) betreffen 

waarnemingen in deze regio niet wilde exemplaren. In het plangebied zijn geen beschermde 

planten aangetroffen, dan wel kon het mogelijke voorkomen op basis van het habitat op 

voorhand worden uitgesloten. Er was sprake van uiterst voedselrijke omstandigheden, dan wel 

verhardingen. Beschermde muurplanten werden niet aangeroffen. De aanwezigheid van be- 

schermde vaatplanten kan redelijkerwijs worden uitgesloten.   
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Zoogdieren algemeen

In de omgeving zijn blijkens de data van de NDFF de eekhoorn en de bunzing waargenomen. 

Potenties voor de eekhoorn ontbraken doordat beplantingen ontbraken. De bunzing is ge-

bonden aan een structuurrijke omgeving met voldoende beschutting. Dit habitat ontbrak even- 

eens in het plangebied. Sporen van strikt beschermde grondgebonden zoogdieren werden 

niet aangetroffen. De te slopen opstallen stonden vrijwel leeg en boden ook weinig beschut-

ting. De aanwezigheid van strikt beschermde grondgebonden zoogdieren binnen de invloeds- 

sfeer van de ingrepen kan op basis van deze habitatscan en de gekende verspreidings-

gegevens redelijkerwijs worden uitgesloten.

Vleermuizen

Verblijfplaatsen

In de omgeving van het plangebied zijn diverse soorten vleermuizen waargenomen, waaronder 

in de directe omgeving de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. De meeste soorten uit 

tabel 4 zijn in meer of mindere mate gebouwbewonend. De te slopen opstallen zijn beoor-

deelsd als ongeschikt voor vleermuizen. De Vlaamse schuur was in sterk vervallen staat, zo-

dat weersinvloeden als regen, daglicht en wind vrij spel hadden. Beschutte plekken om weg 

te kruipen ontbraken. Sporen van vleermuizen werden niet aangetroffen. De stal bestond uit 

een steens muur en golfplaten direct aangebracht op houten balken. Het dak was over de ge-

hele lengte aan de bovenzijde open. Ook hier ontbraken potenties voor vleermuizen door het 

ontbreken van beschutte plekken. De overkapping was op voorhand ongeschikt voor vleer-

muizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen opstallen kan 

worden uitgesloten. De bedrijfswoning is beoordeeld als potentieel geschikt voor vleermuizen 

door de aanwezigheid van toegankelijke dakpannen. Deze blijft behouden. Op eventueel aan-

wezige dieren hebben de ingrepen geen invloed (zie ook hier onder).

Foerageergebied en vliegroutes

Als foerageergebied heeft het perceel waarbinnen de te slopen opstallen gelegen zijn, 

enige potentie door de aanwezigheid van de bebouwing zelf. Het oppervlak foera-

geergebied is gering ten opzichte van ruimschoots geschikter jachtgebied in de om-

geving, zodat op voorhand geen sprake is van essentieel foergeergebied. De ingre-

pen zijn beperkt tot de te slopen opstallen en hebben op voorhand geen invloed op de 

functie als jachtgebied. De laanbomen aan het Slagveld, ten zuiden van het plangebied, 

bieden potentie als vliegroute. Ingrepen aan deze stuctuur zijn niet voorzien. Negatieve 

effecten op de navigeer- en foerageermogelijkheden van vleermuizen zijn redelij- 

kerwijs uit te sluiten.

Vogels

Algemeen

Als broedlocatie heeft het plangebied / hebben de te slopen opstallen een matige potentie.  

Rondom de te slopen opstallen ontbraken beplantingen. Nesten werden niet aangetroffen. 

Soorten als de merel, maar ook de zanglijster kunnen echter op de meest uiteenlopende 
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plekken tot broeden komen, ook op balken. Door rekening te houden met de broedperiode, 

wordt voorkomen dat in gebruik zijnde nesten worden verstoord.  

Jaarrond beschermde soorten

Steenuil

In de Vlaamse schuur zijn sporen aangetroffen van de steenuil. Op enkele plekken werden 

braakballen aangetroffen. Op grotere hoogte werd tussen een balken en het dak een nest 

aangetroffen van de steenuil. Onduidelijk is of dit een oud nest betreft of dat de steenuil ook 

daadwerkelijk in het plangebied broedt. Nesten van de steenuil zijn strikt beschermd. Doordat 

de Vlaamse schuur op instorten staat, is géén sprake van een duurzame nestlocatie, indien 

wordt gebroedt. Nader onderzoek is benodigd om vast te stellen óf de steenuil daadwerkelijk 

broedt in het plangebied. In dat geval is het nodig de steenuil voorafgaand aan de sloop een 

duurzaam alternatief te bieden. Doordat het plan voorziet in landschappelijke inpassing, ne-

men foerageermogelijkheden toe voor de steenuil. 

Overige soorten

Sporen van overige jaarrond beschermde soorten werden niet aangetroffen. Voor de huismus 

waren potenties aanwezig in de vorm van toegankelijke bebouwing. Echter werd de huismus, 

in deze tijd van het jaar (maart) prominent aanwezig in de buurt van nestlocaties, geheel niet 

gezien of gehoord. Het erf was vrijwel vegetatieloos en als habitat ook nauwelijk geschikt. De 

aanwezigheid van de huismus kan redelijkerwijs worden uitgesloten. Sporen en of potenties 

voor overige jaarrond beschermde vogels ontbraken in het plangebied. De actuele aanwezig-

heid van nesten van overige jaarrond beschermde broedvogels binnen de werkgrenzen kan 

worden uitgesloten.  

Vissen

In het plangebied ontbreekt open water. Effecten op vissen zijn dan ook niet van toepassing. 

Amfibieën en reptielen

Blijkens de data uit de NDFF zijn ruimere omgeving van het plangebied diverse strikter be- 

schermde amfibieën aangetroffeen waaronder de Alpenwatersalamander, de kamsalamnder. 

Tevens is de hazelworm waargenomen. Binnen het plangebied / de werkgrenzen ontbrak ge- 

schikte biotoop voor beide soortgroepen, mede door de afwezigheid van water het onbreken 

van beschutting. De aanwezigheid van strikter beschermde amfibieën en reptielen binnen de 

werkgrenzen kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Overige soortgroepen

Voor de overige door de Wet natuurbescherming strikter beschermde soortgroepen ontbreekt 

geschikt leefgebied in het plangebied. Effecten zijn door de aard van de ingrepen ook niet 

aan de orde. 
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5 Conclusie en advies

Conclusie

Soorten

In het plangebied of binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden, zijn de volgende po-

tentiële en actuele natuurwaarden aangetroffen waar rekening mee gehouden dient te worden:

 » Aanwezigheid van de steenuil in de te slopen schuur en mogelijke functie als broedlocatie 

van de schuur.

 » Algemene broedvogels (niet jaarrond beschermd).

Effecten 

Door met de ingrepen rekening te houden met broedende vogels algemeen, zijn effecten een-

voudig te voorkomen. Voorafgaand aan de sloop van de Vlaamse schuur is het noodzakelijk 

de precieze functie vast te stellen voor de steenuil. Doordat de schuur op instorten staat, 

wordt aanbevolen in de omgeving van het plangebied tijdig alternatieven te bieden in de vorm 

van steenuilenkasten. Indien de steenuil broedend aanwezig is, is voorafgaand aan de sloop 

een ontheffing benodigd. Doordat sloop noodzakelijk is, wordt verwacht dat deze ontheffing 

op deze grond zonder meer zal worden verleend. Het plan biedt daarnaast mogelijkheden 

voor de steenuil doordat ruime tuinen en aanleg van landschappelijke groenelementen zijn 

voorzien. 

Beschermde gebieden

Het plangebied ligt niet in beschermde gebieden krachtens Natura 2000, EHS / de Provinciale 

Verordening. Er is voldoende aannemelijk gemaakt, dat effecten van de plannen op bescherm- 

de gebieden in de ruimere omgeving uit te sluiten zijn.  

Advies

Steenuil

Gedviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren naar het gebruik van de schuur als broed-

locatie door de steenuil. Een goed moment is vanaf medio mei als jongen zijn geboren en 

worden gevoed. Op basis van dit onderzoek kan een gericht plan van aanpak worden op 

gesteld met beschermende maatregelen voor de steenuil. Eventueel is een onheffing beno-

digd. De maatregelen kunnen bestaan uit:

 » Het aanbieden van alternatieve nestlocaties in de vorm van nestkasten;

 » Verbetering van functioneel leefgebied door maatregelen als de aanleg van hoogstam-

fruit, een poel, soortenrijk grasland en kleinschalige elementen zoals stuweelhagen.

Vogels algemeen 

Doordat de kans bestaat dat broedende vogels in of nabij de te slopen opstallen aan-

wezig kunnen zijn, wordt aanbevolen de werkzaamheden uit te voeren buiten het broed- 

seizoen (ná half juli en vóór half maart). Indien een ter zake deskundige heeft vastgesteld, dat 

geen nesten aanwezig zijn, is het ook mogelijk binnen deze periode te werken. Het verstoren 

van broedende vogels is conform de Wet natuurbescherming niet toegestaan.
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