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onderwerp ROM Integraal advies / Quickscan 

bestemmingsplanactualisatie Straatweg 25 Breukelen 
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datum 21december 2016 
aantal pag. 
bijlagen 

25 
ja 

 
Inleiding 
De gemeente Stichtse Vecht is van plan om voor de locatie Straatweg 25 in Breukelen een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen. Het is de locatie van Nyenrode Business University (kort gezegd 
Nyenrode). 
 
Nyenrode wil een aantal ontwikkelingen initiëren. De gewenste ontwikkelingen zullen in de tijd gefaseerd 
uitgevoerd worden. De plannen zijn in twee fasen op te delen: 
Fase1: geen toename van verkeer, maar wel verandering van routering. Dit wordt de komende tien jaar 
uitgevoerd.  
Fase 2: waarschijnlijk wel uitbreidingen die verkeerstoename tot gevolg hebben. Dit wordt na de 1e fase 
uitgevoerd. 
 
Het nieuwe bestemmingsplan voor de komende tien jaar richt zich op Fase 1 en moet de volgende 
ontwikkelingen mogelijk maken:  

- Nieuw Forumgebouw (3000 m2): gebouw met aula om examens af te kunnen nemen, 2 tot 3 
collegezalen voor 80 personen, bibliotheek, en auditorium en kantoorruimtes. Dit programma 
moet binnen het zoekgebied zoals dat uit de ecologische randvoorwaarden naar voren is 
gekomen, gebouwd worden. Als footprint dient een oppervlakte van 3000m² te worden 
aangehouden, maximaal vijf bouwlagen. Let op amendement waarin bouwhoogte is gemaximeerd 
tot 21m, maar het is niet helemaal duidelijk of dit ook voor het Forumgebouw geldt 

- Uitbreiding Plesmanhotel met maximaal 30 kamers (footprint max 500m², twee bouwlagen) 
- Vervanging Koetshuisvleugelhotel maximaal 50 kamers (footprint maximaal 1000 m2 gelijk aan 

bestaand). In de Ruimtelijke visie staat voor het Koetshuisvleugelhotel een BVO van 3000m² 
verdeeld over twee lagen plus een kap, footprint 1000m². Op grond van het amendement is de 
bouwhoogte gelimiteerd tot 21. 
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Figuur: locaties waar binnen tien jaar ontwikkelingen zijn gepland. 
 
Gemeente Stichtse Vecht heeft ons gevraagd om een QuickScan uit te voeren, zodat een 
bestemmingsplan kan worden opgesteld: 
De volgende onderwerpen komen per milieuaspect aan de orde: 

- Wettelijk kader  
- Huidige situatie plangebied 
- Motivering of nader onderzoek nodig is en/of zijn er belemmeringen te verwachten (uitgaande van 

bovengenoemde ontwikkelingen). 
 
Korte conclusie per thema 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste conclusies per thema samengevat én wordt duidelijk of in deze 
fase van het actualisatieproces nader onderzoek nodig is. 
Thema Wettelijk kader Belemmeringen / nader 

onderzoek 
Bodem Voldoende in beeld Geen grootschalige 

belemmering verwacht; 
Wel bodemonderzoek nodig 
voor Omgevingsvergunning 

Geluid Voldoende in beeld Geen belemmering verwacht, 
wel akoestisch onderzoek nodig. 

Lucht Voldoende in beeld Geen belemmering verwacht, 
wel aantonen dat het plan niet in 
betekenende mate bijdraagt aan 
de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. 

Externe veiligheid  Als het plan ontwikkelingen 
mogelijk maakt binnen 200 
meter van het 
Amsterdam-Rijnkanaal  
moet voor het onderwerp 
transport van gevaarlijke stoffen 
over water 



3 

 

een berekening voor het 
groepsrisico worden gemaakt en 
moet over deze ontwikkeling 
verantwoording worden 
afgelegd. 

Bedrijven en Milieuzonering Voldoende in beeld In dit stadium van Quickscan 
geen nader onderzoek nodig. 
Als de plannen worden 
doorgezet, moeten gelijktijdig 
met het aanvragen van de 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen, een melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
worden ingediend 

Archeologie Voldoende in beeld Delen van de ruimtelijke 
ontwikkelingen vooraf te laten 
gaan door archeologisch 
onderzoek. 

Cultuurhistorie  Een inventarisatie en analyse 
uitvoeren naar cultuurhistorische 
waarden binnen plangebied en 
direct omgeving daarvan; 
Rekening houden met 
cultuurhistorische waarden die 
opgenomen op 
Cultuurhistorische 
Waardenkaart. 
De in ruimtelijke visie 
geconstateerde 
cultuurhistorische waarden 
vergelijken en aanvullen met de 
waarden uit Cultuurhistorische 
waardenkaart; 
Toelichting uit ruimtelijke visie 
2012 (H2, waardestelling en 
randvoorwaarden) overnemen in 
toelichting bestemmingsplan. 

Ecologie Het veranderende wettelijk 
kader goed opnemen in 
bestemmingsplan; 
 

Vroegtijdig de provincie (vanuit 
haar nieuwe rol als bevoegd 
gezag) betrekken bij het 
bestemmingsplan én de 
gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen om de kansen 
van ‘natuur inclusief bouwen’ te 
verkennen; 
Aanvullende onderzoeken 
uitvoeren (o.a. ‘nee, tenzij 
onderzoek’) en bestaande 
recente ecologische 
onderzoeken beoordelen. 
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Bodem 
 
Conclusie en advies: 

1. Het wettelijk kader is voldoende in beeld. 
2. Gelet op de functie die het gebied heeft en in het verleden had, verwachten we, met uitzondering 

van de locaties die aangegeven zijn in bijlage Bodem (Tanks), geen grootschalige 
bodemverontreinigingen die een belemmeringen vormen voor de ontwikkelingen binnen het 
plangebied; 

3. Bij een toekomstige aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen zal voor het realiseren van 
de nieuwbouw een recent bodemonderzoek conform de NEN5740 worden geëist. De bodem 
wordt geschikt geacht voor het beoogde gebruik als dit uit bodemonderzoek is gebleken.  

 
Toelichting 
Wetgevend kader 
Voor bodem is de Wet bodembescherming van kracht. Deze bevat artikelen ter voorkoming van en de 
omgang met bodemverontreiniging. In de Circulaire Bodemsanering 2013 zijn de streefwaarden voor 
grondwater en de interventiewaarden bodemsanering vastgelegd voor de diverse verontreinigende 
stoffen. In de Regeling bodemkwaliteit zijn de achtergrondwaarden voor grond opgenomen. De 
achtergrondwaarde/streefwaarde geeft het kwaliteitsniveau aan waarbij een verwaarloosbaar risico 
bestaat. De interventiewaarde geeft aan dat er sprake is van een ernstige of dreigende vermindering van 
de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.  
Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) bevat voorschriften die dienen voor uitvoering van de Wet op 
de ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Bro, artikel 3.1.6, verricht de gemeente bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoek naar de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
Ook wordt onderzoek naar bodemverontreiniging uitgevoerd op die locaties binnen het plangebied, 
waarvan een bestemmingswijziging wordt voorgesteld. Bij functiewijzigingen in het kader van 
bestemmingsplannen moeten risico’s van bodemverontreiniging worden onderzocht.  
Om te voorkomen dat functies op verontreinigde grond worden gebouwd, stelt de Woningwet de 
verplichting dat de aanvrager van een omgevingsvergunning (bouwen) een verkennend bodemonderzoek 
laat uitvoeren. Hierbij zal de aanvrager, in het kader van de Bouwverordening, moeten aantonen dat de 
bodem geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Om te bepalen of de bodem geschikt 
is, dient een recent verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 beschikbaar te zijn. Als er 
sprake is van een potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging dan treedt een 
omgevingsvergunning pas in werking nadat de provincie heeft ingestemd met de wijze van uitvoeren van 
de bodemsanering of totdat nader onderzoek heeft uitgewezen dat er géén sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging.  
 
Huidige situatie plangebied 
In augustus 2013 hebben wij een inventarisatie gedaan van de bodemgegevens op het perceel. Deze 
gegevens zijn hieronder samengevat en aangevuld met recente gegevens. 
 
Uitgevoerde bodemonderzoeken: 
Binnen het plangebied is een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Ook heeft op twee locaties een 
sanering van minerale olie plaatsgevonden:  
Kasteelplein (locatie 1): de sterke verontreiniging met minerale olie (circa 5 m3) is voldoende verwijderd. 
De toenmalige Milieudienst heeft ingestemd met de uitgevoerde sanering; 
Koetshuis (locatie 2): de sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater (circa 75 m3) is, in 
verband met de aanwezigheid van een 200 jaar oude boom, niet volledig verwijderd. Met de laatste 
monitoringsrapportage van Arnicon (d.d. 31 maart 2016) is aangetoond dat de restverontreiniging zich niet 
verspreidt. We hebben aangegeven dat monitoring van de restverontreiniging gestopt kan worden. 
 
In de bijlage Bodem (Overzicht ligging bekende bodemonderzoeken) zijn de locaties van de 
bodemonderzoeken op kaart weergegeven en is per locatie samengevat wat de resultaten van de 
onderzoeken zijn. 
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Opslag van bodembedreigende stoffen: 
In 1996 is door Nyenrode geïnventariseerd welke ondergrondse tanks aanwezig zijn (geweest) en waar 
deze liggen of gelegen hebben. In de bijlage Bodem (Overzicht ondergrondse tanks) staat hiervan een 
overzicht. 
 
Uit een controlebezoek uit 1996 blijkt dat verder de volgende bodembedreigende stoffen in opslag zijn 
(geweest): 

- Diverse oliën in emballage (boven lekbak); 
- Dieselolie in bovengrondse tank (1200 liter, boven lekbak, onder afdak). 

 
Tijdelijk baggerdepot: 
In 1998 heeft Nyenrode een aanvraag ingediend voor de tijdelijke opslag van bagger klasse 1 en 2 (licht 
verontreinigd). De plaats van het geplande baggerdepot is aangegeven op de tekening in bijlage Bodem 
(Ligging voormalig baggerdepot). Het kan zijn dat hier de bodemkwaliteit nadelig is beïnvloed. Dit is echter 
nooit vastgesteld: er gold namelijk geen onderzoeksplicht voor de opslag van klasse 1 en 2 bagger. Ook is 
het onbekend of de bagger na ontwatering is afgevoerd of ter plaatse is verwerkt. 
 
Gedempte sloten: 
Binnen het plangebied zijn in het verleden veel sloten gedempt. De kwaliteit en de herkomst van het 
dempingsmateriaal zijn niet bekend. Dat betekent dat alle slootdempingen in principe als bodemverdachte 
lijnelementen moeten worden beschouwd. Hiermee dient bij werkzaamheden en bodemonderzoeken 
rekening gehouden te worden. In de bijlage Bodem (Ligging voormalige sloten) staat een globaal 
overzicht van de vermoedelijke ligging van de voormalige sloten. Deze kan dienen als indicatie bij het 
uitvoeren van bodemonderzoeken. 
 
Belemmeringen 
Gelet op de functie die het gebied heeft en heeft gehad, verwachten we, met uitzondering van de locaties 
die aangegeven zijn in bijlage Bodem (Tanks), geen grootschalige bodemverontreinigingen die een 
belemmeringen vormen voor de ontwikkelingen binnen het plangebied.  
Plaatselijk (opslagplaatsen, verharde paden, ophogingen en beschoeiingen) kunnen binnen het terrein 
kleinschalige bodemverontreinigingen zijn opgetreden. Voor de aanwezige slootdempingen geldt dat 
verwacht wordt dat deze gedempt zijn met (onverdachte) gebiedseigen grond. Voordat er 
(grond)werkzaamheden plaatsvinden, zal deze aanname geverifieerd moeten worden. 
 
Aanvullend bodemonderzoek voor realiseren nieuwbouw 
Voor het opstellen van het bestemmingsplan kan geen bodemonderzoek worden geëist.  
Bij een toekomstige aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen zal voor het realiseren van de 
nieuwbouw een recent bodemonderzoek conform de NEN5740 worden geëist. De bodem wordt geschikt 
geacht voor het beoogde gebruik als dit uit bodemonderzoek is gebleken. 
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Geluid  
Het aspect geluid van bedrijven komt in de paragraaf Bedrijven en milieuzonering aan bod. 
 
Conclusie en advies: 

1. Wettelijk kader is voldoende in beeld; 
2. Het plangebied ligt buiten de geluidzone van de rijksweg A2, maar binnen de geluidzones van de 

Straatweg, Zandpad en (deels) de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Er moet een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd worden naar weg-  en railverkeerslawaai.  

3. Uit de aandachtgebiedenkaart van gemeente Stichtse Vecht blijkt dat de voorkeursgrenswaarde 
op de rand van het plangebied mogelijk zal worden overschreden. In dat geval zal voor het plan 
een hogere waarde procedure moeten worden opgestart. De maximale ontheffingswaarde zal 
zeer waarschijnlijk niet worden overschreden.  

4. Naar verwachting is de realisatie van het plan voor het aspect geluid mogelijk.  
 
Toelichting 
Kader weg- en railverkeerslawaai 
Binnen het plangebied zullen woningen en onderwijsgebouwen mogelijk worden gemaakt. Woningen en 
onderwijsgebouwen zijn volgens de Wet geluidhinder geluidgevoelige objecten waarvoor akoestisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden naar de geluidbelasting vanwege verkeerslawaai.  
 
Langs alle wegen bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones, waarbinnen 
geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidzone is afhankelijk van het 
aantal rijstroken en van binnen- of buiten stedelijke ligging.  
 
Hoofdspoorwegen vallen onder hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Langs deze wegen heeft het Rijk 
geluidproductieplafonds op referentiepunten vastgesteld. Binnen de geluidzone geldt een 
voorkeurswaarde voor de geluidbelasting bij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen.  
 
Nieuwe situaties  
Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidzones van wegen geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. Voor railverkeerslawaai is dit 55 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere 
waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat 
maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen 
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.  
 
Aandachtsgebiedenkaart 
Wij hebben voor het grondgebied van de gehele gemeente een aandachtsgebiedenkaart opgesteld. Deze 
kaart is bedoeld om op eenvoudige wijze inzicht te geven in hoeverre het aspect geluid vanwege weg- en 
railverkeer beperkingen oplevert voor ruimtelijke ontwikkelingen met nieuwe geluidgevoelige objecten.  
 
Plan specifieke situatie  
 
Wegverkeerslawaai 
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen de geluidzones van de Straatweg (80 km/uur) en Zandpad (60 
km/uur) die zich 250 meter aan weerszijden van de weg uitstrekken. De aangegeven locaties bevinden 
zich echter buiten de geluidzone van de rijksweg A2. Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting 
vanwege de Straatweg en Zandpad zal ingevolge de Wgh plaats moeten vinden. Uit de 
aandachtsgebiedenkaart blijkt dat de voorkeursgrenswaarde aan de rand van het plangebied mogelijk zal 
worden overschreden (zie bijlage Geluid). In dat geval zal voor het plangebied hogere waarden moeten 
worden afgegeven. De maximale ontheffingswaarde bedraagt voor de bovengenoemde wegen 53 dB. 
Aangetoond moet worden dat voor het plan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Daarnaast zal moeten worden voldaan aan de beleidsregel geluid van de gemeente Stichtse Vecht. 
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Als de aansluiting van Nyenrode op de Straatweg vanwege het plan fysiek wordt aangepast, is als 
integraal onderdeel van het plan ook onderzoek naar “reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder” 
noodzakelijk. 
 
Railverkeerslawaai 
Het spoor met traject Amsterdam – Utrecht is een hoofdspoorweg en heeft op basis van de gpp een 
geluidzone die ter plekke van het grondgebied van Nyenrode overgaat van 600 naar 900 meter.  
Het plangebied ligt deels binnen de geluidzone van de spoorweg. De (voor de komende 10 jaar) te 
ontwikkelen locaties liggen in de directe nabijheid van de grens van de geluidzone van het spoor. 
Toetsing is daarom aan de orde, afhankelijk van de exacte locatie.  
Uit de aandachtsgebiedenkaart blijkt dat de voorkeursgrenswaarde aan de rand van het plangebied 
mogelijk zal worden overschreden (zie bijlage). 
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Lucht 
 
Conclusie en advies: 

1. Het aspect luchtkwaliteit zal de voorgenomen ontwikkeling naar verwachting niet in de weg staan. 
Aangetoond moet worden dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. 

2. Binnen het plangebied is geen sprake van een feitelijke of een dreigende overschrijding van de 
grenswaarden. Hiermee wordt voldaan aan een goed woon- en leefklimaat. 

 
Wettelijk kader  
Bij ruimtelijke plannen moet de luchtkwaliteit worden onderzocht. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit is 
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd). De 
Wm bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, 
koolmonoxide en benzeen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooral de jaargemiddelde grenswaarden 
voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) van belang. De bijdrage van het plan op de luchtkwaliteit 
dient onderzocht te worden.  
 
Grenswaarden 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de richtwaarden en de grenswaarden opgenomen voor een 
aantal luchtvervuilende stoffen. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
 
Stof Toetsing van  Grenswaarde  Geldig 
Stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg / m³ sinds 2015 

Uurgemiddelde (mag 
max. 18 keer per jaar 
worden overschreden) 

200 µg / m³  

Fijn stof (PM10) jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

24-gemiddelde 
concentratie (mag max. 
35 keer per jaar worden 
overschreden) 

50 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde 
concentratie 

25 µg / m³ Sinds 2015 

Tabel: Grenswaarden Wet luchtkwaliteit 
 
De concentraties van de overige stoffen benaderen de grenswaarden en richtwaarden in Nederland niet. 
Er hoeft daarom niet te worden getoetst aan deze waarden en daarom zijn deze niet opgenomen in de 
bovenstaande tabel. 
 
Besluit niet in betekenende mate (NIBM) 
In het Besluit NIBM, en de bijbehorende regeling, is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege 
de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Dit kan 
onder meer het geval zijn wanneer een project een bijdrage heeft van minder dan 3% van de 
jaargemiddelde grenswaarden. Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit plaatsvinden: met andere woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft 
voor de luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 'niet in 
betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  
 
Besluit gevoelige bestemmingen 
Kinderen, ouderen en zieken zijn gevoeliger voor luchtvervuiling en worden daarom extra beschermd. Op 
basis van het Besluit gevoelige bestemmingen gelden voor gevoelige bestemmingen nabij wegen 
zwaardere beperkingen. Zo mogen binnen 300 meter van rijkswegen en 50 meter vanaf provinciale 
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wegen geen bestemmingen voor langdurig verblijf als kinderdagverblijven, scholen of verzorgingstehuizen 
worden gebouwd, als de wettelijke grenswaarden worden overschreden. Voor gemeentelijke wegen geldt 
een zwaardere motiveringsplicht.  
 
Nationaal samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) 
Om tijdig te voldoen aan de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide (1 januari 2015) is het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgestart. Het NSL is een bundeling maatregelen die de 
luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgenomen die de 
luchtkwaliteit verslechteren. Grootschalige projecten die de luchtkwaliteit verslechteren met meer dan 3% 
kunnen worden opgenomen in het NSL. Deze dienen dat door de verantwoordelijke overheid te worden 
aangedragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
Situatie plangebied  
Wet luchtkwaliteit  
Het plan leidt tot enige toename van het verkeer. Geadviseerd worden om met behulp van de NIBM-tool 
van infomil (www.infomil.nl) de bijdrage van het plan op de verslechtering van de luchtkwaliteit te 
berekenen. De verwachting is dat ten gevolge van de beoogde ontwikkeling de bijdrage niet in 
betekenende mate zal zijn. 
 
Goede ruimtelijke ordening  
Naast de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de luchtkwaliteit, moet worden bezien of er voor 
het plan voldaan kan worden aan een goed woon- en leefklimaat voor het aspect luchtkwaliteit. Dit kan 
worden verkregen aan de hand van de monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl) die bij het NSL hoort. In 
2016 is in het kader van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) door diverse 
bronbeheerders zoals gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat, de Monitoringstool ingevoerd. Uit de 
NSL-Monitoringstool blijkt dat op de beoogde locatie voor de verplichte peiljaren aan de grenswaarden 
voor NO2 en PM10 wordt voldaan. Nader luchtkwaliteitsonderzoek kan derhalve achterwege blijven. 
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Externe veiligheid  
 
Conclusie en advies: 

1. De quickscan laat zien dat voor externe veiligheid een bestemmingsplan kan worden opgesteld 
dat grotendeels beschrijvend is en waarbij gemotiveerd kan worden dat externe veiligheid niet van 
toepassing is. Voor het onderwerp transport van gevaarlijke stoffen over water geldt hiervoor een 
uitzondering. Aangezien het plangebied binnen 200 meter van het Amsterdam Rijnkanaal ligt, 
moet hiervoor een korte verantwoording van het groepsrisico worden opgenomen.  

2. Kanttekening: Als het plan ontwikkelingen mogelijk maakt binnen 30 meter van het kanaal, gelden 
de eisen voor het plasbrandaandachtsgebied op grond van de Regeling Bouwbesluit. Als het plan 
ontwikkelingen mogelijk maakt binnen 200 meter van het Amsterdam-Rijnkanaal moet een 
berekening voor het groepsrisico worden gemaakt en moet over deze ontwikkeling 
verantwoording worden afgelegd. 

 
Bedrijven – Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Wettelijk kader: Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Er zijn in de directe omgeving van het plangebied geen bedrijven gevestigd die vallen onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het bestemmingsplan maakt de vestiging van risicobedrijven niet 
mogelijk. 
 
Bedrijven – Overige veiligheidswetgeving 
Wettelijk kader: Activiteitenbesluit en Vuurwerkbesluit 
Er zijn in de directe omgeving van het plangebied geen bedrijven gevestigd met een overig 
veiligheidsrisico. Propaantanks zijn in ons bedrijvenbestand in dit gedeelte van de gemeente Stichtse 
Vecht niet bekend. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 
Wettelijk kader: Besluit externe veiligheid transportroutes 
Er moet rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en 
water. Wegen en spoorwegen met structureel en grootschalig vervoer van gevaarlijke stoffen liggen niet in 
de buurt van het plangebied of in ieder geval op een afstand die groter is dan 200 meter, zodat er geen 
ruimtelijke consequenties zijn. Het plangebied ligt binnen een afstand van 200 meter van het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Hiervoor moet een korte verantwoording groepsrisico worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. De nieuwe ontwikkelingen vallen allen ruim buiten deze afstand en zullen niet zorgen 
voor een verhoging van het groepsrisico. 
Als het plan ontwikkelingen mogelijk maakt binnen 30 meter van het kanaal, gelden de eisen voor het 
plasbrandaandachtsgebied op grond van de Regeling Bouwbesluit. Als het plan ontwikkelingen mogelijk 
maakt binnen 200 meter van het Amsterdam-Rijnkanaal, moet een berekening voor het groepsrisico 
worden gemaakt en moet over deze ontwikkeling verantwoording worden afgelegd. Op voorhand lijkt dit 
niet het geval, maar voor de volledigheid deze opmerking. 
 
Gemeentelijke routering 
Wettelijk kader: Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
Voor de gemeentelijke en provinciale wegen is in de gemeente Stichtse Vecht een routering voor 
gevaarlijke stoffen vastgesteld. Deze route loopt niet langs of door het plangebied.  
 
Voor noodzakelijk transport ten behoeve van laden en/of lossen van gevaarlijke stoffen buiten de 
vastgestelde routes is een ontheffing nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden 
om een veiligere leefomgeving te realiseren. 
 
Er kan langs het plangebied dus wel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden van de 
niet-routeplichtige stoffen (zoals benzine) en routeplichtige stoffen (zoals propaan), maar de frequentie 
daarvan is (door het lokale karakter van het transport) dermate laag dat daardoor geen risico’s ontstaan 
die ruimtelijk relevant zijn. 
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Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
Wettelijk kader: Besluit externe veiligheid buisleidingen 
Er moet rekening worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Volgens de 
“provinciale risicokaart” ligt er nabij het plangebied geen buisleiding voor transport van gevaarlijke stoffen. 
Het gasnet voor huishoudens en bedrijven valt niet binnen het kader van externe veiligheid. 
 
Elektromagnetische straling 
Wettelijk kader: Beleidsadvies VROM en Europese regels blootstellingslimieten 
Er zijn in de omgeving geen hoogspanningslijnen aanwezig waarvan de indicatieve magneetveldzones tot 
het plangebied reiken. 
Uit de gegevens op de website www.antenneregister.nl blijkt dat in (de omgeving van) het plangebied 
geen zendmasten aanwezig zijn die overschrijdingen van de geldende blootstellingslimieten voor 
elektrische en magnetische veldsterkten veroorzaken. 
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Bedrijven en milieuzonering  
 
Conclusie en advies: 

1. Wettelijk kader is voldoende in beeld; 
2. Uit de bijgaande stukken blijkt voldoende wat de effecten zullen zijn op het gebied van bedrijven 

en milieuzonering: er is geen nader onderzoek nodig in dit stadium (Quickscan). 
3. De omvang van de activiteiten zal wellicht toenemen, de aard en de intensiteit zullen niet 

veranderen. 
4. Als de plannen worden doorgezet, moeten gelijktijdig met het aanvragen van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen, een melding Activiteitenbesluit milieubeheer worden 
ingediend. 

 
Toelichting: 
Het wettelijk kader voor wat betreft Bedrijven en milieuzonering 
Voor een goede ruimtelijke ordening moet aandacht worden besteed aan voorzienbare hinder en gevaar 
door milieubelastende activiteiten. Om hinder te voorkomen moet tussen milieubelastende activiteiten en 
gevoelige bestemmingen (zoals woningen) voldoende afstand in acht genomen worden.  
Voor het bepalen van deze afstanden wordt getoetst conform: 
- VNG Handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009); 
- Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit. 
 
Overwegingen bij dit advies 
Dit advies gaat nader in op vragen wat er over het plangebied bekend is in de huidige situatie en wat 
eventueel voor nader onderzoek nodig is en of er belemmeringen te verwachten zijn, uitgaande van 
bovengenoemde ontwikkelingen. 
 
Wat het eerste betreft (bekendheid plangebied in de huidige situatie): er zijn door dezelfde behandelaar 
eerdere, vergelijkbare adviezen uitgebracht en ook is door hem meerdere keren op locatie poolshoogte 
genomen. 
Uit de bijgaande stukken blijkt voldoende duidelijk wat de effecten zullen zijn voor bedrijven en 
milieuzonering: er is geen nader onderzoek nodig in dit stadium (Quickscan). 
 
Op basis van de systematiek van de VNG Handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009): het 
toetsen aan richtafstanden, kan geconcludeerd worden dat de situatie door de nieuwbouw niet kritischer 
wordt dan de bestaande situatie. 
Het is de verwachting dat ook aan het Activiteitenbesluit kan worden voldaan.  
 
Uitgaande van de geprognosticeerde ontwikkelingen van fase 1, die de komende 10 jaar aan de orde 
zullen zijn, zijn er geen belemmeringen te verwachten. Er wordt geen overlast voorzien op gevoelige 
bestemmingen buiten de locatie. Evenmin zal er door de nieuwbouw hinder worden ondervonden van 
omliggende bedrijven/inrichtingen.  
 
Hinder voor omgeving (VNG-publicatie) 
Planologisch gezien zal hinder voor de omgeving niet optreden omdat de plaatsen van de nieuwbouw in 
het centrum van de locatie Nyenrode University liggen: verder van de inrichtingsgrens dan andere 
vergelijkbare gebouwen van Nyenrode University. Overlast voor de omgeving zal niet toenemen omdat 
hiervoor het criterium geldt van de afstand tussen de erfgrens van Nyenrode University en de gevels van 
gevoelige bestemmingen. Deze afstand wijzigt niet. 
 
Hinder van omgeving (VNG-publicatie) 
De nieuwbouw komt verder af te liggen van omringende inrichtingen dan de bestaande gebouwen van 
Nyenrode University. De potentiële hinder die van omliggende bedrijven ondervonden wordt ter plaatse 
van de nieuwbouw, is minder kritisch dan nu voor de bestaande gebouwen. Hiervoor is namelijk de 
afstand van de inrichtingsgrens van elk nabij gelegen bedrijf tot de gevel van elk nieuw te bouwen gebouw 
het criterium.  



13 

 

Toets in kader Wet milieubeheer 
Bij dit toetsingskader is het vooral van belang of de aard en omvang en de intensiteit van de potentiële 
hinder significant zal afwijken van het bestaande. Het gaat hierbij uiteindelijk om de vraag of voldaan kan 
worden aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. De slotsom is dat het geen probleem is. Immers de 
nieuwe gebruiksfuncties zijn: 

- Forumgebouw met aula om examens af te kunnen nemen, 2 tot 3 collegezalen voor 80 personen, 
bibliotheek, auditorium en kantoorruimtes;  

- Uitbreiding Plesmanhotel met maximaal 30 kamers;  
- Vervanging Koetshuisvleugelhotel met maximaal 50 kamers. 

 
De omvang van de activiteiten zal wellicht toenemen, de aard en de intensiteit zullen niet veranderen. De 
toename van de omvang zal vooral betrekking hebben op het aspect geluid. Zie hiervoor de  
desbetreffende paragraaf . 
 
Als de plannen worden doorgezet, moeten gelijktijdig met het aanvragen van de omgevingsvergunning 
het bouwen, een melding of meerdere partiële meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer worden 
ingediend. 
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Archeologie 
 
Advies 
Uitgaand van hetgeen staat opgenomen in de Ruimtelijke visie Nijenrode 2012 en het Beeldkwaliteitsplan 
2014, adviseren wij om delen van de ruimtelijke ontwikkelingen vooraf te laten gaan door archeologisch 
onderzoek. Het gaat daarbij specifiek om:  
1. de ontwikkelingen langs de centrale as van de cope-ontginningen (voormalige Otterspoorbroeksedijk); 
deze liggen in de zone met hoge archeologische verwachting op archeologische resten vanaf de 
middeleeuwen en Nieuwe tijd; 
2. de ontwikkelingen rondom de ontsluiting/ aanleg hoofdingangen aan de zuidzijde van het kasteel, op de 
Vechtoever; deze liggen grotendeels in een zone met hoge archeologische verwachting op 
archeologische resten vanaf de Vroege IJzertijd;  
3. de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de vleugel aan het Koetshuis; deze ligt (deels) in een 
zone met hoge archeologische verwachting op archeologische resten vanaf de Vroege IJzertijd.  
 
Het gaat hierbij overigens om alle gravende en bodemverstorende werkzaamheden: naast 
bouwwerkzaamheden ook bij voorbeeld verbreden of aanleg van watergangen, kappen/rooien en 
beplanting.  
 
De overige ontwikkelingen van de parkeergelegenheden, sportcampus en het academische hart, vinden 
plaats in een zone met lage of zeer lage verwachting. De aangegeven bouwoppervlakken (circa 15.000 
m2) blijven ruim beneden de vrijstellingsgrens van 10 ha. Hiervoor is geen archeologisch onderzoek 
nodig. 
 
Toelichting 
Het plangebied voor de Ruimtelijke visie Nijenrode 2012, kent een diverse waardering op het gebied van 
archeologie. Deze omvat:  

a. Terrein van hoge archeologische waarde: kasteel Nyenrode. Conform het archeologische beleid 
van de gemeente Stichtse Vecht zijn in dit deel geen grondingrepen toegestaan.  
In 2010 en 2011 heeft een archeologische begeleiding conform protocol opgraven 
plaatsgevonden rondom kasteel Nijenrode i.v.m. funderingsherstel1.  

b. Zone met hoge archeologische verwachting: langs de oevers van de Vecht ter weerszijden van 
het bovengenoemde kasteel Nijenrode. De hoge verwachting is gebaseerd op de loop van de 
Vecht, en de mogelijkheid van bewoning en gebruik van de oeverwallen vanaf de Vroege IJzertijd. 
Conform het archeologische beleid van de gemeente Stichtse Vecht dienen bodemingrepen met 
een opppervlakte van meer dan 500 m2 en een diepte groter dan 0,30 m –mv vooraf te worden 
gegaan door archeologisch onderzoek. 

c. Zone met hoge archeologische verwachting: gelegen langs de middeleeuwse cope-ontginningsas. 
Hier geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd. 
Conform het archeologische beleid van de gemeente Stichtse Vecht dienen bodemingrepen met 
een opppervlakte van meer dan 50 m2 en een diepte groter dan 0,30 m –mv vooraf te worden 
gegaan door archeologisch onderzoek. 

d. Zone met middelhoge archeologische verwachting: gelegen ten noorden en westen van de zone 
met hoge archeologische waarde en terrein van hoge archeologische waarde; gebaseerd op 
bewoning en gebruik van de Vechtoevers vanaf de IJzertijd. 
Conform het archeologische beleid van de gemeente Stichtse Vecht dienen bodemingrepen met 
een opppervlakte van meer dan 1.000 m2 hectare en een diepte groter dan 0,30 m –mv vooraf te 
worden gegaan door archeologisch onderzoek. 

e. Zone met lage archeologische verwachting: gelegen in het zuidelijke en westelijke deel van het 
plangebied.  
Conform het archeologische beleid van de gemeente Stichtse Vecht dienen bodemingrepen met 

                                                           
1 Funderingsherstel kasteel Nijenrode, gemeente Stichtse Vecht; een archeologische begeleiding (protocol opgraven), 2013; 
opsteller M. Jordanov; RAAP-rapport 2649. 
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een opppervlakte van meer dan 10 hectare en een diepte groter dan 0,30 m –mv vooraf te 
worden gegaan door archeologisch onderzoek. 

f. Zone met zeer lage verwachting, al dan niet verstoord door eerdere bodemingrepen: dit betreft 
het gedeelte aan de oostzijde van de ontginningsas, en ten westen van de eerder genoemde 
zone met hoge verwachting vanaf de Vroege IJzertijd. 
Conform het archeologische beleid van de gemeente Stichtse Vecht is voor deze zone geen 
archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

 
Op het terrein zijn in het verleden enkele waarnemingen gedaan; deze betreffen allen vondsten uit de late 
middeleeuwen en Nieuwe tijd, mogelijk deels afkomstig van een brouwerij en pottenbakkerij die in het 
gebied gevestigd waren (Archis-waarnemingsnummers 22.889, 59.962 en 58.271). 
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Cultuurhistorie  
 
Advies 

1. Een inventarisatie en analyse uitvoeren naar de cultuurhistorische waarden binnen het plangebied 
en de direct omgeving daarvan; 

2. Rekening te houden met de cultuurhistorische waarden die zijn opgenomen op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart Stichtse Vecht 2016; 

3. De in de ruimtelijke visie geconstateerde cultuurhistorische waarden te vergelijken en zo mogelijk 
aan te vullen met de waarden uit de Cultuurhistorische waardenkaart; 

4. De toelichting uit de ruimtelijke visie uit 2012 (hoofdstuk 2, waardestelling en randvoorwaarden) 
over te nemen in de toelichting op het bestemmingsplan.  

 
Toelichting 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten aanwezige cultuurhistorische waarden meegewogen worden in de 
besluitvorming. Vanaf 1 januari 2012 is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vastgelegd bij het maken 
van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan, beheersverordening of ruimtelijke onderbouwing 
rekening gehouden moet worden met cultuurhistorische waarden. Als gevolg hiervan is het van belang dat 
voorafgaand aan het maken hiervan de aanwezige cultuurhistorische waarden bekend zijn. 
 
In 2016 heeft de gemeente de Cultuurhistorische Waardenkaart Stichtse Vecht laten opstellen. Op deze, 
digitaal te raadplegen kaart, staan cultuurhistorische waarden opgenomen, onderverdeeld naar typologie. 
Door deze kaart te raadplegen kunnen alle cultuurhistorische waarden opgeroepen worden met een korte 
toelichting, die aanwezig zijn binnen het plangebied en de directe omgeving daarvan. 
 
Op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart blijkt dat binnen het plangebied diverse 
cultuurhistorische waarden aanwezig zijn, zoals ‘Buitenplaats Biotoop’, ‘Landschappelijke waarde’ en 
‘Buitenplaats Nijenrode’. Daarnaast bevindt zich binnen het plangebied een groot aantal rijksmonumentale 
onderdelen, waardonder gebouwde monumenten en de landschappelijke aanleg. De redengevende 
beschrijving van deze diverse onderdelen dient afgezet te worden tegen de geplande ontwikkelingen. 
 
Vanwege de monumentale status van het plangebied en van de vele afzonderlijke onderdelen zal voor 
nagenoeg alle wijzigingen een omgevingsvergunning voor het onderdeel wijzigen monument noodzakelijk 
zijn. Hierbij is advies van de monumentencommissie verplicht. Aangeraden wordt in een vroegtijdig 
stadium de plannen voor te leggen aan de commissie, zodat in het planstadium eventuele opmerkingen al 
verwerkt kunnen worden. 
 
In 2012 is een Ruimtelijke Visie opgesteld, waarin de geplande ontwikkelingen afgezet worden tegen 
diverse randvoorwaarden. In hoofdstuk 2 van dit document staat een uitgebreide analyse van de 
monumentale en cultuurlandschappelijke waarden en randvoorwaarden. Aangezien bij het opstellen van 
deze visie de cultuurhistorische waardenkaart nog beschikbaar was, adviseren wij deze twee documenten 
naast elkaar te leggen en de verschillende waarden met elkaar te combineren. 
 
De geplande werkzaamheden bevinden zich allen binnen het gebied dat valt onder de zogenaamde 
buitenplaatsbiotoop. Binnen dit gebied zijn de historische (park)aanleg, zichtassen en historische 
structuren van belang. Beoordeeld moet worden in hoeverre de geplande ontwikkelingen deze 
cultuurhistorische waarden beïnvloeden. Hoewel dit in de Ruimtelijke Visie uit 2012 al grotendeels gedaan 
is, dienen hierbij ook de waarden uit de cultuurhistorische waardenkaart opgenomen en verwerkt te 
worden. 
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Ecologie  
Opmerking vooraf is dat is voor deze Quickscan rapporten voor ecologie niet inhoudelijk zijn beoordeeld. 
 
Advies: 

1. Het veranderende wettelijk kader goed opnemen in het bestemmingsplan; 
2. Vroegtijdig de provincie (vanuit haar nieuwe rol als bevoegd gezag) betrekken bij het 

bestemmingsplan én de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen om de kansen van ‘natuur inclusief 
bouwen’ te verkennen;; 

3. Aanvullende onderzoeken uitvoeren (o.a. ‘nee, tenzij onderzoek’) en bestaande recente 
ecologische onderzoeken beoordelen. 
 

Wettelijk kader 
Het wettelijk kader is - vanaf 1 januari 2017 - de Wet natuurbescherming (Wnb). In de Wnb worden de 
Boswet, de Wet natuurbescherming (1998) en de Flora- en faunawet opgenomen. Voor wat betreft 
ecologie is het van belang dat zowel soortenbescherming als gebiedsbescherming dan in de Wnb staan. 
Naast de gebiedsbescherming in de Wnb is er nog de bescherming in de vorm van de NNN (vroegere 
EHS).  
Belangrijke verandering ten opzichte van de situatie voor 1 januari 2017 is dat het bevoegd gezag voor 
soortenbescherming, gebiedsbescherming en EHS de provincie is.  
 
Situatie plangebied 
Er zijn niet alleen oude ecologische onderzoeken voor het plangebied (o.a. 2009) maar ook meer recente 
onderzoeken uit 2015 en 2016. Deze onderzoeken zijn niet beoordeeld in het kader van dit advies. Het 
landgoed ligt nabij Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen en ligt binnen de begrenzing van de NNN. 
Het landgoed is aangemerkt als oude boskern en dat vormt een bijzonder aandachtspunt.  
 
“In kringen van paddenstoelendeskundigen staat Nyenrode bekend als een mycologisch kroonjuweel”, 
aldus Gert Immerzeel die in 1978 als tuinbaas/-beheerder op Nyenrode begon. Over de afgelopen 
decennia heeft hij hier al zo’n 1.300 verschillende soorten paddenstoelen gespot. Inmiddels is hij op 
Nyenrode werkzaam als erfgoedadviseur/-beheerder. Hij woont ook op het landgoed. 
  
“Paddenstoelen groeien overal op het landgoed”, zegt Immerzeel. “Vooral op de schrale stukken grond 
waar weinig anders dan mos groeit. Belangrijke gebieden zijn de oude lanen waar gemaaid wordt, zoals 
de kasteellaan, de middenlaan en de beukenlaan. 
(bron: http://newsroom.nyenrode.nl/paddenstoelenseizoen-op-nyenrode) 
 
Het landgoed herbergt diverse (waarschijnlijk talrijke) beschermde soorten (de paddestoelensoorten zijn 
overigens niet opgenomen in de lijst beschermde soorten onder de Wnb), waarschijnlijk jaarrond 
beschermde nesten en geniet gebiedsbescherming onder het regime van de NNN. Deze constateringen 
vragen erom om ecologie integraal en vanaf de vroegste planvorming mee te nemen in de planvorming. 
Op voorhand zijn ecologische onderzoeken uit 2015 en 2016 nog actueel genoeg.  
Omdat het plangebied binnen de NNN ligt is een ‘nee, tenzij onderzoek’ noodzakelijk. Wij adviseren om dit 
samen met de provincie vorm te geven.  
Wellicht is ook nog een aanvullend soortenonderzoek nodig.  
Ten slotte adviseren we om in de ruimtelijke onderbouwing ook aandacht te besteden aan Natura 2000 
gebied. 
 
Belemmeringen en nader onderzoek 
Als ecologie niet integraal en vroegtijdig wordt betrokken in de planvorming is het zeer reëel dat dit tot 
belemmeringen zal leiden. We adviseren nadrukkelijk om de provincie vanaf het allereerste begin te 
betrekken. Onder de nieuwe wet en met de nieuwe taakverdeling voor de provincie heeft zij aangegeven 
om aandacht te willen besteden aan 'natuurinclusief ontwerpen'; het in de planvorming en ontwerp 
integraal meenemen van ecologische belangen. De ontwikkeling van landgoed Nyenrode lijkt bij uitstek 
een ontwikkeling die met deze werkwijze benadert moet worden. We adviseren om hierover contact op te 
nemen met de provincie. 
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BIJLAGE BODEM 
Overzicht ligging bekende bodemonderzoeken 
.  

 
 
 
Saneringsevaluatie (Arnicon, 1998 en 2016) 
Betreft locatie Kasteel en Koetshuis (zie bijlage 2). Bij locatie 2 is nog een restverontreiniging aanwezig. 
 
Verkennend bodemonderzoek (P&J Milieuservices, 2008) 
Betreft onderzoek voor uitbreiding van de bibliotheek. Er zijn lichte verontreinigingen gemeten. Er was 
geen aanleiding om vervolgonderzoek uit te voeren. De locatie is geschikt voor het beoogde gebruik. 
 
Verkennend bodemonderzoek t.b.v. bouw (Joustra Geomet, 1998)  
Betreft onderzoek voor nieuwbouw bij bestaand onderwijsgebouw. Er zijn lichte verontreinigingen 
gemeten. Er was geen aanleiding om vervolgonderzoek uit te voeren. De locatie is geschikt voor het 
beoogde gebruik. 
 
Verkennend bodemonderzoek t.b.v. bouw (Grondslag, 1996) 
Betreft onderzoek voor voorgenomen bouw van woningen tpv een bestaand weiland en verhard sportveld. 
Er zijn lichte verontreinigingen gemeten. Er was geen aanleiding om vervolgonderzoek uit te voeren. De 

a 

b 

c 

d 



19 

 

locatie is geschikt voor het beoogde gebruik. De onderzochte bagger bleek licht verontreinigd te zijn en 
mocht binnen 20 m vanaf de waterkant verspreid worden. 
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BIJLAGE BODEM  
 
Overzicht ligging voormalige ondergrondse tanks 

 
 
Nr. op 
de 
tekening 

Benaming Functie Tankstatus Verontreiniging? 

1 Kasteel Nyenrode Kantoorgebouw Tank verwijderd 
(inhoud ca. 12.000 
liter) 

Olieverontreiniging volledig 
gesaneerd 

2 Koetshuis Evenementen Tank verwijderd 
(inhoud ca. 10.000 
liter) 

Olieverontreiniging 
achtergebleven  

3 Plesmanpaviljoen Hotelgebouw Verwijderd Niet bekend 
4 De Drie Fonteyne Dienstwoning ? Niet bekend 
5 De 

Kooikerswoning 
Dienstwoning ? Niet bekend 

 

1 

2 

3 

4 5 
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BIJLAGE BODEM 
Ligging voormalig baggerdepot 
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BIJLAGE BODEM 
 
Vermoedelijke ligging voormalige sloten 
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BIJLAGE GELUID 
 
Ligging plangebied in de aandachtsgebiedenkaart voor wegverkeerslawaai.  

 
Ligging plangebied in de aandachtsgebiedenkaart voor railverkeerslawaai.  
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BIJLAGE LUCHT 
 
Concentraties NO2 monitoring NSL 

 
 
Concentraties PM10 monitoring NSL 
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Concentraties PM2.5 monitoring NSL 
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BEELDKWALITEITSPLAN

Universiteit NYENRODE  

Versie 3.3 september 2017

Het landgoed Nijenrode, op en rond 
de fundamenten van het middeleeuws 
kasteel, wijkt qua ontstaansgeschiedenis af 
van de andere historische buitenplaatsen 
aan de Vecht en neemt daardoor een 
bijzondere plaats in. Het is een zogenaamd 
ontginningslandgoed, waarbij de 
landeigenaar de gronden in cultuur bracht 
voor bosbouw of als landbouwgrond. In de 
loop van de tijd heeft het landgoed diverse 
vernieuwingen en aanpassingen ondergaan, 
maar de structuur van het landgoed is zeer 
gaaf bewaard gebleven.

Sinds 1948 is de Universiteit gevestigd op 
het Landgoed. De ontwikkelingen van de 
onderwijs- en campus bebouwingen hebben 
geleid tot een optelsom van gebeurtenissen, 
waardoor verstrooiing in het landschap is 
ontstaan. Met de voorgestane uitbreiding 
en sanering ligt daar een enorme kans. 
Onderlinge verbindingen en samenhang 
tussen de gebouwen kunnen worden 
gemaakt, waar de campus als geheel kan 
profiteren van het landgoed.

Zorgvuldig gecomponeerd samenspel 
tussen bebouwing en landschap geven het 
landgoed status en monumentaliteit. Het 
zijn deze kwaliteiten waar dit BKP op voort 
wil bouwen om Nyenrode opnieuw in zijn 
statuur te voorzien.
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INLEIDING
 
De rapportage die voor u ligt is het Beeldkwaliteitplan Universiteit Nyenrode (BKP) behorend 
bij de Ruimtelijke Visie Universiteit Nyenrode, vastgesteld mei 2012.
Hierin is verdere studie gedaan naar de amendementen, opmerkingen en reacties die zijn 
gemaakt door verschillende belanghebbenden en partijen zoals provincie, gemeenteraad, 
welstand en klankbordgroep. Er heeft een verfijningsslag plaatsgevonden, wat heeft 
geresulteerd in een op onderdelen aangepast plan. 
 
Deze uitwerking van de visie is vertaald naar een Beeldkwaliteitsplan (BKP) Het eerste 
concept hiervan is voorgelegd aan projectgroep, stuurgroep, klankbordgroep en provincie. 
Dit document is een tweede concept dat in de komende weken opnieuw aan deze 
belanghebbenden zal worden voorgelegd.  Met de aanvullingen uit deze gesprekken is het 
BKP uiteindelijk gecompleteerd tot een definitieve versie. 
 
Het BKP is een toetsingskader en leidraad voor architecten en maakt deel uit van het 
bestemmingsplan. Het beschrijft de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot 
het monumentale landgoed Nijenrode. 
Het stelt randvoorwaarden en geeft ontwerprichtlijnen  aan de tuin- en parkaanleg, 
en de  relatie tussen de bebouwing en haar omgeving. Het vormt een leidraad voor de 
landschappelijke inrichting  en de basis voor toetsing van de saldo-benadering.
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1
CONTEXT 
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1.1 VERTREKPUNT VISIEDOCUMENT 2012

Basisdocument  voorafgaand aan het BKP 
bestaat uit het Visiedocument ‘’Ruimtelijke Visie 
Universiteit Nyenrode’’ dd 2012. Deze visie heeft 
willen voorzien in het geven van inzicht omtrent 
de uitbreidingscapaciteit van de Universiteit 
Nyenrode en het verstevigen van de samenhang 
op de Universiteitscampus. De basis van de visie 
bestaat uit een gelaagde opbouw, die ruimte 
biedt voor uitbreiding, binnen een versterkt 
landschappelijk kader. De visie bood  niet op alle 
onderwerpen volledige zekerheid. In de visie zijn 
enkele opgaven benoemd die na vaststelling van 
de visie onderwerp zijn van nadere uitwerking. 
Dit heeft vooral betrekking op de opgave van 
de Provincie ten aanzien van de invulling van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wel zijn bij deze 
opgaven een voorzet voor de invulling gemaakt en 
de belangrijkste uitgangspunten benoemd.
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1.2 AMENDEMENT

Bij de vaststelling van de Ruimtelijke Visie is door 
de gemeente Stichtse Vecht een amendement 
aangenomen. Hierin is opgenomen dat in veld C3 
de komende 10 jaar niet gebouwd mag worden, 
inclusief een nut en noodzaak verplichting, wat 
betekent dat deze plek de laatst bebouwbare 
plek op het terrein zal zijn. Ter compensatie is een 
zoekgebied onderwijsgerelateerde bebouwing in 
de Kanaalzone aangegeven met een bouwhoogte 
tot 21m. A B

1

2

3

C D
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1.3 NIEUWE PLANKAART 
MET RUIMTELIJKE INTENTIE

Voorliggende punten in acht nemend is de 
visiekaart verder ontwikkeld. Hiermee heeft een 
verfijningsslag  plaatsgevonden hetgeen heeft 
geresulteerd in een op onderdelen aangepast plan. 
Het plan voorziet in richtlijnen voor een verstevigde 
landschappelijke basis in combinatie met een 
zorgvuldige compositie van de bebouwing.
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1.4 KLEUR

Samenvallend met het landschappelijk kader 
kent de campus straks drie programmatische 
karakteristieken:
Het executive gedeelte aan de monumentale 
Vechtzijde, centraal gelegen het Academisch hart 
met de belangrijkste onderwijsgebouwen en in de 
Kanaalzone de sportcampus.

 bestaand
  
 nieuw

EXECUTIVEACADEMISCH HARTSPORTCAMPUS
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1.5 VLEKKENKAART BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan voorziet in een aantal 
bouwvlekken - zogenaamde zoekgebieden -  waarin 
toekomstige opgaves, in afstemming met de 
bijbehorende gebouwelijke en landschappelijke 
randvoorwaarden, kunnen worden uitgewerkt. 
Dit alles in samenhang met het stedenbouwkundig 
kader voor het landgoed, dat voorziet in een 
samenhangend toekomstbeeld voor Business 
Universiteit Nyenrode.
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1.6 BENOEMING VAN DE RUIMTES

Op deze kaart worden de gebieden, ruimtes, 
gebouwen, plekken en lanen genoemd, waar in de 
tekst naar wordt verwezen
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2
GELAAGDHEID VAN HET LANDSCHAP

KARAKTERISTIEK EN KWALITEIT
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2.1 CULTUURHISTORIE EN PARKAANLEG

Oriëntatie op de Vecht

Voor de positionering van Universiteit 
Nyenrode zijn de oriëntatie op de Vecht en 
de prestigieuze uitstraling van het landgoed 
van wezenlijk belang. De oorsprong en 
ontwikkeling van de buitenplaats zijn 
hiervoor bepalend geweest. 
Kasteel Nijenrode is in de 13e eeuw op een 
strategische plek op de westelijke oeverwal 
aan de Vecht gesticht. Op en rond de 
fundamenten van dit middeleeuws kasteel is 
het landgoed Nijenrode ontstaan. Vanaf de 
17e eeuw, met de aanleg van de siertuinen, 
heeft het landgoed haar kenmerkende 
prestigieuze status en rijke uitstraling 
gekregen. Dit werd nog eens versterkt door 
het ontwerp van de toegangsdreef en het 
ophogen van de toren. Het koetshuis is van 
latere datum.

In het vernieuwingsplan van Springer en 
Copijn uit begin van de 20e eeuw
kreeg de tuin- en parkaanleg een impuls 
en de nu zo kenmerkende verfijning. 
De ‘pronkentree’, de toegangsdreef die 
op de poort van het kasteel uit komt, 
vormt een belangrijk onderdeel van dit 
vernieuwingsplan. De oriëntatie van het 
landgoed op de Vecht is met dit ontwerp 
verder uitgebouwd. 

1648 De Roy Springer / Copijn

visitekaartje
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Monumentale entree

Kenmerkend voor de entreezone is de 
indirecte wijze waarop de bebouwing, 
middels een poort, een voorplein of een 
binnenplein, aan de lanen verbonden 
is. Hierdoor ontstaat de karakteristieke 
stapsgewijze inleiding naar het grote gebaar. 
De tuinsieraden, beelden en vazen die deels 
later (na 1930) zijn toegevoegd, verschaffen 
de bebouwing een gedetailleerde voorgrond 
en verfijnen en
verrijken het beeld en de beleving van het 
landgoed. Dit gegeven ondersteunt het 
monumentale karakter van het landgoed 
Nijenrode.

gelaagde opbouw zowel in landschap als in bebouwing
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Gave structuren

Niet alleen ontwerpingrepen hebben het landgoed 
haar kenmerkende gelaagdheid gegeven. Het 
zijn allereerst de fysieke condities van het 
rivierlandschap van de Vecht geweest die de 
ruimtelijke verschijningsvorm van het landgoed 
bepaald hebben.
Zo is het kasteel Nijenrode gesticht op de zand- 
en kleiafzettingen naast de rivier. Ook de eerste 
uitbreidingen van het landgoed hebben op 
deze stevige ondergrond plaats gevonden. De 
oorspronkelijke landschapsontginningsas, de 
Otterspoorbroekse wetering op de overgang 
naar het nattere veengebied, vormt de scheiding 
tussen de monumentale tuin- en parkaanleg en de 
uitbreiding uit 1975.

Het landgoed Nijenrode, op en rond de 
fundamenten van het middeleeuws kasteel, wijkt 
qua ontstaansgeschiedenis af van de andere 
historische buitenplaatsen aan de Vecht en 
neemt daardoor een bijzondere plaats in. Het is 
een zogenaamd ontginningslandgoed, waarbij de 
landeigenaar de gronden in cultuur bracht voor 
bosbouw of als landbouwgrond. In de loop van 
de tijd heeft het landgoed diverse vernieuwingen 
en aanpassingen ondergaan, maar de structuur 
van het landgoed is zeer gaaf bewaard gebleven. 
Siertuinen van Copijn en Springer, op basis van de 
renaissance aanleg uit de 17e eeuw, en ook de half 
landschappelijke vijverpartij voegen zich naar de 
middeleeuwse verkaveling.
In de structuur van de lanen en de waterlopen is 
het historische verkavelingpatroon nog steeds te 
herkennen. De laan aan noordzijde van de vijver 
versterkt dit ruimtelijk. Binnen de structurele 
dragers liggen verschillende landschappelijke 
kamers met een eigen karakter. 

projectie van bestaande structuren op historische verkaveling
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2.2 RUIMTELIJK LANDSCHAP

Omzoomde kamers

Waar in het begin kasteel en landgoed op 
de Vecht georiënteerd waren is bij de latere 
uitbreiding nadrukkelijk gekozen de tuinen 
af te schermen van hun omgeving. 
Dit heeft geresulteerd in omzoomde kamers. 
Variatie in kleur en textuur in de dichte
beplantingsrand geven de park- en 
tuinaanleg reliëf en een rijk karakter.
Waardevol is de verscheidenheid van de 
kamers. Soms is de ruimte zelf, de bloemrijke 
weide, beeldbepalend. Een andere keer 
bepaalt de vijver het beeld van de kamer of, 
in het geval van het Plesmangebouw, rijst 
de bebouwing uit het landschap op. In een 
aantal gevallen is er een laag aan toegevoegd. 
Zorgvuldig geplaatste solitaire bomen geven 
diepte aan de kamer. De bomen vormen de 
voorgrond, de bebouwing en functionele 
invulling van de kamer de achtergrond.
De opbouw met omzoomde kamers is een 
van de beeldbepalende karakteristieken van 
het landgoed.

Randen

Een rand van opgaande, dichte beplanting 
maakt het landgoed los van het 
polderlandschap. Subtiele doorkijken geven 
zicht op het afwisselende coulisselandschap 
van de omgeving. Een dichte bosstrook 
parallel aan de landschapsontginningsas 
vormde lange tijd het kader van het landgoed 
en rand aan de polder. Nu markeert de 
bosstrook de overgang naar uitbreiding in 
de kanaalzone.

subtiele doorkijk door parkbos naar polderlandschap

kaart 1969
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Compositie en enscenering

Zorgvuldig gecomponeerde zichtlijnen 
op de bebouwing of omgeving geven het 
landgoed status en monumentaliteit. 
Allereerst is daar de toegangsdreef. 
Komend van uit het poortgebouw geeft de 
entreelaan zicht op de monumentale poort 
met daarachter het kasteel. De diagonaal 
over de vijver is gericht op de toren van 
het kasteel. Op de voorgrond is in de lijn 
een opvallende struik geplaatst met witte 
bloesem in het voorjaar en een opvallende 
herfstkleur. Deze beplanting ondersteunt 
de belangrijke zichtlijn naar het kasteel.
Deze manier van benadrukken van cruciale 
plekken zetten we in om de bebouwingspool 
in de kanaalzone sterker bij het landgoed 
te betrekken en de centrale positie van het 
nieuwe forumgebouw te benadrukken.

potentiele ruimtes om in de nieuwe compositie te versterken voorbeeld van sterke bestaande enscenering vijver, begroeiing en kasteel
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2.3 FLORA / FAUNA / EHS - saldobenadering
 
De Ruimtelijke Visie voor Nijenrode (maart 2012) 
schetst de kaders voor een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen die in de komende periode van 20 
jaar plaats zullen vinden. Deze ontwikkelingen zijn 
nodig om de kwaliteit van de voorzieningen van 
Nijenrode als onderwijsinstituut en als landgoed 
ook in de toekomst veilig te stellen. Tegelijkertijd 
brengen de huidige ruimtelijke kwaliteit en de 
landschappelijke en natuurwaarden van het landgoed 
mee, dat ingrepen binnen het landgoed op een zeer 
zorgvuldige manier moeten worden ingepast. 

Het landgoed herbergt hoge natuurwaarden die 
passen bij de ouderdom van het landgoed. De
afwisseling van oud bos en bomen, laanbeplanting, 
water en oevers en (nat) grasland) en jonger bos
(in het westelijke deel) maakt het een geschikt 
leefgebied voor een groot aantal plant- en
diersoorten. Het landgoed vormt een belangrijke 
kern binnen de ecologische structuur tussen de
Venen en de Vechtplassen. Een deel van het landgoed 
is aangewezen binnen  het Natuurnetwerk
Nederland (Ecologische HoofdStructuur). Het gebied 
functioneert voor veel soorten als rustgebied en als 
stepping stone voor dieren, waaronder verschillende 
soorten vleermuizen en diverse vogelsoorten, 
die zich verplaatsen tussen deze gebieden. Een 
groot deel van deze soorten is beschermd in het 
kader van de Flora- en faunawet (vanaf 1 januari 
2017 Wet Natuurbescherming). Om te voorkomen 
dat nieuwbouw leidt tot significante aantasting 
van de ecologische waarden die het landgoed 
vertegenwoordigt, zijn maatregelen nodig om de 
negatieve effecten van de voorziene nieuwbouw 
zoveel mogelijk te beperken en te verzachten 
(mitigeren).

Buiten de bestaande gebouwen bestaat het gebied 
voor het overgrote deel uit park. Als onderdeel
van de voorziene ingrepen met nieuwbouw kunnen 
in de toekomstige situatie ook de natuurwaarden 
verder worden versterkt en beschermd. Dit geldt 
met name voor de (interne) samenhang tussen de 
verschillende elementen en de aansluiting van het 
landgoed op de omgeving. Daarnaast wordt een 
aantal maatregelen voorgesteld om in het westelijke 
deel de natuurwaarden door gericht beheer te 
versterken.

Uitgangspunt in de plannen is dat zowel een 
kwaliteitsslag wordt gemaakt binnen het NNN, als 
dat de oppervlakte van het EHS-areaal toeneemt. 
De maatregelen zijn er tenslotte ook op gericht om 
verbindingen te leggen tussen het ‘oude’ deel van 
het landgoed dat deel uitmaakt van het NNN en het 
‘nieuwe’ deel van het landgoed waarvan een groot 
deel zal worden toegevoegd aan het NNN. Ook zijn de 
maatregelen erop gericht de natuurkwaliteit in het 
nieuwe deel van het landgoed verder te verbeteren. 
Met de te realiseren verbindingen en het verbeteren 
van de natuurkwaliteit wordt bewerkstelligd, dat het 
NNN beter functioneert.

Boswet en Flora- en faunawet
Naast Saldobenadering voor ingrepen binnen 
het NNN blijven de verplichtingen zoals die 
gelden op grond van de Flora- en faunawet en 
ook de compensatieverplichting van de Boswet 
onverminderd van toepassing. De beoogde 
plannen en handelingen zullen worden getoetst en 
beoordeeld in het kader van de Flora- en faunawet 
en de Boswet. Voor zover ontheffing moet worden 
aangevraagd, zal dit worden gedaan. Ook zal invulling 
worden gegeven aan de compensatieverplichting 
zoals die geldt uithoofde van de Boswet.

Maatregelen en randvoorwaarden:
In de natuurvisie voor het landgoed worden als 
onderdeel van de Saldobenadering de volgende
maatregelen genomen:

1:  Uitbreiding van de begrenzing van het NNN 
richting het westelijke deel van het landgoed ;
2 en3: Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de 
inpassing van nieuwe gebouwen in nieuwe deel
van het NNN;
• Inrichten verbinding nieuwe en oude NNN;
• Opheffen parkeerplaats en 
natuurontwikkeling westzijde van het landgoed (het 
‘nieuwe’ deel)
• Versterken corridorfunctie
• Ontwikkeling en bestendigen beheer nieuwe 
deel landgoed (westzijde)
• Ontwikkelen zoomfunctie zuidrand
• Zonering gebruik
• Inpassing nieuwbouw (met name rond het 
Forumgebouw)
4:  Inrichting en doortrekken van de wetering 
aan de zuidzijde van het landgoed

Natuurtypen landgoed Nijenrode. 
Bron: Natuurbeheerkaart 2013, provincie Utrecht.
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 NNN (aangepaste contour)

  Nieuw bos

  Versterken laan en bosrand

 Verbindingen

 Nieuw laagland

 Versterken oever-/waterverbinding

1  Inrichten zone verbinding oude en nieuwe deel landgoed
2  Opheffen deel parkeerplaats en omvormen bos
3  Versterken bestaande waarden nieuwe deel bos
4  Opheffen tennisbaan en omvormen bos/grasland
5  Nieuw laagland; ontwikkelen bosrand en kruidenrijk grasland (nat)
6  Versterken bosranden
7  Versterken randzone met (afschermende) beplanting en zoomvegetatie

RUST

DRUK

7

Uitgaande van bovenstaande, zijn de volgende 
randvoorwaarden worden geformuleerd:
1. Het parkeren wordt geconcentreerd aan 
de zuidrand van het landgoed;
2. De overgang tussen bebouwing 
en buitenruimte wordt zo ingericht dat 
voorkomen wordt dat gebieden met bijzondere 
natuurwaarden worden betreden;
3. Buiten het ruimtebeslag van de 
bebouwing wordt bestaande natuur behouden 
en wordt nieuwe natuur ontwikkeld. 
De natuurontwikkelingskaart is hierbij 
richtinggevend. Binnen het oude landgoed wordt 
ingezet op behoud van bestaande waarden;
4. Waardevolle bosgebieden op het terrein 
blijven behouden;
5. De noordzijde van het landgoed wordt zo 
min mogelijk betreden;
6. In het kader van de Flora- en faunawet 
dienen vliegroutes en verblijfplaatsen van 
vleermuizen te worden behouden;

7. Het gebied is toegankelijk voor de aanwezige 
fauna;
8. Er dient bij realisatie van de bouwplannen 
rekening te worden gehouden met beschermde 
plant- en diersoorten;
9. Er dient invulling te worden gegeven aan 
de maatregelen die zijn beschreven in de Flora- en 
fauna effectbeoordeling, waarbij in het bijzonder 
grote schommelingen in het grondwaterpeil als 
gevolg  van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden 
dienen te worden voorkomen;
10. Bij gebruik van het terrein en de gebouwen 
in de avonduren wordt in kwetsbare gebieden het 
verlichtingsniveau aangepast ten behoeve van 
onder meer vleermuizen.

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Saldotoets 
die samen met het Beeldkwaliteitplan als bijlage 
onderdeel vormt van het bestemmingsplan. Tezamen 
vormen deze het toetsingskader met betrekking tot 
de gevolgen van ontwikkelingen vanuit ruimtelijke 
aanvaardbaarheid, cultuurhistorie en ecologie.

Saldobenadering voor ingrepen in het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen: EHS):

Voor het NNN geldt als algemeen uitgangspunt 
dat ingrepen binnen het NNN niet zijn 
toegestaan als deze leiden tot significante 
aantasting van de wezenlijke waarden en 
kenmerken van het NNN, tenzij sprake is van een 
groot maatschappelijk belang en er geen sprake 
is van een reëel alternatief. Dit wordt ook het 
Nee, tenzij beginsel genoemd. Het provinciaal 
beleid ten aanzien van het NNN biedt een aantal 
mogelijkheden om ruimtelijke ingrepen binnen 
het NNN mogelijk te maken. In overleg met de 
provincie Utrecht is voor Nijenrode gekozen 
voor de Saldo-benadering. De saldobenadering 
mag worden toegepast als er sprake is van 
een combinatie van projecten of handelingen, 
die tevens tot doel hebben de kwaliteit en/of 
kwantiteit van het NNN op gebiedsniveau per 
saldo te verbeteren. Voorwaarde daarbij is dat 
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van natuur 
gewaarborgd is. 

Relatie Ruimtelijke Visie, Beeldkwaliteitplan en 
Saldotoets

In 2012 is een Ruimtelijke Visie Universiteit 
Nyenrode uitgewerkt die is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Inmiddels is de Ruimtelijke Visie 
nader uitgewerkt in voorliggend Beeldkwaliteitplan. 
Daarnaast is op basis van ecologisch onderzoek een 
uitwerking gemaakt van de maatregelen die nodig 
zijn om significante effecten op de natuurwaarden 
binnen het landgoed zoveel mogelijk te voorkomen 
en te verzachten. Tezamen vormen deze één 
samenhangende ruimtelijke visie waarbij de 
‘groene maatregelen’ als het  ware de contramal 
vormen voor de beoogde ‘rode ontwikkelingen’. Er 
is daarmee sprake van één ruimtelijke visie waarin 
de combinatie van plannen en handelingen worden 
gepresenteerd.

De uitvoering van alle rode ontwikkelingen zal naar 
verwachting een lange looptijd hebben (circa 20 
jaar). De uitvoering van de ‘groene’ maatregelen zal 
echter op korte termijn ter hand worden genomen. 
Hierdoor wordt als het ware een groene buffer 
opgebouwd waarbinnen de rode ontwikkelingen 
kunnen plaatsvinden. Er is daarmee sprake van 
samenhang tussen de betreffende plannen en 
handelingen, zoals die (gefaseerd) zijn en nog 
worden vastgelegd in het bestemmingsplan.
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2.4 MONUMENTEN, TYPOLOGIE EN SAMENHANG

Aanzet en verschillende karakteristieken kamers

Het landschap van de buitenplaats heeft zich in de 
loop van de tijd weliswaar steeds ontwikkeld, maar 
binnen de historische structuren die daardoor 
vrijwel volledig gaaf zijn. Om die reden vormt de 
landschappelijke structuur het kader waarin de 
verschillende ontwikkelingen zich zullen moeten 
voegen. Landschap is daarmee leidend.

Ruimtelijk zijn in het landgoed drie delen te 
onderscheiden; het monumentale ensemble aan de 
Vecht, het omsloten middengebied en de zone aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal. De bebouwing voegt 
zich naar dit groene kader. Waarbij het landschap 
leidend is voor de positionering van gebouwen 
in de verschillende kamers en in de verhouding 
tussen bebouwing en landschap. Hierdoor is 
de samenhang met de historische basis van het 
landgoed gegarandeerd.

Het contrast tussen verdichting aan de oostzijde, 
het monumentale landgoed, en een grotere 
openheid aan de westzijde is waardevol. Om dit te 
versterken grijpen we in het parkontwerp terug op 
de oorspronkelijke langgerekte strokenverkaveling 
en introduceren we lange zichtlijnen. 

GRONDGEBIED NYENRODE

VIJVERS, GRACHTEN EN 
SLOTEN 

BOS

MONUMENTEN

LANEN

PARK

TUINEN

Figuur 5: Typische eigenheid monumentale buitenplaats
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Verbinden, door een formeel en informeel 
netwerk

Lange lijnen, geënt op de historische 
polderstructuur, versterken de eenheid 
van het landgoed. Laanbeplanting van 
grote bomen van de 1e orde (zoals eiken, 
beuken of kastanjes) geeft deze lijnen een 
formeel karakter. Op indirecte wijze wordt 
de bebouwing hieraan gekoppeld. Het 
beeld van de lanen wordt verrijkt door de 
combinatie met de singels. De waterlopen 
vormen hierin een eigen, meer informele 
wereld naast de formele lanen. Informele 
‘struinpaden’ tenslotte rijgen de kamers 
aaneen, zoals ook is toegepast in het 
ontwerp van Hein Otto voor de omgeving 
van het Plesmangebouw.

formele en informele lanen en paden Hein Otto 1952 - 1962
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3
ONTWERP IN PLANLAGEN
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3.1 POSITIONERING UNIVERSITEIT

Prestigieuze traditie

Een opvallend kenmerk van het landgoed is dat de 
structuur bewust is ingezet om grootsheid uit te 
stralen. Deze basis is nog altijd aanwezig. Wanneer 
we de kwaliteiten van het landgoed Nijenrode 
bekijken, de gelaagdheid van de elementen en 
de enscenering van het ensemble zou je dat 
haast willen vergelijken met de elementen van de 
klassieke universiteiten zoals Harvard en Yale. 

Samenhang en spreiding

Sinds 1948 is de Universiteit gevestigd op het 
Landgoed. De ontwikkelingen van de onderwijs- 
en campus bebouwingen hebben geleid tot 
een optelsom van gebeurtenissen, met weinig 
samenhang en versterking van elkaar. Hierdoor is 
een verstrooiing in het landschap ontstaan.
Momenteel ligt - anders dan het visitekaartje 
verondersteld - het zwaartepunt op het terrein bij  
het onderwijsgebouw ‘’Ah- en de Rooij’’. De van 
oorsprong sterk op de Vecht oriëntatie van het 
gebied is hierdoor in disbalans. 

Met de voorgestane uitbreiding en sanering ligt 
daar een enorme kans. Onderlinge verbindingen en 
samenhang tussen de gebouwen kunnen worden 
gemaakt, waar de campus als geheel kan profiteren 
van het landgoed. Basis hiervoor is de structuur die 
zijn oorsprong vindt in het monumentaal landschap 
uit de 17e eeuw, het formele patroon van lanen en 
paden. Door dit te versterken ontstaat een netwerk 
dat een houvast biedt om samenhang in de situering 
van de bebouwing te bieden. 

Verstevigen van de Centrale as

Allereerst is daar een sterke nieuwe verankering 
noodzakelijk, een nieuw hart, een plek 
van samenkomst, waar de belangrijkste 
onderwijsfuncties samenkomen, zoals de 
collegezalen,  bibliotheek en diploma-uitreikingen. 
Samen met het huidige onderwijs gebouw kan dit 
het centrum worden tot het nieuwe academische 
hart, centraal gelegen op het landgoed op het 
kruispunt met de centrale as.
Het representatieve kasteel en koetshuisvleugel aan 
de Vecht zijn thans in gebruik voor het executive 
onderwijs. Het kasteel wordt ingezet als vergader 
en college faciliteit, de koetshuisvleugel als 

horecavoorziening. Dit ensemble wordt versterkt 
door de uitbreiding van de horeca functie met een 
foyer en hotel voorzieningen. De huidige ICT vleugel 
wordt gesloopt. Door de nieuwe uitbreiding achter 
het koetshuis te positioneren wordt de voormalige 
koetsenstalling weer vrijgespeeld.
Op de kop aan de centrale as bij de vijver wordt het 
nieuwe mensa gebouw gepositioneerd. Dit gebouw 
neemt een centrale plek in in de versterking van de 
recreatieve pool. Om deze plek te versterken wordt 
voorzien in een centrale verpoosplek: een centraal 
gelegen ‘’court’’ die zich tegelijkertijd manifesteert 
aan de vijver.

Campus in de Kanaalzone

In de Kanaalzone ligt nog een enorme potentie 
om de lengte van het landgoed te benutten: in de 
verlenging van de as richting de kanaalzone is ruimte 
voorzien voor een onderwijs of woongebouw aan 
een veld dat zich opent aan het Amsterdam Rijn 
Kanaal. Ten noorden van de as wordt voorzien 
in een aantal sportpaviljoens, met de vijver als 
middelpunt. Ten zuiden van de as woonclusters als 
eilanden in een bosrijk gebied. 

Nieuwe entree

Het sluitstuk van het gebied ligt in het maken van 
een nieuwe entree. Door zijn zorgvuldig gekozen 
positie kan deze een nieuw front maken naar 
buiten en verbinden naar binnen. Het hertenkamp 
neemt in deze nieuwe configuratie weer een sterke 
centrale positie in.
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sanering koetshuisvleugel (1), 
bibliotheek (2) en mensa (3) 
tennisbanen (4) 
totaal footprint: 4900 m2 

versterken van het 
academisch hart

versterken van de 2 polen 

sport en wooncampus
in de kanaalzone

versterken van de 
monumentale entreezone 

3.2 INTENSIVERING AAN DE CENTRALE AS

2 13

4
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3.3 VERSTEVIGD LANDSCHAPPELIJK KADER

Het landgoed Nijenrode is gelegen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en heeft ecologische en landschappelijke 
kwaliteiten die randvoorwaardelijk zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de universiteitscampus op het landgoed.

Allereerst is daar de beslotenheid van het landgoed met dichte 
begroeiing van het oude parkbos. Hierdoor heeft het landgoed, 
als robuuste groene plek, met name landschappelijk waarde in 
de afwisseling tussen openheid en geslotenheid van de oeverwal 
van de Vecht. 
De aanwezige stinzeflora in de pronkentree blijft behouden en 
ook de afwisseling van parkbos en grasland blijft gehandhaafd.
Door de positionering van programma, uitgekiende routing en 
door variatie in beheer van de graslanden ontstaat er op het 
landgoed een afwisseling tussen luwe, extensieve zones, en 
meer intensief gebruikte gebieden zoals het academisch hart. 
Het hertenkamp met tuinsieraden daarbij blijft gehandhaafd als 
rust- en stiltegebied. 

a. Versterken stelsel van lanen

De centrale as wordt opgespannen tussen twee polen; het 
monumentale ensemble aan de Vecht en een te vernieuwen 
ensemble rond de vijverpartij in de kanaalzone. 
Het historische ensemble blijft de prestigieuze entree van het 
landgoed vormen. Hier bevinden zich de meest representatieve 
functies van de campus, het visitekaartje. Met de vernieuwing 
van de koetshuisvleugel wordt het ensemble aan de
westzijde versterkt en nadrukkelijker aan de formele laanstructuur 
van het landgoed geplaatst.
Met de sanering van de mensa en de sporthal ontstaat de 
mogelijkheid rondom de vijver, in een landschappelijke setting 
een nieuwe zone voor wonen en ontspanning te ontwikkelen. 
De nieuwe mensa vormt nadrukkelijk een front naar de centrale 
laan. Vanaf een centraal in de as en aan de vijver geplaatst 
woongebouw wordt het zicht vrij gemaakt en een visuele 
verbinding gelegd naar het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Door deze beide ingrepen wordt de kanaalzone definitief bij de 
universiteitscampus betrokken en wordt het landgoed tot een 
geheel gemaakt.

b. Verstevigen van de waterstructuur

De bestaande waterloop in de kanaalzone wordt aangepast aan 
de oorspronkelijke strokenverkaveling. In de polderstructuur 
van de uitbreidingsstrook ten zuiden van het huidige landgoed 
worden een aantal groenstroken toegevoegd en vindt door het 
maken van een stuk ‘laag land’ t.b.v. de versterking van de EHS 
een vernatting plaats.

c. Aanzetten academisch hart

Het forumgebouw krijgt een prominente plek aan de hoofdas 
in de grote landschappelijke kamer van het omsloten 
middengebied. Met het Albert Heijn- De Rooijgebouw vormt het 
een zwaartepunt in de campus; het geformaliseerde hart.
Een langgerekte open ruimte wordt opgespannen tussen de 
twee gebouwen. Dit vormt de centrale ontmoetingsruimte van 
de universiteitscampus. De openheid van de landschappelijke 
kamer wordt door de ingreep vergroot. Een gazon tussen de AH-

De Rooij gebouw en het Forumgebouw vormt het hart. Naar 
de rand toe kan het beheer extensiever zijn. Hier blijft het 
beeld van bloemrijk gras- en hooiland bestaan, in samenhang 
met het dichte parkbos. 

d. Versterken landschappelijke kwaliteit per deelgebied

De historische driedeling in het landgoed is kenmerkend; 
het monumentaal ensemble aan de Vecht, de omsloten 
kamer in het midden en de kanaalzone aan de westzijde. Met 
ontginningsas als scheiding en markering van de overgang 
tussen het oude monumentale landgoed en de uitbreiding uit 
1975.
Deze driedeling wordt aangezet door de landschappelijke 
kwaliteiten per deelgebied te versterken.

Ter plaatse van de ontginningsas wordt het contrast tussen 
het oude monumentale landgoed en de uitbreiding uit 1975 
opgevoerd. De beslotenheid van het monumentale landgoed 
wordt in het zuidoostelijke deel doorgezet in
de uitbreidingsstrook. Hierdoor ontstaat een gevarieerd beeld 
van grotere en kleinere kamers.
Het gedeeltelijk saneren van de bestaande woonbebouwing 
in de kanaalzone biedt de mogelijkheid om de weidsheid 
van het landgoed in het westelijk deel te vergroten. In de 
huidige situatie stopt de mensa het beeld vanaf de centrale 
laan. Met het openen van de ruimte en het positioneren van 
de bebouwing rondom de vijver ontstaat diepte. Hiermee 
worden vijverpartij en het ensemble er omheen, en daarmee 
de kanaalzone als geheel, ruimtelijk verbonden met de rest 
van het landgoed.
De setting van gebouwen in een groene, landschappelijke 
context van waterpartijen met brede oevers, bosjes en open 
weides ondersteunt de functie van ‘ontspanning’ in dit deel 
van de campus. Hier ‘houdt men de zaag scherp’. 

In het historische entreegebied van de campus vormt het 
hertenkamp een groen, onbebouwd rustpunt. Het hotel in 
de vernieuwde koetshuisvleugel, het Plesmangebouw, het 
Reprogebouw en omgeving en het entreegebouw worden om 
deze open ruimte gecomponeerd. 

e. Vormgeven randen

Het landgoed Nijenrode en de uitbreidingsstrook vormen een 
onlosmakelijk onderdeel van het afwisselende landschap van 
de stroomrug tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. 
De voorgestelde variatie in openheid en geslotenheid van
de rand van het landgoed ondersteunt de dieptewerking in 
het coulisselandschap en versterkt het onderscheid tussen de 
verschillende onderdelen
van het landgoed.
Om de overgang tussen landgoed en polder met name in het 
open deel te verzachten kunnen beplantingsstroken in de 
parkeervelden ingepast worden met coulissen van wilgen, 
passend bij het afwisselende agrarische cultuurlandschap in 
de context van het landgoed.
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3.4 HET FORMELE EN INFORMELE PATROON

De belangrijkste verbinding op het landgoed is 
de Centrale as, die is op te delen in twee delen: 
een voetgangersstraat die de onderwijsfuncties 
verbindt met de horeca voorzieningen en hotel, 
en het tweede deel dat leidt van de campus naar 
de onderwijsgebouwen en is onderdeel van een 
parkachtige setting. Het eerste deel is verhard met 
asfalt, het tweede deel kenmerkt zich door een 
landschappelijke uitwerking met halfverharding of 
gras richting het Amsterdams Rijnkanaal.

Rondom deze formele structuur manifesteren zich 
een aantal plekken voor ontspanning, plekken om de 
geest te laten rusten en connectie te maken met de 
natuur; met de dieren in het hertenkamp, bijzondere 
bomen, planten, bloemen en kleuren rondom de 
vijver in het oude landgoed, sport en spel rondom de 
vijver op het nieuwe landgoed, of slenteren over de 
paden die kronkelen door het oude parkbos.

Een tweede secundaire as verdeelt de stromen, 
komend vanaf de parkeerentrees.
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3D vogelvlucht vanaf de Vecht
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173 pp

22 pp

TOTAAL: 1221 pp

440 pp

586 pp
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executive programma
medewerkers

3.5 PARKEREN IN COULISSELANDSCHAP

Parkeerruimte is in de huidige situatie verspreid 
over het landgoed. Met de verdere ontwikkeling van 
de universiteitscampus zal het parkeren met name 
geconcentreerd worden aan de zuidzijde van het 
terrein. Hiermee wordt het landgoed grotendeels 
autovrij. Daarnaast blijven de parkeerplaatsen voor 
bezoekers bij het koetshuis gehandhaafd.
 
Bestaande parkeerplaatsen aan de zuidzijde blijven 
zoveel mogelijk behouden. Met de realisatie van de 
nieuwe entree en het entreegebouw zal hier een deel 
van het parkeermaaiveld verdwijnen. Deze worden in 
de uitbreidingszone in de kanaalzone gecompenseerd.
1250 parkeerplaatsen op maaiveld legt een behoorlijk 
beslag op de beleving van het landgoed. Het is 
daarom van essentieel belang de parkeerplaatsen 
landschappelijk goed in te passen. Met de inrichting 
van de parkeervelden wordt een landschappelijke 
sfeer oproepen die recht doet aan de ruimtelijke 
kwaliteit van het landgoed.
 
In de uitbreidingsstrook in de kanaalzone blijft de 
polderstructuur grotendeels intact. Parkeerplaatsen 
worden hierin in gepast. Tussen de geparkeerde auto’s 
worden verspreid boomsingels aangeplant met wilg of 
els, passend in het coulissenlandschap van de polder. 
Deze boomsingels onderbreken het parkeervlak, 
geven diepte aan de ruimte en verzachten het zicht 
op de geparkeerde auto’s.
 
Een deel van de parkeerplaatsen op het noordwestelijke 
deel van het landgoed blijven behouden. Deze worden 
afgeschermd door een dichte bosrand. Slechts een 
deel van de vakken wordt intensief gebruikt. De alleen 
voor piekmomenten noodzakelijke parkeerplaatsen 
kunnen worden uitgevoerd in een open bestrating waar 
gras tussen kan groeien. Dit levert een aantrekkelijker 
beeld; groen en landschappelijk.
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3D vogelvlucht met parkeerlandschap
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4
STEDENBOUWKUNDIGE ENTITEITEN
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1 VERBETEREN HISTORISCHE ENTREE

- vernieuwing koetshuisvleugel biedt de kans het 
parkeerterrein op de kop van de historische entree 
aan de Vecht te verbeteren

- uitbreiding koetshuis met horecafunctie, zicht op 
het water en kasteel, terras aan centrale laan
(a) zoekruimte uitbreiding hotelfunctie

2 VERBINDEN

- een houten terras (b) langs één zijde van het 
voormalige reprogebouw biedt mogelijkheid voor 
een heldere route langs het gebouw tot verblijven 
aan het water. Eveneens wordt de entree van het 
gebouw verbeterd.

- het voormalig reprogebouw en terras vormen 
de verbinding tussen Plesmangebouw en 
Entreegebouw.

- verschillende buitenruimtes verbinden het 
gebouw met het omringende landschap; enerzijds 
geschakeerd aan de laan en de wetering, anderzijds 
zich openend naar het polderlandschap en de Vecht

3 POSITIONEREN HERTENKAMP

- deze verbinding maakt het mogelijk het 
hertenkamp en de tuinsieraden beter tot zijn recht 
te laten komen als centraal landschappelijk element

4.1 MONUMENTAAL ENSEMBLE

herpositionering van bestaande en nieuwe gebouwen aan een ‘‘lint’’ dat zich rijgt rondom Hertenkamp

a

b
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3D vogelvlucht vanaf de Vecht
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Centraal gelegen omrande kamer / zwaartepunt van de campus met 2 belangrijke onderwijsgebouwen

1 VERSTERKEN ACADEMISCH HART

- het forumgebouw in het academisch hart
wordt een samenspel van volumes, dat zich
opent naar het AH-de Rooijgebouw. Hierin is een 
nieuwe aula gedacht evenals research, bibliotheek, 
studieruimtes, collegezalen, restaurant, maar ook 
kantoorruimtes.

- de tussenruimte tussen beide gebouwen wordt
een verbindend element, een groen tapijt zoals
we die kennen uit Amerikaanse en Engelse 
universiteitscomplexen.

- het beeld van het academisch hart is een 
langgerekte, smalle open ruimte, omsloten door 
een groene rand. De opbouw en het beeld van deze 
groene rand wordt gevarieerder door het strategisch 
plaatsen van een bloeiende struikenlaag, meer 
afwisseling in open en meer gesloten delen en het  
centraal accentueren/vrijspelen van mooie solitaire 
bomen.

- gebouwen staan vrij in de omsloten kamer

4.2 ACADEMISCH HART
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recreatieve zone, gelegen aan het eind van de centrale as, rondom de vijver, zich openend naar het ARK

1

3

2

1 INVULLEN ‘DE BELOFTE’;

- de mensa met een front naar de centrale laan, 
markeert het einde van de as en introduceert de 
pool rondom de vijver

- de overgang van gebouw naar landschap is 
zorgvuldig vormgegeven met een stoep, trap of 
terras.

- de mensa kent een groene, open voorruimte 
(ligweide), in contrast met de dichte rand rondom 
het academisch hart.

- de achterzijde aan het water is verhard,
d.m.v. terrassen.

- vanaf het bouwvolume op het rugbyveld wordt 
het zicht naar het kanaal geopend.

2 POSITIONEREN RONDOM DE VIJVER

- nieuwe bouwvolumes worden als paviljoens of 
folly’s rondom de vijver geposotioneerd.

- het ‘rondje vijver’, een gemarkeerd pad vormt een 
circuit voor hardlopers, skaters of wandelaars.

3 UITBREIDEN CAMPUS

- woonbebouwing wordt in samenhangende 
complexjes aan de wetering geplaatst

4.3 KANAALZONE
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3D vogelvlucht vanaf de kanaalzijde
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5
DEFINITIE VAN DE OPGAVEN
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5.0 INLEIDING

Inleiding
Bij de uitwerking van de bebouwing op het landgoed is 
het telkens de wisselwerking tussen twee aspecten die 
de beoogde sfeer kunnen maken of breken, namelijk; 
de representatie van zowel gebouw als de plek en het 
gezicht temidden van bijbehorende landschappelijke 
coulissen. 

Deze wisselwerking vindt plaats op verschillende 
schalen, die van de plek die het gebouw inneemt 
in het geheel, die van de plek zelf en die van het 
stedenbouwkundig detail, de accenten en verfijningen.

Aan de hand van de volgende thema’s zullen de 
contextuele randvoorwaarden worden beschreven:
1 positie van het gebouw in de landschappelijke 
hoofdstructuur; aan de as, tov  het water of de  plek 
in de kamer
2 coulissewerking; de verknoping aan de voor- en  
achtergrond, de plek voor ontmoeting, silhouet
3 Beeldkwaliteit van de architectuur

Tot slot maakt de beplanting het geheel af.

5.1 POSITIONERING BEBOUWING

De landschapkamers die ontstaan tussen en aan 
de waterlijnen maken de coulissen voor de nieuwe 
bebouwing en plekken. De bebouwing is hierin steeds 
zo geplaatst, dat deze een positie inneemt in deze 
ruimte. De opbouw en schakering van de volumes zijn 
zo geplaatst dat deze  antwoorden op of beantwoorden 
aan de intentie van de plek en beoogde betekenis.

CENTRALE AS
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Het maken van een front aan de centrale as, 
sterke enscenering

ONTWERPBENADERING

Illustratief voor de wisselwerking tussen landschap 
en bebouwing zijn de oude Italiaanse villa’s van 
Palladio. De wijze waarop deze gepositioneerd zijn 
in het landschap samen met de zorgvuldige opbouw 
van de volumes verankeren het gebouw aan zijn plek. 
Vervolgens worden accenten in de gevel gemaakt 
zodat een front zich aftekent. 

De lange assen worden versterkt door beplanting 
aan de zijden. Het subtiele maar uitgebalanceerde 
spektakel is daar waar de as overgaat in een plek en 
twee pinus piniae oprijzen uit het landschap, die als 
een parasol een dak maken waartussen de gevel zich 
aftekent. 

Een zorgvuldig gekozen volumeopbouw met hoge 
en lage delen, met en zonder bijzondere dakopbouw 
componeren een voorgrond op het silhouet van de 
beboste achtergrond, die eveneens bestaat uit hoog 
en lager groen. 
Hier is een zachte verbinding met het landschap voor 
en achter de villa gemaakt door galleria’s en terrassen. 
De compositie wordt verfijnd met trappartijen, hoge 
en lage muren en heggen, en vervolmaakt met 
tuinsieraden als beelden en vijvers. Deze enscenering 
is zeer verfijnd en gebalanceerd met als doel ruimte te 
maken voor informele ontmoeting.

In een enkel geval zal het een formele benadering 
van een gebouw kunnen zijn zoals aan het eind van 
de centrale as, in veel andere gevallen wordt er 
een zachte verbinding met het landschap gemaakt, 
passend bij de plek op het landgoed. 

De enscenering van het landschap rondom de 
bebouwing en de plekken moet met een dergelijke 
zorgvuldigheid  worden vormgegeven. Cruciaal is de 
sterke en harmonische interactie tussen het gebouw 
en de omgeving.

Zachte verbinding met het landschap en een zorgvuldig 
gekozen volumeopbouw
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5.2 KNOOP

Ruimte voor ontmoeting

Dwars door en rondom de kamers lopen paden die 
de verschillende gebouwen met elkaar verbinden. Er 
ontstaat ruimte voor ontmoeting, zowel binnen als 
buiten. Kenmerk van het ontwerp is dat zorgvuldige 
aandacht wordt besteed aan het maken van deze 
overgangen tot plekken.
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5.3 ALGEMENE BEELDKWALITEIT EN MATERIALISATIE 
VAN DE ARCHITECTUUR

De volumeopbouw van de gebouwen zijn zorgvuldige 
gemaakte composities. Veelvuldig wordt gebruik 
gemaakt van thema’s als ritmiek, geleding, tektoniek, 
symmetrie en verhoudingen om sierlijke, maar 
monumentale gebouwen te maken met informele 
kanten. De relatie met het landschap staat steeds 
centraal en er wordt dus ook extra aandacht 
gevraagd voor de vormgeving van de relatie tussen 
binnen en buiten, op de juiste plekken kunnen grote 
raampartijen de relatie maximaliseren terwijl soms 
de bebouwing zich terughoudend moet opstellen 
i.v.m. mogelijke verstoring van ecologische waarden. 
Getoonde thema’s als arcades, gaanderijen, loggia’s 
en daken en dakbeëindigingen verrijken het beeld. Op 
sommige plekken, met name in het historische deel 
van de buitenplaats zal dit resulteren in historiserende 
architectuur, maar elders zijn binnen deze kaders zijn 
uiteraard moderne uitwerkingen van de gebouwen 
mogelijk. 

Er worden hoogwaardige steenachtige materialen 
als baksteen, natuursteen en architectonisch beton 
gebruikt in een rijke, zorgvuldige detaillering. 
Er worden gedempte natuurlijke kleuren 
voorgeschreven  die in balans zijn met de omgeving.

Accenten en silhouet

Naast de positie van de bebouwing in het veld en 
de voor en achtergrond werking worden bepaalde 
plekken verbijzonderd. Het markeert entrees en zorgt 
voor oriëntatie op het terrein.
Het meest prominent is en blijft het kasteel met toren 
(1). 
Een nieuw entreegebouw zal zich ook tonen, maar  
verder teruggelegen en op een ingetogen wijze als 
‘bijhuis’ op de buitenplaats. Het silhouet zal daarbij 
opgaan in de coulissen van de bomenrijen, maar mag 
daar wel iets aan toevoegen (2). Een echt hoogteaccent 
kan gemaakt worden achter op de campus, waar deze 
zich opent naar het Kanaal (3).
Tenslotte zijn er al tal van landschappelijke accenten 
aanwezig op het landgoed. Ook de Kanaalzone mag 
hiermee verrijkt worden. Een punt dat zich hier zeker 
voor leent is het einde van de as (4) en een subtiele 
versterking van het begin ervan (5).

3

4
5

1

2
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Beoogde sfeer:
Hotel met buitenruimte in een monumentale 
setting

1 Bijgebouw bij de koetshuisvleugel. Maakt 
ruimte voor de oorspronkelijke ingang voor 
de koetsen. Met de nieuwe koetshuisvleugel 
krijgt het complex een tweede voorkant. 
Deze is qua importantie ondergeschikt aan de 
monumentale entree van het koetshuis. 

2  Door openheid te creëren aan de 
zuid-westzijde wordt het koetshuis met 
koetshuisvleugel nadrukkelijker verankerd 
in het landgoed als geheel. De noord-
zuid georiënteerde laan wint hiermee aan 
importantie. Ook aan de kasteelzijde is meer 
openheid en ruimte wenselijk. De inrichting 
van de bestaande parkeerplaats wordt op 
zorgvuldige wijze in het landschap ingepast en 
in samenhang met de entree tot het nieuwe 
hotel ontworpen. 

3 De nieuwe “koetshuisvleugel” versterkt 
de sfeer en uitstraling van het monumentaal 
ensemble.  De architectuur is statig en 
historiserend van signatuur en  heeft een 
sterke verwantschap met het koetshuis. 
Een zorgvuldige compositie en fijne, rijke 
detaillering met steile kappen  en dakkapellen 
versterken dit beeld. Het hoofdvolume is 
van donkere baksteen met accenten van 
natuursteen zorgen voor een naadloze 
inpassing in het landschap. 

Beplanting
De bestaande waterloop en oever worden 
verbreed. Op een flauw talud op de zon 
georiënteerd een aantrekkelijke en gevarieerde 
oevervegetatie als sierrand van het terras.
De groene omkadering van de zichtlijn over de 
vijverpartij naar het kasteel is beeldbepalend. 
Bestaande boombeplanting blijft zo veel 
mogelijk behouden en waar mogelijk versterkt. 

5.4 KOETSHUISVLEUGEL 
IN MONUMENTAAL ENSEMBLE
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5.5 FORUMGEBOUW 
IN ACADEMISCH HART

Beoogde sfeer:
Academisch hart van de Universiteit. 
De drukste plek van de universiteit, de nucleus 
van kennisvergaring, uitwisseling, onderzoek 
en presentatie. Ruim opgezette binnen en 
buitenplekken waar ook groepen kunnen 
samenkomen.

1 Een schakering van 3 verschillende volumes 
maakt ruimte aan de voorzijde om door 
middel van een gemeenschappelijke ruimte 
verbinding te maken met het AH- de Rooij 
onderwijsgebouw; een centraal volume 
met twee vleugels die door hun horizontale 
voorkomen zich in het landschap voegen.

2 Bijzonderheden zoals entreepartijen of 
arcades en een brede trap worden gemaakt aan 
de voorzijde, de achterzijde wordt gekenmerkt 
door terughoudendheid, het ligt als het ware 
met een tamelijk gesloten rug tegen de flanken 
van het bos. Dit mede om uitstraling van licht 
naar boszijde te minimaliseren.

3 het silhouet voegt zich in de omgeving, een 
dichte rand van parkbos.

Beplanting
Waar nodig wordt de beplantingsrand 
versterkt door meer variatie in kleur, diepte en 
textuur aan te brengen. Bijvoorbeeld door het 
toevoegen van een mantel van decoratieve 
bloeiende heesters als rododendron of 
sneeuwbal (Viburnum).
 
Het grasland in de landschappelijke kamer 
krijgt een gevarieerd beeld door een veelheid 
aan verbindingen, wel of niet verhard. De 
randen van het gras kunnen extensiever 
beheerd worden en de uitstraling krijgen van 
een bloemrijk grasland. Hier zullen minder 
mensen, maar des te meer vogels en vlinders 
te zien zijn.
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5.6 MENSA
AAN DE CENTRALE AS

Beoogde sfeer:
Een centraal gelegen publieksplek die uitnodigt 
tot ontspanning, een informeel verblijf, 
zichtbaar en monumentaal. Tevens entree 
naar de kanaalzone / vijver / campus.

1 De twee symmetrische gebouwdelen liggen 
met het front aan de ontginningsas. De 
voorzijde ligt symmetrisch in de centrale as, is 
uitnodigend maar stringent en monumentaal 
van aard. 

2 Naast een formele voorkant kent het gebouw 
een zachte achterzijde. De schakering van de 
volumes is hier vrijer, er is ruimte om terrassen 
te maken en een front aan de vijver. De 
terrassen verbinden landschap met gebouw, 
binnen met buiten.

3 Het accent ligt in het maken van de entree 
aan de as. Dit kan zowel gebouwelijk als 
landschappelijk worden geënsceneerd.
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5.7 AAN DE VERLENGDE AS NAAR HET KANAAL

Beoogde sfeer
Een gebouw als accent aan het einde van de 
as, maar ook een plek die zich opent naar 
het AmsterdamRijnKanaal. Het gebouw biedt  
ruimte voor vertier, sociëteitsgebeuren, sport 
en ontspanning.

1 Het gebouw heeft een font midden in de as 
en geeft Nyenrode ook aan de westzijde een 
gezicht. Het gebouw staat formeel in de as, 
aan de vleugels is de vormentaal flexibeler van 
aardt. Deze gaan mogelijk een relatie aan met 
de vijver of het bos.

2 Het bos maakt de coulissen voor het 
gebouw en omarmt dit. Een belangrijke 
ingreep is het openen van de as naar het 
AmsterdamRijnKanaal, een smalle, langgerekte 
open ruimte waarin ook het rugbyveld wordt 
opgenomen. Daar waar de as op het grootste 
deel van het terrein verhard is, kan deze hier 
overgaan in halfverharding of groen. 

3 Een hoogteaccent is mogelijk in het 
hoofdgebouw als herkenningsteken of 
oriëntatiemiddel aan de as. Een landschappelijk 
accent zou het einde van de as sieren, waardoor 
deze gemarkeerd wordt als uitzichtpunt aan 
het Kanaal.

Beplanting
De open ruimte krijgt de sfeer en uitstraling 
van een sportweide. Op een relatief intensief 
beheerd grasveld kunnen een reeks aan 
sporten plaatsvinden.
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Beoogde sfeer:
Wonen in clusterachtige bebouwing in het 
groen

1 Transformatie van de huidige jaren 70 
wijk: daar waar deze woningen gegroepeerd 
worden rondom een ruimte, nemen de nieuwe 
objecten een plek in in de ruimte, in het bos.
Deze objecten staan in een samenhangende 
configuratie in het landschap.  

2 Gebouw en landschap versmelten. De 
gebouwen nemen een ondergeschikte plek in 
in het bos, aan het water of bloemenweide.

3 Verbijzonderingen zijn hier gelegen in het 
maken van subtiele buitenruimtes, balkons en 
terrassen.

Beplanting
Conform bestaand: bos en bloemenweide

5.8 GECLUSTERDE CAMPUSBEBOUWING
IN HET GROEN
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Beoogde sfeer:
Een parkachtige setting met de vijver als 
middelpunt. Daar rondom ruimte voor sport 
en spel: rugby, hockey, tennis aaneengeregen 
door een joggingrondje.

1 Paviljoens worden op indirecte wijze 
gepositioneerd aan het water.

2 De paviljoens zijn als folly’s aan het water: een 
verbijzondering in de parkachtige enscenering.

3 Geen accenten, maar mooi uitgevoerde 
objecten die met subtiele overgangen worden 
verknoopt aan het landschap, een lichtere 
architectuur die loskomt van de omgeving is 
voorstelbaar.

Beplanting
Een afwisseling van dicht bos met openheid en 
doorzichten aan het water.

rugby / hockey

5.9 SPORT EN ONTSPANNING
RONDOM DE VIJVER
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Beoogde sfeer
Komen en gaan, ontvangst. Het nieuwe 
visitekaartje van Nyenrode. 

1 Deze schakering van volmes maakt enerzijds 
een uitnodigend gebaar naar buiten en pakt 
ook de aslijn op aan de binnenzijde. Het maakt 
ruimte voor entree, zowel infrastructureel, het 
voorrijden en afzetten, als ook de binnenkomst. 
Het fungeert als een schakel van buiten naar 
binnen en begeleidt in het verdere vervolg op 
het landgoed.

2 De voorgrond heeft een zeer hoge cultuur 
historische waarde, de achtergrond wordt 
gemaakt door de hoge bomenrijen. Het 
gebouw voegt zich tussen dit silhouet en 
verrijkt dit op een respectvolle wijze.

3 Het gebouw is ingetogen maar zichtbaar 
vanaf de weg als bijhuis op de buitenplaats,   
ondergeschikt aan het kasteel Nijenrode. 
Het is verfijnd, rijk en verzorgd door een 
ritmische geleding en een voornamelijk 
horizontaal gebaar met mogelijk een subtiel 
hoogteaccent dat past binnen het groene 
silhouet. Het gebouw is gelegen in het 
vanaf de Vecht zichtbare deel waarmee een 
zorgvuldige architectuur refererend aan 
de architectonische thematieken van de 
historische bebouwing aangehaald moeten 
worden. 

Beplanting
Aan de buitenzijde bepaalt een plas-dras zone 
met rietvegetaties het beeld. De bestaande 
dichte onderbegroeiing langs de wetering 
wordt verwijderd. In de toekomst schemert, 
komend over de provinciale weg, mogelijk 
onder de laanbeplanting de openheid van het 
hertenkamp door.
Met een binnenhof positioneert het 
entreegebouw zich eveneens aan het 
hertenkamp. Samen met de vernieuwing van 
de buitenruimte rondom het repro gebouw 
met een houten terras en een veranda, vrij 
van autoverkeer en parkeren, maakt het 
entreegebouw het rondje rond deze rustplek 
af.

5.10 NIEUWE ENTREE
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1 Inleiding  

1.1 AANLEIDING  

Nyenrode Business Universiteit heeft in samenwerking met de gemeente een Ruimtelijke Visie opgesteld 

om de bebouwing en de gebruiksmogelijkheden binnen het landgoed te vernieuwen en uit te breiden. In 

de Ruimtelijke Visie is uitgegaan van een maximaal realiseerbaar programma uitgaande van een tijdspad 

van 20 jaar. De visie moet ervoor zorgen dat de universiteit voor de toekomst behouden blijft waarbij er 

aandacht is voor de aanwezige kwaliteiten van het landgoed. In figuur 1 is het plangebied weergegeven. 

Het plangebied wordt in het westen begrensd door het Amsterdam Rijnkanaal, in het noordwesten door 

de woonwijk Broeckland, in het oosten door de Straatweg en de Vecht en in het zuidoosten door agrarisch 

gebied tussen de kernen Breukelen en Maarssen. 

 

Op 31 mei 2012 is de Ruimtelijke Visie vastgesteld onder voorwaarde van een amendement. Hierin wordt 

specifiek aandacht gevraagd voor de invulling van het bouwvak in het zuidoostelijke kwadrant. Daarnaast 

is ook de toekomstige verkeersontsluiting een onderwerp waar nog discussie over is. Uitgangspunt in de 

Ruimtelijke Visie is dat Nyenrode met één ontsluiting op het bestaande wegennet wordt aangetakt (zie het 

‘zoekgebied ontsluiting’ in het figuur 1). Deze keuze heeft gevolgen voor het omliggende wegennet en in 

het bijzonder de Straatweg. 

 

 

Figuur 1: Landgoed Nyenrode en zoekgebied ontsluiting (bron: Ruimtelijke Visie, 2011) 

 

Zoekgebied ontsluiting 
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1.2 DOEL EN AANPAK  

Het doel van het onderzoek is om de verkeerskundige aspecten van de ontwikkelingen uit de Ruimtelijke 

Visie inzichtelijk te maken en te onderbouwen dat deze niet tot (verkeerskundige) problemen leiden. Een 

onderdeel van het onderzoek is advisering over aandachtspunten en oplossingen. Met de resultaten van 

dit onderzoek kan het aspect verkeer in het bestemmingsplan goed onderbouwd worden. Het onderzoek 

bestaat uit het uitvoeren van een mobiliteitstoets en het uitvoeren van een ontsluitingsstudie in het kader 

van het op te stellen bestemmingsplan. 

1.3 PROCES  

De voorliggende notitie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de projectleider en een 

projectgroep van de gemeente en de projectleider van Landgoed Nyenrode.  

1.4 OPBOUW VAN HET RAPPORT  

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de onderdelen van de mobiliteitstoets. In bijlage 1 staat het vigerend 

beleid, in bijlage 2 is de verkeerssheet opgenomen met de vastgestelde uitgangspunten en in bijlage 3 zijn 

de resultaten weergegeven van de kruispuntberekening. 
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2 Mobiliteitstoets  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aspecten die onderdeel uitmaken van de mobiliteitstoets. Door het 

uitvoeren van deze toets worden de mobiliteitseffecten van de ruimtelijke ontwikkeling in beeld gebracht. 

De mobiliteitstoets maakt onderdeel uit van het op te stellen bestemmingsplan voor Landgoed Nyenrode. 

2.1 VERKEERSGENERATIE EN PROGRAMMA  

In bijlage 2 is de verkeerssheet bijgevoegd waarin is aangegeven wat de verkeersproductie is als gevolg 

van het nieuwe programma. Hierbij is gebruik gemaakt van de kentallen van het CROW. Dit is met alle 

betrokken partijen (gemeente, Nyenrode en provincie) afgestemd.  

 

In de sheet is rekening gehouden met het volgende te realiseren programma:  

 Fase 1 (2025): realisatie 2 congreszalen en 50 hotelkamers.  

 Fase 2 (2035): doorloop fase 1, max. 200 studentenwoningen en 3.600 m2 bvo kantoorunits.  

 

Opgemerkt dient te worden dat de nadruk ligt op het vervangen van bestaande gebouwen en dat er wel 

nieuwe functies bij komen maar dat dit relatief beperkt is. Vooral in Fase 1 zal er daardoor zo goed als 

geen extra verkeer aangetrokken worden. Omdat in de huidige situatie alleen incidenteel sprake van een 

wachtrij (bij piekdagen/evenementen), zal de verkeerssituatie in fase 1 (tot 2025) vanwege de 

ontwikkelingen op Nyenrode niet wijzigen. 

 

Het programma van Fase 2 bevat wel een extra verkeersbelasting. De verkeersproductie van het te 

realiseren programma is toegevoegd aan de intensiteiten op de omliggende wegen/kruispunten om te 

achterhalen in hoeverre de omliggende wegen/kruispunten de toename kunnen verwerken (zie bijlage 3). 

Uit de berekening blijkt dat de verkeerstoename naar het jaar 2035 kan worden verwerkt via de huidige 

aansluitingen aan de Straatweg (in- én uitgang). Er is in 2035 in de avondspits wel sprake van een wachtrij 

bij de uitgang van het terrein bij het uitrijden van het verkeer. Deze wachtrij staat op het terrein van 

Nyenrode en heeft geen invloed op het verkeer op de Straatweg.  

 

In de Ruimtelijke Visie (2010) is de oplossing van een nieuwe aansluiting met een rotonde ten zuiden van 

het terrein van Nyenrode geopperd. De rotonde functioneert dan als dé entree van het terrein. Hoewel een 

centrale ontsluiting voor het terrein aantrekkelijk kan zijn voor de verkeersveiligheid op de Straatweg, is 

de realisatie van een rotonde voor de afwikkeling van het verkeer op de Straatweg van en naar het terrein 

niet noodzakelijk.  

 

Wat betreft de berekening merken we op dat de intensiteit op de Straatweg mogelijk nog iets zal afnemen 

ten opzichte van de modelcijfers die nu in de berekening zijn toegepast. Dit blijkt uit berekeningen die 

voor de Verkeersvisie Kern Breukelen reeds zijn uitgevoerd; hierin is berekend dat de intensiteiten in 2020 

lager zijn dan de intensiteiten in 2009 (zie ook paragraaf 2.8). In de berekening is ook uitgegaan van een 
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afsluiting van de achterin- en uitgang van het terrein terwijl het in de toekomst nog wel mogelijk is voor 

onder meer studenten en vrachtverkeer om van de achterin- en uitgang gebruik te maken (zie ook 

paragraaf 2.2). Kortom er is in de berekening uitgegaan van een worstcasescenario. 

 

Zowel de gemeente als Nyenrode zijn van mening dat de in het onderzoek geconstateerde wachtrijen om 

aandacht vragen. Dit onderschrijven wij ook. Door het lange wachten om het terrein af te komen, kunnen 

bestuurders geïrriteerd raken met als gevolg dat zij risico’s gaan nemen en daarbij (brom)fietsers op het 

kruisende fietspad over het hoofd gaan zien. Het is dan ook van belang om de verkeerssituatie op en rond 

het terrein te blijven volgen; zowel in de huidige situatie en zeker bij een toename van de wachtrij bij de 

uitgang van het terrein is het wenselijk om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen.  

2.2 VERKEERSAFWIKKELING EN DOORSTROMING GEMOTORISEERD VERKEER  

Huidige situatie  

In de huidige situatie wordt het Landgoed ontsloten via twee in- en uitgangen. Aan de achterkant ligt een 

gecombineerde in-/uitgang die via Broekdijk Oost (wijk Broeckland) bereikbaar is en aan de voorkant, via 

de Straatweg, ligt een aparte ingang en een aparte uitgang. Dit is niet gecombineerd omdat hierbij gebruik 

is gemaakt van twee bestaande poorten om het terrein op te rijden en af te rijden. De beide poorten hebben 

slechts een beperkte capaciteit maar vormen een duidelijke entree van het Landgoed. Als je door de poort 

rijdt, weet je direct dat je op het Landgoed bent. 80% van de verkeersstroom komt via de hoofdingang naar 

binnen en slechts 20% via de achteringang. Dit zijn de studenten die parkeren bij de sporthal en bij entree 

van het terrein gebruik maken van een persoonlijke toegangspas. Aan deze kant van het terrein liggen de 

studentenwoningen en bijbehorende voorzieningen. Ook vindt via de achteringang de bevoorrading van 

de Mensa plaats. Bezoek aan studenten kan ook via de in- en uitgang komen. 

 

De medewerkers en de bezoekers komen allemaal via de hoofdingang naar binnen. Op het terrein is een 

duidelijke scheiding aanwezig dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om vanaf de hoofdingang naar de 

studentenwoningen te rijden en andersom. Dit komt doordat het terrein autoluw is ingericht dat wil 

zeggen dat de studenten, de medewerkers en de bezoekers hun auto direct worden verwezen naar de 

aanwezige parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen liggen aan de rand van het gebied zodat het 

‘middengebied’ geheel autoluw is. Het is wel mogelijk om in dit gebied te fietsen en te wandelen.  

 

Vanwege de beperkte capaciteit van de poorten is het voor vrachtverkeer en/of bussen niet mogelijk om 

van de beide poorten gebruik te maken. Dit verkeer kan een vergunning aanvragen waarmee ze van een 

aparte entree gebruik kunnen maken. Het vrachtverkeer dat aan de achterkant van het terrein moet zijn 

(o.a. Mensa) kan gebruik maken van de in- en uitgang aan de achterkant. Dit levert geen problemen op.  

 

Door de projectgroep (bestaande uit Gemeente Stichtse Vecht en Nyenrode) is aangegeven dat er in de 

huidige situatie, zowel in de ochtend- als de avondspits, geen structurele verkeersproblemen zijn op het 

terrein dan wel op de omliggende wegen in termen van wachtrijen. Dit is geconstateerd en niet 

onderbouwd met berekeningen. Er zijn dus geen extra verkeersberekeningen uitgevoerd voor de huidige 

situatie.  

 

Toekomstige situatie  

In de toekomst vindt er op het terrein een kleine wijziging in de interne verkeersstructuur plaats. Een deel 

van de studenten kan van de achterin- en uitgang gebruik blijven maken. De bezoekers, medewerkers en 

de overige studenten blijven gebruik maken van de hoofdingang.  
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Het vrachtverkeer dat nu gebruikt maakt van de in- en uitgang aan de achterkant neemt in de toekomst af 

omdat er een overeenkomst is gesloten met een andere catering leverancier. De bevoorrading vindt 

daardoor niet meer plaats via meerdere leveranciers maar via één leverancier. De achterin- en uitgang 

blijft wel voor dit verkeer open omdat het terrein vanuit deze kant het makkelijkst bevoorraad kan 

worden.  

 

De provincie is voornemens om in de toekomst de Straatweg af te waarderen naar 60 km/uur. Dit is voor 

het Landgoed Nyenrode uit oogpunt van verkeersveiligheid een positief voornemen. Een lagere snelheid 

is aantrekkelijk voor de buspassagiers die vanaf de bushalte moeten oversteken naar het terrein maar ook 

voor het gemotoriseerd verkeer dat vanaf de Straatweg het terrein op- en afrijdt. Hierbij merken we op dat 

de intensiteit op de Straatweg in de toekomst mogelijk nog iets zou kunnen afnemen ten opzichte van de 

modelcijfers die voor de berekeningen zijn gebruikt. Dit blijkt uit berekeningen die voor de Verkeersvisie 

Kern Breukelen zijn uitgevoerd; hierin is berekend dat de intensiteiten in 2020 lager zijn dan intensiteiten 

in het basisjaar 2009. Ook in alle varianten die in deze visie zijn bepaald, is de intensiteit in 2020 lager dan 

de intensiteit in het basisjaar (zie ook paragraaf 2.8).  

 

Om te achterhalen of er in de toekomstige situatie sprake is van verkeersproblemen, is met OMNI X een 

kruispuntberekening uitgevoerd op basis van de verkeerscijfers uit de verkeerssheet (zie bijlage 2). Hierbij 

is gebruik gemaakt van een versimpeld kruispunt met de in- en uitrit op dezelfde plek. Deze situatie 

wordt representatief geacht omdat er in de versimpelde variant sprake is van meer kruisend verkeer. De 

berekening is dus voor een worst-case scenario. Uit deze berekening blijkt dat op de tak Nyenrode een 

wachtrij ontstaat. In de avondspits gaat het om een wachttijd van circa 9 minuten (zie bijlage 3). Deze 

lange wachttijd baart de gemeente zorgen. Door het lange wachten (terrein af) raken bestuurders 

geïrriteerd en gaan risico’s nemen met als gevolg dat zij de (brom)fietsers op het kruisende fietspad dat 

langs de Straatweg loopt over het hoofd zien. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid is het wenselijk om 

hier in de toekomst een maatregel voor te treffen. De invulling van deze maatregelen moet gedurende 

Fase 1 (tot 2025) uitgewerkt worden en dienen in samenhang genomen te worden met de maatregelen die 

door de provincie getroffen worden om de Straatweg af te waarderen naar 60 km/uur. 

2.3 KWALITEIT VAN HET OPENBAAR VERVOER  

Huidige situatie  

Een deel van de studenten, medewerkers en bezoekers komt met de trein naar het station in Breukelen en 

heeft vanaf het station de keuze om per fiets, te voet of per bus verder te reizen. De mensen die al bekend 

zijn in Breukelen, hebben een fiets bij het station staan waarmee zij op een snelle manier naar het terrein 

fietsen (circa 8 minuten) of ze gaan te voet naar het Landgoed (circa 20 minuten). Dit zijn vooral studenten 

en medewerkers. De mensen die niet bekend zijn in Breukelen, vooral bezoekers, zullen met de bus naar 

het terrein gaan. Dit zijn (buitenlandse) bezoekers die een 1-daagse of een meerdaagse cursus komen 

volgen op het terrein en daarbij overnachten in het hotel. De 1-daagse bezoekers wandelen naar de 

receptie/entreegebouw en de meerdaagse bezoekers gaan eerst naar het hotel. Beide locaties zijn echter via 

de huidige ingang goed bereikbaar.  

 

In onderstaande figuur is de huidige lijnvoering weergegeven van de bus. De buslijnen 120 en 124 rijden 

in de omgeving van Landgoed Nyenrode maar alleen buslijn 120 halteert op de Straatweg ter hoogte van 

het Landgoed en doet tevens het station Breukelen aan. De halte ligt ter hoogte van de bestaande ingang. 

Ieder half uur rijdt er vanaf deze halte een bus naar station Breukelen en ieder half uur halteert een bus 

vanaf het station ter hoogte van Nyenrode. De kwaliteit van het openbaar vervoer volstaat. Er zijn op dit 

moment geen klachten bekend over de frequentie of de route van de bus.  
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Figuur 2: Overzicht buslijnen  

Toekomstige situatie  

In de toekomst zijn er geen plannen om het openbaar vervoer uit te breiden met een extra buslijn of met 

een hogere frequentie. Vanuit Nyenrode is hier ook geen aanleiding voor. Het openbaar vervoer, één 

buslijn tussen het station en het Landgoed, volstaat. De bussen zitten in de huidige situatie niet vol met 

bezoekers van en naar Nyenrode. Daarbij komt dat de meeste bezoekers buiten de spits reizen. Ook de 

bestaande bushaltes ter hoogte van het Landgoed kunnen op de huidige locatie gehandhaafd blijven zodat 

de buspassagiers via de bestaande ingang binnen kunnen komen conform de huidige situatie. Dit sluit ook 

aan bij de nieuwe inrichting van het terrein conform het BKP.  

 

Aandachtspunt is wel de oversteekbaarheid van de Straatweg voor passagiers vanuit zuidelijke richting. 

De ruimte tussen de rijbaan en het water, de breedte van de halte, is hier erg smal, waardoor men snel op 

de rijbaan staat. Daarbij komt dat de hiaten in de spitsen klein zijn en op dit wegvak hard gereden kan 

worden. Het is uit oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk dat in de toekomst aandacht wordt besteed 

aan een verkeersveilige oversteek in de vorm van een verhoogde oversteek. Dit past ook in het beeld om 

de snelheid op de Straatweg te verlagen naar 60 km/uur.  

2.4 INTERNE EN EXTERNE ROUTES LANGZAAM VERKEER  

Huidige situatie  

In onderstaande figuur zijn de huidige fietsroutes in Breukelen in beeld gebracht, onder meer de relatie 

tussen het terrein en het station. Er zijn in de huidige situatie twee in-/uitgangen die door fietsers en 

voetgangers kunnen worden gebruikt, namelijk via de in-/uitgang aan de achterkant van het terrein (via 

Broekdijk Oost) of via de ingang aan de voorkant het terrein (via Straatweg).  
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Figuur 3: Overzicht fietsroutes 

De route van en naar het station via de Broekdijk Oost (wijk Broeckland) is sneller dan via de Straatweg en 

wordt door de meeste studenten en medewerkers genomen. Men maakt dan gebruik van de fietsroute via 

de Vogelmerk en de Helmbloem. De route via de Straatweg is langer maar is wel geheel voorzien van 

vrijliggende fietspaden. Parallel aan de Stationsweg ligt eerst een vrijliggend in twee richtingen bereden 

fietspad. Ter hoogte van de rotonde met de Brugoprit kunnen fietsers aan de oostzijde via een in twee 

richtingen bereden fietspad richting de Kanaaldijk West fietsen. Aan de westzijde van de Brugoprit ligt 

een enkel bereden fietspad. Daar waar de weg omhoog loopt (richting de brug) ligt aan beide kanten van 

de weg een enkel bereden fietspad. De afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan is vormgegeven met 

een trottoirband. Op de brug zelf bestaat deze fysieke scheiding uit een metalen constructie. Na de brug 

heeft de Brugoprit een zelfde profiel als voor de brug. Vanaf de rotonde met de Straatweg wordt het 

fietsverkeer afgewikkeld over een vrijliggend in twee richtingen bereden fietspad aan de westzijde van de 

Straatweg. Ter hoogte van de ingang naar het terrein is dit fietspad aanliggend (met trottoirbanden als 

scheiding). Het is een drukke provinciale fietsroute. In de afgelopen periode hebben er ter hoogte van de 

uitgang van het terrein diverse ongevallen met langzaam verkeer plaatsgevonden. Indien de uitgang in de 

toekomst aangepast gaat worden, dient hiermee in het ontwerp rekening te worden gehouden.  

 

Toekomstigs situatie  

Aan de westzijde van het terrein loopt er nu een aantrekkelijke route voor fietsers via de Kanaaldijk Oost. 

Deze route heeft echter geen direct aansluiting op het Landgoed. Hoewel het mogelijk is om een nieuwe 

aansluiting aan deze kant van het gebied te realiseren, is dit niet wenselijk. Het is geen alternatief voor de 

route via de Broekdijk Oost (route is niet sneller), Daarnaast is de realisatie van een fietsroute kostbaar 

(aan deze kant van het terrein is de grond drassig), is het vanuit het beheer van het terrein niet wenselijk 

(extra toegang vraagt om extra toezicht) en past het ook niet in het BKP.  
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De gemeente heeft in overleg met Rijkswaterstaat aanpassingen gedaan aan de Breukelerbrug. Daarbij 

wordt nu het fietsverkeer via een tweezijdig bereden fietspad langs de noordzijde geleidt en is de huidige 

fiets-/voetgangersstrook langs de zuidzijde expliciet voor voetgangers bestemd. Fietsers en voetgangers 

worden hierdoor gescheiden. Ter hoogte van het tunneltje Broeckland is daarbij voor de voetgangers een 

trap gerealiseerd aan de zijde van Broeckland waardoor een kortere wandelroute naar Broeckland en 

Nyenrode ontstaat.  

 

Tot slot is als aandachtspunt in het GVVP 2013 aangegeven dat het fietspad langs de Straatweg aandacht 

verdient in relatie tot het gemotoriseerd verkeer vanuit Nyenrode.  

2.5 VERKEERSVEILIGHEID  

Huidige situatie  

Op basis van Viastat Online is onderzocht hoeveel en welk type ongevallen er in de periode 2007 tot en 

met 2011 hebben plaatsgevonden nabij Landgoed Nyenrode. Opgemerkt moet worden dat dit alleen de 

door de politie geregistreerde ongevallen betreft. In werkelijkheid kunnen dit er meer zijn (slechts ca. 25 

tot 30% van de ongevallen wordt geregistreerd).  

 

 

Figuur 4: Verkeersongevallen  

Op de Straatweg (N402) vonden in deze periode 12 ongevallen plaats. Van deze 12 ongevallen waren er 9 

ongevallen te betreuren ter hoogte van de zuidelijke aansluiting van het Landgoed op de Straatweg (de 

uitgang). Van deze 9 ongevallen betrof het in 5 gevallen een aanrijding tussen gemotoriseerd verkeer, bij 3 

ongevallen een aanrijding tussen het gemotoriseerd en het langzaam verkeer en bij 1 ongeval een 

aanrijding tussen het langzaam verkeer. De voornaamste oorzaak van deze ongevallen is het niet verlenen 

van voorrang of doorgang of het bewaren van onvoldoende afstand.  
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Toekomstige situatie  

De toename van het verkeer als gevolg van de ontwikkelingen op het terrein zal vooral merkbaar zijn bij 

de in- en uitgang op de Straatweg. Bij aanpassing van de vormgeving van de uitgang, dient rekening te 

worden gehouden met de aanwezigheid van langzaam verkeer op het doorgaande fietspad langs de 

Straatweg. Uit de ongevalsanalyse blijkt namelijk dat hier de meeste ongevallen zijn te betreuren (conflict 

auto – fiets).  

 

Daarnaast is het wenselijk om de inrichting van de Straatweg zodanig aan te passen dat dit aansluit op de 

nieuwe functie van de weg. De Straatweg is een gebiedsontsluitingsweg van 80 km/uur maar de snelheid 

wordt in de toekomst gewijzigd naar 60 km/uur. Bij herinrichting van de Straatweg moet tevens rekening 

worden gehouden met een duidelijke oversteek van de beide bushaltes van en naar de entree van 

Nyenrode. Uit de ongevalsanalyse blijkt dit nu ook gevaarlijke situaties kan opleveren (conflict voetganger 

– auto). De uitvoering van maatregelen als hier bedoeld, zal worden meegenomen bij de monitoring van 

de verkeerssituatie bij de uitgang van Nyenrode. 

2.6 PARKEREN  

Huidige situatie  

In de huidige situatie zijn er meerdere parkeerlocaties aanwezig op het terrein. Wat betreft het parkeren 

bestaat het terrein grofweg uit twee delen namelijk de parkeerterreinen die alleen via de achterin-/uitgang 

toegankelijk zijn en de parkeerterreinen die alleen via de hoofdingang toegankelijk zijn. In onderstaande 

tabel is het aantal parkeerplaatsen in de huidige situatie weergegeven. Op piekdagen staan de bezoekers, 

binnen de grenzen van het landgoed, soms ook in het gras, maar dit wordt dan wel geregeld met 

verkeersregelaars. In de huidige situatie staat het op sommige dagen behoorlijk vol op het parkeerterrein 

maar is er vaak nog wel een plek te vinden. Er zijn geen klachten bekend over de parkeersituatie.  

 

Tabel 1: Aantal parkeerplaatsen in de huidige situatie 

Locaties  Doelgroep  Ontsluiting  Aantal parkeerplaatsen  

Zuidrand A t/m D  Bezoekers en medewerkers Landgoed  Hoofdingang 691 

Achter Learn Center Bezoekers en medewerkers Learn Center  Hoofdingang 30 

Naast Koetshuis  Bezoekers en medewerkers Koetshuis Hoofdingang  26 

Sporthal  Studenten  Achteringang  128 

Totaal    875 

 

Toekomstige situatie  

In de toekomst is het wenselijk om extra parkeerplaatsen te realiseren deels voor de geringe uitbreiding en 

deels om het huidige tekort te faciliteren door het realiseren van vakken zodat men niet in het gras hoeft te 

parkeren. Het is mogelijk om aan de zuidrand nog circa 200 extra parkeerplaatsen te realiseren. In het BKP 

is dit op een mooie manier vormgegeven in de zuidrand.  

2.7 DUURZAAMHEID EN MOBILITEITSMANAGEMENT  

Huidige situatie  

In de huidige situatie zijn door het Landgoed al diverse maatregelen genomen op het gebied van onder 

meer duurzaamheid en mobiliteitsmanagement. Op het terrein wordt tussen de gebouwen gereden met 

elektrische golfkarretjes die specifiek zijn aangeschaft voor het beheer en onderhoud en diverse hand- en 
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spandiensten op het terrein. Op het parkeerterrein is rekening gehouden met vier parkeerplaatsen voor 

elektrische voertuigen. 

  

Deze plaatsen zijn voorzien van een oplaadpunt, drie voor auto’s en één voor scooters. Binnenkort worden 

er twee extra oplaadpunten voor auto’s aangelegd. Ook zijn er op het terrein fietsen te leen om tussen de 

gebouwen te fietsen.  

 

In de huidige situatie is er een mobiliteitsplan/-regeling voor medewerkers waarin autogebruik niet wordt 

gestimuleerd o.a. door een geringe reiskostenvergoeding. Alle medewerkers kunnen wel meedoen aan een 

fietsplan en kunnen ook een OV-pas aanschaffen. Op het terrein zijn voldoende openbare parkeerplaatsen 

beschikbaar voor zowel medewerkers als bezoekers (dubbelgebruik). Er geldt geen doelgroepenbeleid. 

Een deel van de medewerkers woont in de directe omgeving en komt op de fiets naar het werk. Een ander 

deel woont verder weg en komt met het openbaar vervoer of de auto naar het werk. Voor studenten op het 

terrein gelden geen bepaalde regels op het gebied van mobiliteitsbeleid. De studenten met een eigen auto 

kunnen deze parkeren in de omgeving van de studentenwoningen en ontvangen een toegangspas.  

 

Toekomstige situatie  

In de toekomst zijn er geen specifieke plannen om het autogebruik verder te ontmoedigen dan wel de fiets 

of het openbaar vervoer verder te stimuleren. Hier is ook geen aanleiding toe; al biedt dit wel een kans om 

de intensiteit nog verder naar beneden te brengen. 

2.8 KWALITEIT LEEFOMGEVING  

De toename van het verkeer als gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen is beperkt en vindt vooral plaats 

buiten de spitsuren. Daarnaast is op er de Straatweg sprake van een kleine afname van het verkeer tot 2020 

als gevolg van de verbreding van de A2. Kortom er is geen sprake van een significante toename van zowel 

de geluidsbelasting als de luchtverontreiniging. Compenserende maatregelen zijn niet aan de orde.  

2.9 TRANSPORT GEVAARLIJKE STOFFEN  

De Straatweg (N402) is geen onderdeel van het (landelijke) Basisnet voor transport van gevaarlijke stoffen 

oftewel de weg is niet door de gemeente en niet door de provincie de weg opengesteld voor transport van 

gevaarlijke stoffen. Vervoerders kunnen via de Omgevingsdienst wel ontheffing krijgen om van de N402 

gebruik te maken. Kortom de kans dat er op de Straatweg transport voor gevaarlijke stoffen aanwezig is, is 

zeer gering. De voorgenomen snelheidsverlaging op deze Straatweg van 80 km/uur naar 60 km/uur heeft 

geen gevolgen voor de externe veiligheidsrisico's van transport van gevaarlijke stoffen over de weg. 

2.10 RANDVOORWAARDEN VANUIT WEGENVERORDENINGEN  

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor het betreffende project vanuit de Wegenverordening 

van de Provincie Utrecht 2010. Echter, als sprake is van een veranderend gebruik van een bestaande in- of 

uitrit dient hiervoor een nieuwe vergunning/ontheffing aangevraagd te worden. 

 

2.11 CONCLUSIE 

De problematiek zoals deze hierboven is beschreven komt vooral neer op een probleem met de 

verkeersveiligheid en dan met name het conflict tussen autoverkeer en langzaamverkeer (fietsers en 

overstekend voetgangers). Door de fasering in de ontwikkelingen van Nyenrode is pas in een eindstadium 
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van de bestemmingsplan periode en als alle voorziene ontwikkelingen zijn gerealiseerd een noodzaak om 

maatregelen te treffen voor de doorstroming (gebruikte verkeerscijfers met planjaar 2035). Wel zal de 

verkeersveiligheid moeten worden aangepakt als onderdeel van de totaaloplossing op de Straatweg. Dit 

staat echter los van de huidige bestemmingsplanprocedure en ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid 

voor het aanpassen van de Straatweg aan het wegbeeld van een 60 km/uur weg ligt bij de provincie 

Utrecht.  

 

Bij het oplossen van de verkeersveiligheidsproblematiek kan gedacht worden aan de volgende 

oplossingsrichtingen: 

 Uitrit verbreden. 

Met een aanvullende opstelstrook waarbij extra aandacht gegeven wordt aan het risico van 

zogenaamde afdekongevallen (ongevallen die ontstaan omdat het ene voertuig het zicht op andere 

voertuigen ontneemt). Ook de veiligheid van fietsers verlangd daarbij expliciet aandacht. 

 Beïnvloeding van de routekeuze van fietsers. 

Met het opwaarderen van de Kanaaldijk als fietssnelweg zal er een aantrekkelijk, veilig en conflictvrij 

alternatief ontstaan voor (schoolgaande) fietsers. Door hier aandacht voor te vragen worden fietsers 

hierop attent gemaakt en kiezen mogelijk de alternatieve route. 

 Bushalte. 

De bushalte verplaatsen zodat de oversteekbaarheid voor reizigers toeneemt en deze minder een 

conflict veroorzaken. Van belang is dat de locatie van de bushalte aantrekkelijk is gezien het 

mobiliteitsbeleid om reizen met OV te stimuleren.  

 Inrichting wegvak. 

Het wegvak anders inrichten door bijvoorbeeld kleurgebruik kan leiden tot een lagere snelheid en 

attentieverhoging van de weggebruiker. Naar de aanpassingen moet aanvullend onderzoek gedaan 

worden.  

 Verlagen snelheid. 

Bij het verlagen van de snelheid horen ook aanpassingen aan het wegbeeld waarmee de 60 km/uur 

afgedwongen wordt. Snelheidsremmende plateaus zijn een manier om dit te bereiken. Dit behoeft nog 

wel nader onderzoek naar trillingen gelet op de monumentale waarde van het landgoed.  

 Mobiliteitsmanagement. 

Nyenrode mobiliteitsmanagement inzetten waarmee de verkeersdruk beter kan worden gedoseerd. Dit 

kan bijvoorbeeld door start- en eindtijden van verschillende groepen beter op elkaar af te stemmen. 
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Bijlage 1 Vigerend beleid  

 

Provinciaal beleid 

 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. 

 Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013. 

 Coalitieakkoord 2015-2019 provincie Utrecht – In verbinding! 

 Mobiliteitsvisie 2014-2028 en het Mobiliteitsprogramma tot en met 2018. 

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 - Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 

De provincie houdt bij eventuele aanpassingen van infrastructuur naast het verbeteren van de 

bereikbaarheid rekening met het benutten van kansen voor versterking van de kwaliteiten van de 

landschappen, stad-landverbindingen, kwaliteit leefomgeving en ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is een mobiliteitsscan zoals in deze 

rapportage uitgevoerd verplicht zoals ook is opgenomen in de verordening.  

 

Coalitieakkoord 2015-2019 

De coalitie gaat voor een passend, doelmatig verkeers- en vervoerssysteem dat dienstbaar is aan de 

maatschappelijke behoeften. Het beleid is vastgelegd in de mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014-2028.  

 

Mobiliteitsvisie 2014-2028 
Functie van de Straatweg (N402) 

De N402 heeft als functie om de aangelegen kernen zo direct mogelijk met elkaar én met het snelwegennet 

te verbinden. Deze weg heeft geen functie voor het doorgaand verkeer. Voor de verbreding van de A2 was 

er wel sprake van veel sluipverkeer. De A2 is tussen Abcoude en Maarssen de afgelopen jaren verbreed tot 

2x5 rijstroken en ten westen van Utrecht heeft de A2 nieuwe parallelwegen gekregen. Het verkeer naar de 

A2 stroomt daardoor een stuk beter door. In het Mobiliteitsprogramma is de Straatweg aangewezen als 

een gebiedsontsluitingsweg. Voor deze wegen hanteert de provincie een maximumsnelheid van 80 

km/uur als uitgangspunt. De provincie en gemeente Stichtse Vecht hebben echter met elkaar afgesproken 

de maximumsnelheid op de Straatweg te verlagen tot 60 km/uur omwille van het feit dat de weg niet 

optimaal vormgegeven kan worden (o.a. ontbreken van bermen, bochtig verloop, veel in-/uitritten, 

minimale scheiding tussen rijbaan en fietspad).  

 

Gevolgen voor het plangebied:  

Het wijzigen van de snelheid van de N402 naar 60 km/uur is zowel voor de verkeersveiligheid als voor de 

oversteekbaarheid aantrekkelijk. Hoe de provincie dit vertaalt in de inrichting van de weg is nog niet 

bekend.  

 

Openbaar vervoer 

Een aandachtspunt bij maatregelen op het provinciale wegennet is het openbaar vervoer. Op de trajecten 

waar het belang van veiligheid en leefbaarheid zwaar wegen en de maximale snelheid wordt verlaagd, 

zal, zonder compenserende maatregelen, automatisch een toename van de rij- en dus reistijd optreden. 

Ook wanneer als gevolg van het versterken van het verblijfskarakter de intensiteit op een betreffende weg 

afneemt, komt een verlaging van de snelheid de kwaliteit van het openbaar vervoer niet ten goede. Het 

werkelijke verlies in rijtijd is echter afhankelijk van het aantal haltes en de afstanden daartussen. Ofwel: 

hoe lang kan de bus sneller dan 60 km/u rijden? Dit vraagstuk is het grootst op de corridors waar relatief 

veel openbaar vervoer rijdt en waar de wegen geheel of gedeeltelijk worden ingericht met 

snelheidsremmende maatregelen of als erftoegangsweg. Dit doet zich ook voor op de N402. De 
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rijtijdverliezen zijn onderzocht en bedragen voor deze trajecten gemiddeld zes procent. Het absolute 

rijtijdverlies bedraagt ca. 30 seconden op de trajectdelen van de N402. Kwaliteitsbehoud vraagt om 

compenserende maatregelen voor de busverbindingen, al dan niet op andere trajectdelen en met name bij 

de kruispunten.  

 

Gevolgen voor het plangebied:  

Bij het realiseren van snelheidsremmende maatregelen op de N402 dient rekening gehouden te worden 

met de aanwezigheid van het openbaar vervoer.  

 

Gemeentelijk beleid  

 Verkeersvisie kern Breukelen (17 mei 2010). 

 Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013. 

 

Verkeersvisie kern Breukelen (17 mei 2010) 

Met deze verkeersvisie beschikt de gemeente Breukelen over een document waarmee verantwoord 

beslissingen genomen kunnen worden over verkeersvraagstukken, nu en in de toekomst.  

 

De belangrijkste knelpunten in relatie tot het plangebied (Landgoed Nyenrode) zijn het ontbreken van een 

directe fietsverbinding met de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, met name in de richting van het 

NS-station waardoor de positie van de fiets in het geding komt (bij de brug en de rotondes van de 

Brugoprit) en de grote hoeveelheid verkeer op de Straatweg. Als oplossingsrichtingen worden onder 

andere genoemd fietsroutes verbeteren, met name naar het centrum en het NS-station en de 

bereikbaarheid vanuit woonwijken naar andere delen van Breukelen en verder te verbeteren (wachttijd 

om de Straatweg op te komen wordt als te lang ervaren).  

 

Daartoe is een aantal varianten en maatregelen genoemd, onder andere de realisatie van een 2de brug over 

de Vecht ter hoogte van de loswal, het herkenbaarder maken van fietsroutes, verbeteren van de west-oost 

fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal, het stimuleren van het fietsgebruik in en naar de kern en 

bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer. Op de lange termijn 

draagt de realisatie van een 2de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij aan een verdere reductie van het 

verkeer op de Straatweg, met name op het middendeel.  

 
Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan Stichtse Vecht 2013 

Het GVVP Stichtse Vecht 2013 heeft ten doel een zichtbaar en samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te 

kunnen voeren, dat richting geeft aan de door het gemeentebestuur te nemen beslissingen op het gebied 

van verkeer en vervoer. De kernpunten die een raakvlak hebben met het plangebied Landgoed Nyenrode 

zijn onder andere de harmonisatie van de maximumsnelheden op de provinciale wegen, met name op de 

N402, het toekennen van prioriteit aan langzaam verkeer binnen de verblijfsgebieden (o.a. de fietsroutes 

tussen Nyenrode naar het NS-station) en aandacht voor de oversteekvoorzieningen op de Straatweg. 
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Bijlage 2 Verkeerssheet  

 



Nyenrode Achter In Achter Uit Voor In OUDE TELLING Voor Uit Totaal In Totaal Uit

2013 Werkdag Werkdag Werkdag Werkdag

Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max Gem Max Gem Max

00:00 01:00 0 2 3 0 1 5 0 5 18 2 3 6 23

01:00 02:00 0 1 2 0 0 2 0 1 3 1 2 1 5

02:00 03:00 0 1 4 0 1 2 0 1 2 1 4 1 4

03:00 04:00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2

04:00 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

05:00 06:00 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

06:00 07:00 2 4 7 0 1 3 0 1 4 4 7 2 7

07:00 08:00 4 8 12 0 5 7 17 30 53 1 3 5 38 65 8 12

08:00 09:00 4 8 12 3 7 11 1 35 138 3 9 14 43 150 16 25

09:00 10:00 2 8 12 2 5 8 35 157 387 5 9 15 165 399 14 23

10:00 11:00 2 6 9 1 4 10 38 153 443 4 14 36 159 452 18 46

11:00 12:00 2 5 7 0 5 8 9 40 85 13 32 66 45 92 36 74

12:00 13:00 4 7 12 2 5 10 8 33 86 17 40 137 40 98 45 147

13:00 14:00 3 6 9 2 5 8 13 66 203 16 35 61 71 212 40 69

14:00 15:00 1 5 9 1 5 10 30 86 267 24 35 53 92 276 39 63

15:00 16:00 3 6 12 3 6 10 7 63 152 36 61 102 70 164 67 112

16:00 17:00 3 7 12 5 10 17 8 60 170 47 118 238 68 182 128 255

17:00 18:00 5 10 17 6 12 16 2 33 115 82 123 179 43 132 135 195

18:00 19:00 7 10 14 9 12 15 4 40 111 22 66 116 50 125 77 131

19:00 20:00 2 6 16 2 7 14 8 43 106 16 54 127 50 122 61 141

20:00 21:00 1 4 6 0 3 6 6 24 101 4 6 27 107

21:00 22:00 1 4 9 0 3 5 3 43 76 4 9 46 81

22:00 23:00 0 4 8 0 3 5 7 36 93 4 8 39 98

23:00 00:00 0 2 4 0 1 3 3 14 48 2 4 15 51

46 112 197 36 100 177 180 840 2,316 305 722 1,496

Gem + kwart verschil

Maatgevend Gemiddeld Max Hanteren IN Vanuit Uit Naar

In Uit In Uit In Uit Breukelen Maarsen Breukelen Maarsen

Ochtendspits 165 16 399 25 223 18 162 61 10 8

Avondspits 70 135 182 255 98 165 72 26 97 67

Bronnen:

Tellingen Nyenrode

Telpunt 84 (Nieuw Nijenrode) 8 november t/m 21 november 2013

Telpunt 86 (Uitgang Nijenrode) 8 november t/m 21 november 2013

Mailtjes van Piet-Jan Benes 2-12-1-2013 Voertuigetelling november 2013

Voertuigetelling oktober 2013

Intensiteitenoverzicht

Weg: Straatweg
Wegvak: Ten Zuiden van Stinzenlaan
Richting 1: Nijenrode
Richting 2: Stinzenlaan
Periode: 12 november t/m 25 november 2012

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal R1 R2

00:00 - 01:00 18 0 0 18 18 2 0 20 35 2 0 37 0.4% 0.004      0.00        
01:00 - 02:00 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13 0.1% 0.001      0.00        
02:00 - 03:00 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 0.1% 0.001      0.00        
03:00 - 04:00 3 0 0 3 3 0 0 3 7 1 0 8 0.1% 0.001      0.00        
04:00 - 05:00 5 1 0 6 6 1 0 7 11 2 0 13 0.1% 0.001      0.00        
05:00 - 06:00 24 2 0 26 14 0 0 14 37 2 0 39 0.4% 0.005      0.00        
06:00 - 07:00 108 7 1 116 81 5 1 87 189 12 3 204 2.2% 0.024      0.02        
07:00 - 08:00 294 10 3 307 212 9 3 224 506 20 6 532 5.8% R1 R2 0.063      0.05        
08:00 - 09:00 487 13 3 503 304 15 4 323 790 28 7 825 8.9% 61% 39% 0.103      0.07        
09:00 - 10:00 365 12 4 381 207 14 4 225 572 27 8 607 6.6% 0.078      0.05        
10:00 - 11:00 259 13 3 275 179 12 2 193 438 25 5 468 5.1% 0.056      0.04        
11:00 - 12:00 250 13 3 266 210 13 3 226 460 27 5 492 5.3% 0.055      0.05        
12:00 - 13:00 293 11 2 306 243 10 2 255 536 21 4 561 6.1% 0.063      0.06        
13:00 - 14:00 320 13 3 336 223 11 2 236 543 24 5 572 6.2% 0.069      0.05        
14:00 - 15:00 304 11 3 318 246 11 4 261 550 21 7 578 6.3% 0.065      0.06        
15:00 - 16:00 335 11 3 349 319 14 3 336 654 25 6 685 7.4% 0.072      0.08        
16:00 - 17:00 339 9 4 352 408 13 3 424 747 22 8 777 8.4% R1 R2 0.072      0.10        
17:00 - 18:00 355 6 1 362 440 5 3 448 795 11 4 810 8.8% 45% 55% 0.074      0.10        
18:00 - 19:00 321 3 1 325 289 4 1 294 610 6 2 618 6.7% 0.067      0.07        
19:00 - 20:00 211 2 0 213 219 4 0 223 430 6 1 437 4.7% 0.044      0.05        
20:00 - 21:00 122 2 0 124 158 3 0 161 280 5 0 285 3.1% 0.025      0.04        
21:00 - 22:00 106 2 0 108 170 4 0 174 276 5 0 281 3.0% 0.022      0.04        
22:00 - 23:00 96 1 0 97 136 2 0 138 232 3 0 235 2.5% 0.020      0.03        
23:00 - 24:00 75 1 0 76 75 2 0 77 149 3 0 152 1.6% 0.016      0.02        

Totaal 4,699 143 34 4,876 4,169 154 35 4,358 8,865 298 71 9,234 100.0% 1.000      1.00        

Maatgevend spitsuur van etmaal intensiteit per rijrichting

Naar Maarsen Naar Breukelen

Ochtenspits 10% 7%

Avondspits 7% 10%

Gemiddelde werkdag (ma-vr)

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

077290560:0.8!
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Bijlage 3 Kruispuntberekening 

Input berekening (afkomstig uit verkeerssheet) Fase 2 (2035):  

 

 Tak 1: Zuidkant 

 Tak 2: Nyenrode 

 Tak 3: Noordkant 
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Resultaat berekening:  

 

 
 

 
Bij deze berekening is gebruik gemaakt van een versimpeld kruispunt met de in- en uitrit op dezelfde 

plek. Deze situatie wordt representatief geacht omdat er in de versimpelde variant sprake is van meer 

kruisend verkeer. De berekening is dus een worst-case scenario. 

 

 



Bijlage 4  Onderzoek Omgevingsdienst Regio Utrecht

   Nijenrode
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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
 

De Universiteit Nyenrode, gebruiker van het Landgoed Nyenrode, heeft ambities om verder te groeien en 
heeft daarvoor meer ruimte nodig op het Landgoed. Naar aanleiding hiervan is een ruimtelijke visie 
opgesteld (2012). In 2013 is deze ruimtelijke visie gebruikt voor het opstellen van een Beeldkwaliteitplan, dat 
voortbouwt op de ruimtelijke visie en daar een nadere uitwerking van vormt en dat tevens dient als 
onderlegger voor het bestemmingsplan. Aangezien de plannen niet binnen de kaders van het vigerende 
bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd, moet het bestemmingsplan voor landgoed Nyenrode herzien 
worden. 

Voor nieuwe bestemmingsplannen is het onder andere noodzakelijk inzichtelijk te hebben of door de 
wijzigingen mogelijk gemaakte handelingen of activiteiten negatieve effecten kunnen hebben op in de Wet 
natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten. Voor het in beeld krijgen of op het landgoed 
beschermde plant- en diersoorten voorkomen is in 2009 door Bureau Viridis een veldinventarisatie 
uitgevoerd (Fortuin 2010). In 2013 (Maas 2014) en 2016 is het onderzoek geactualiseerd. De inventarisaties 
van 2016 zijn door Arcadis uitgevoerd en verwerkt in deze rapportage. De onderzoeken van Viridis en Maas 
betreffen alleen inventarisaties en geen effectbeoordeling, er is niet beoordeeld of de beoogde handelingen 
en wijzigingen uit het bestemmingsplan ook leiden tot aantasting van (leefgebied van) beschermde soorten. 

Vóór het vaststellen van een bestemmingsplan moet inzichtelijk zijn dat de verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming geen belemmering vormen. Dit kan door - indien aan de orde - een afgegeven ontheffing 
Wet natuurbescherming of, wanneer het project nog meer in de planfase is, inzichtelijk maken dat ontheffing 
kan worden verleend.  

In deze effectbeoordeling wordt zowel gekeken naar de wijzigingen die in het bestemmingsplan worden 
vastgelegd als naar de plannen die in de ruimtelijke visie beschreven worden. De actualisatie van 2016 
betreft niet het hele bestemmingsplangebied, maar alleen een deel waar op korte termijn concrete 
wijzigingen verwacht worden. De inventarisatie loopt daar dus als het ware al vooruit op die van het 
bestemmingsplan. 

De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats 
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Soortinventarisaties 
hebben plaats gevonden op basis van de toen geldende Flora- en faunawet, echter het rapport is 
geactualiseerd zodat het bruikbaar is onder de nieuwe Wet Natuurbescherming. 

Binnen de nieuwe Wet natuurbescherming (deel soortbescherming) wordt onderscheid gemaakt in drie 
categorieën  beschermde soorten, namelijk: 

• Vogels 
• Overige Europees beschermde soorten 
• Nationaal beschermde soorten 

De overige delen van Wet natuurbescherming, te weten de gebiedsbescherming en houtopstanden worden 
in dit rapport niet getoetst. 

 

1.2 Doel 
Dit rapport heeft tot doel: 

• Het samenvatten van de inventarisatiegegevens uit 2009 en 2014; 
• Het toevoegen van de gegevens uit 2016; 
• Het in beeld brengen van eventuele negatieve effecten die op kunnen treden op beschermde flora en 

fauna.  
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2 WET NATUURBESCHERMING 
 
 

2.1 Inhoud van de wet 
De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats 
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in 
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), 
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over 
vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handha-
ving (hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht 
(hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende para-
grafen is een samenvattende beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven. Artikelen van de Wnb 
waar naar wordt verwezen zijn opgenomen in Bijlage A. 
 
 

2.2 Algemene bepalingen 
• De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat de 

hoofdlijnen van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming (art 1.5). De provinciale 
natuurvisies be-schrijven het provinciale beleid op dit gebied (art 1.7). 

• De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor 
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten, ook voor soorten die niet 
beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat 
schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene 
zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet 
worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3). 

• In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor  
gedeputeerde staten van de provincies zorg moeten dragen (art 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om: 
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels; 
• behoud en herstel van soorten, habitats en habitats van soorten van bijlage I, II, IV en V van de 

Habitat-richtlijn; 
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de nationale natuurvisie horende rode 

lijst. 
 

2.3 Soortbescherming 
Categorieën 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk: 

a. Vogels 
b. Overige Europees beschermde soorten 
c. Nationaal beschermde soorten 
 
Vogels 
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten 
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in 
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1). 
 
Overige Europees beschermde soorten 
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in: 
d. bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
e. bijlage II bij het Verdrag van Bern of; 
f. bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) 
en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in: 

g. bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of; 
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h. bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5) 
De bijlagen zijn zeer uitgebreid en er staan ook veel soorten op genoemd die van nature niet in Nederland 
voorkomen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.  is een overzicht opgenomen van het deel dat van 
nature in Nederland voorkomt. 

 

Nationaal beschermde soorten 

Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal 
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het 
gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is 
verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn 
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c). Deze lijst is opgenomen als Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. . 

 

Verbodsbepalingen  

Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het opzettelijk 
vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van eieren (art. 
3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het 
geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort (art. 3.1 lid 5). 

Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of 
vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art 
3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4). Ten 
aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en 
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5). 

Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of 
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een 
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c). 

 

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen 

Gedragscode 

De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn 
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde 
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:  

1. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

2. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  
3. een bestendig gebruik; 
4. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Vrijstelling 
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2-
4; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen 
van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen 
worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden 
waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier onder).  
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke 
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen 
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het 
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie.  
 
Ontheffing 
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Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een 
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd 
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 
3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de 
voorwaarden. De voorwaarden waar aan moet worden voldaan, verschillen per categorie. 
 
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in 
combinatie met de in artikel 11.1 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te 
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten 
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een 
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende 
aanvullende voorwaarden. 
 
Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4): 
i. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
j. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
k. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
l. ter bescherming van flora of fauna; 
m. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt, of  
n. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels 

in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 
 
Voor overige Europees beschermde soorten kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 
3.8 lid 5): 
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van 

de natuurlijke habitats; 
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing 
of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich 
te hebben. 

 
Voor de nationaal beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees 
beschermde soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2): 
o. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 

volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
p. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen; 
q. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse 

en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht 
van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

r. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
s. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
t. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

u. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied, of 

v. in het algemeen belang. 
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Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Er kan voor worden gekozen geen ontheffing Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te laten haken 
bij de Omgevingsvergunning. In dat geval dient het betreffende onderzoek gevoegd te worden bij de 
aanvraag Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens een 
verklaring van geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de vvgb 
wordt afgegeven maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning. Wanneer ervoor wordt 
gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de ontheffing Wnb zijn aangevraagd voordat de 
Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

 

Plan, project of andere handeling? 

De Wnb maakt onderscheid in plannen, projecten en andere handelingen. Het verschil tussen een plan 
enerzijds en project en andere handeling anderzijds is duidelijk: Een plan gaat over het voornemen tot het 
verrichten van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige 
handeling. Een project of andere handeling gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling. 

Voorliggende toetsing heeft betrekking op een plan (bestemmingsplan). Voor het vaststellen van een 
bestemmingsplan dient aannemelijk te zijn dat de Wet Natuurbescherming redelijkerwijs de uitvoering van 
het plan niet in de weg staat en dat eventueel benodigde ontheffingen kunnen worden verleend.  
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3 UITGANGSPUNTEN BESTEMMINGSPLAN  
Het plangebied van het bestemmingsplan is het hele Landgoed Nyenrode. Dit gebied kan in drie 
deelgebieden opgedeeld worden: het oude landgoed aan de oostzijde, de Kanaalzone aan de westkant en 
de polder aan de zuidkant. Het landgoed bestaat uit een variatie van oud bos, jong bos, grasland en gazons, 
waterelementen (vijvers en weteringen) en gebouwen en andere verhardingen (Figuur 1). 

 

 

Figuur 1: begrenzing plangebied. Overgenomen uit de Ruimtelijke visie, 2012. 1: fundament kasteel  2: koetshuis  
3: poortwachtersgebouw, 4: Plesmangebouw, 5: Gymnasium, 6: campus, 7: Albert Heijn en de Rooij gebouw,  
8: parkeerterreinen, 9: bibliotheek 
 

In de ruimtelijke visie is de herinrichting van het landgoed beschreven en gevisualiseerd. Samengevat komt 
dit neer op renovatie, sloop en nieuwbouw van gebouwen en parkeergelegenheid en deels de herinrichting 
van de buitenruimte. In onderstaande figuur (Figuur 2) is weergegeven welke gebouwen gehandhaafd 
blijven (rood) en welke nieuw gebouwd worden (geel). In het kader van de herziening van het 
bestemmingsplan worden het nieuwe Forumgebouw, vervanging koetshuis en uitbreiding Plesmanhotel 
meegenomen. Het Forumgebouw centraal op het landgoed (Academisch hart) direct ten noorden van de 
huidige bibliotheek. 
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Figuur 2 Toekomstige ontwikkelingen op Landgoed  Nijenrode, in bestemmingsplan worden alleen het nieuwe 
Forumgebouw, uitbreiding Plesmanhotel en Koetshuis opgenomen 
 

3.1 Nieuw Forum gebouw 
In het oude gedeelte van Nyenrode komt een nieuw forumgebouw tegenover het aanwezige AH-de 
Rooijgebouw. Op deze locatie verdwijnt de oude bibliotheek. Het gebouw biedt plek aan kantoorruimtes, 
research, bibliotheek, studieruimtes en collegezalen. Het gebouw is dusdanig gelokaliseerd dat het 
omringende oude bos kan worden gespaard.  

De tussenruimte tussen beide gebouwen wordt een open grasveld 
(parkweide/ligweide). Het gebouw wordt verder omgeven door groenstructuren 
(versterkt met een bloeiende struikenlaag en bestaande solitaire bomen). De 
randen van het gras kunnen extensiever beheerd worden en de uitstraling 
krijgen van een bloemrijk grasland.  

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak en de gebruiksruimte van het gebouw vergroten 
het verhard oppervlak met maximaal 4.000 m2. Hierbij zijn inbegrepen: 
paden en toegangswegen naar het gebouw, verhard oppervlak aan 
binnenzijde gebouw.  Het gebouw wordt zodanig gesitueerd dat zoveel 
mogelijk overlap is met de huidige verharding. 

• Voordat het gebouw gerealiseerd kan worden, zijn de natuurmaatregelen 
uitgevoerd (zie rapportage NNN). 

• De huidige bibliotheek wordt gesloopt en ook de ondergrondse 
infrastructuur wordt verwijderd (inclusief fundering). 

• Het huidige tennisveld wordt gesaneerd en alle niet-natuurlijke structuren 
worden verwijderd. Op deze plek worden de randen ingepland om 
ontwikkeling van zoomvegetatie te stimuleren.  

• De bebouwing past binnen het landschap, de bouwhoogte is niet (veel) 
hoger dan de boomkronen.  

• Er zijn maximaal 2 uitgangen aan de buitenzijde van het gebouw (op nooduitgangen na). 
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• De bebouwing wordt aan de achterzijde niet verlicht. 
• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt geminimaliseerd door hier met het 

architectonisch ontwerp rekening mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op de 
omgeving mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken (zie voetnoot 2).  

• Tijdens en na de bouw is er geen sprake van negatieve effecten ten gevolge van (tijdelijke) verandering 
van waterpeilen en grondwaterstanden op bomen.   

• Bestaand bos wordt zoveel mogelijk gespaard.  
• De bomen met vleermuisverblijfplaatsen ten oosten van het tennisveld worden tijdens de bouw 

afgeschermd en  het gebouw mag het functioneren van deze verblijfplaatsen niet schaden. 
• Het bos ten westen van de bibliotheek moet gespaard blijven i.v.m. een zeer bijzondere 

paddenstoelensoort. 
• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 voor voorbeelden) 
• De potentiële vliegroute langs het pad door de open ruimte blijft in stand (laanelementen behouden). 

 

3.2 Uitbreiding Plesmangebouw 
Aan het Plesmangebouw wordt aan de zuidzijde een nieuwe vleugel 
toegevoegd. Dit betreft een ruimtebeslag van circa 300 m2. Tussen de 
huidige ingang en de nieuwe vleugel wordt een binnenruimte gecreëerd 
waar studenten kunnen recreëren (bijvoorbeeld gazon of terras). Aan de 
oostzijde vinden geen ontwikkelingen plaats. Er zijn geen veranderingen in 
de padenstructuur of in- en uitgangen voorzien. 

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak en de gebruiksruimte van het gebouwzijn 
vergroten het verhard oppervlak met maximaal 300 m2. De 
“binnenruimte” bestaat in de huidige situatie al uit gazon en 
sierbeplanting. Deze ruimte hoeft daarom niet meegerekend te worden.   

• Vóórdat het gebouw gerealiseerd kan worden moet de NNN begrenzing 
aangepast zijn en als dusdanig worden beheerd. Ook dient voor deze 
tijd kwaliteitsverbetering van de bosranden plaats te vinden, evenals de 
aanplant van nieuw bos.  

• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt 
geminimaliseerd door hier met het architectonisch ontwerp rekening 
mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op de 
vijver mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken (zie voetnoot 
2).  

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 voor voorbeelden) 

 

Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. 

 

3.3 Koetshuis 
Achter het koetshuis wordt een nieuwe uitbreiding voorzien, zodat de voormalige koetsenstalling weer wordt 
vrijgespeeld. De ICT vleugel wordt gesloopt. De koetshuisvleugel wordt vernieuwd met twee nieuwe 
gebouwen. De parkeerplekken voor bezoekers bij het koetshuis worden gehandhaafd. Het koetshuis krijgt 
een uitbreiding met een horecafunctie met een verhard terras op het zuiden. De bestaande waterloop en 
oever worden verbreed. Op een flauw talud op de zon georiënteerd komt een aantrekkelijke en gevarieerde 
oevervegetatie als sierrand aan het terras.  

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Er is geen sprake van een toename van verhard oppervlak, de ontwikkelingen blijven binnen het huidige 
verharde oppervlak. 

• De bebouwing past binnen het landschap, het aantal bouwlagen past binnen het landgoed  

Figuur 3 Ontwikkelingen forumgebouw 
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• Er is geen uitloop aan de noordzijde van de noordelijke vleugel (op 
nooduitgangen na). 

• De bebouwing wordt aan de achterzijde niet verlicht. 
• Het terras wordt alleen verlicht als het in gebruik is & de verlichting straalt 

niet uit naar de omgeving. 
• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt 

geminimaliseerd door hier met het architectonisch ontwerp rekening mee te 
houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op de vijver mag 
geen verstoring van vleermuizen veroorzaken  

• Er is geen sprake van kap van bomen. 
• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 

voor voorbeelden) 
• Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. 

Er zijn voorwaarden in tijd ten aanzien van de ontwikkeling van andere 
planonderdelen. 

 
 
 
 
 

 

3.4 Verantwoording van de verspreidingsinformatie 
Voor het bepalen van de effecten van het plan is het van belang te weten welke beschermde soorten in het 
plangebied voorkomen. De inventarisatiedata en welke soorten onderzocht zijn, zijn weergegeven in 
Hiervoor zijn in 2009 en in 2013 soortgerichte inventarisaties uitgevoerd (Fortuin, 2010) (Maas, 2014). In 
2009 is het veldonderzoek verricht op 2, 11, 16 juni, 17 juli en 20 augustus (alle soortgroepen uitgezonderd 
de vleermuizen). Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd op 20 mei, 2, 3, 7 en 8 juni, 20 en 29 augustus. Voor 
de actualisatie in 2013 is eveneens op verschillende dagen onderzoek gedaan, op 11 juli, 19 juli, 23 juli en 4 
augustus (alle soortgroepen).  

 

Naast de veldinventarisaties is gebruik gemaakt van gegevens van de terreinbeheerder, de NDFF en 
gebiedskennis van de auteurs van de bovengenoemde rapportages (Maas, 2014). 

Tabel 1 Inventarisatiedata soortenonderzoek 

Onderzoeksjaar Soortgroep Datum 

2009 Vleermuizen (conform vleermuisprotocol) 20 mei, 2, 3, 7 en 8 juni, 20 en 29 augustus 

 Overige soortgroepen 2, 11, 16 juni, 17 juli en 20 augustus 

2013 Alle soortgroepen 11, 19 en 23 juli en 4 augustus 

2016 
Vleermuizen (conform vleermuisprotocol) 
en jaarrond beschermde (nesten) 
vogelsoorten  

15 februari, 26 april, 1 juni, 6 juli, 8 
augustus en 
7 september 
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4 EFFECTBEOORDELING 
 

4.1 Werkwijze 
Voor de effectbeoordeling wordt eerst een samenvatting gegeven van de aangetroffen beschermde soorten 
bij de inventarisaties in 2009, 2013 en 2016. Vervolgens wordt beoordeeld of door de geplande inrichting, 
zowel de meer concrete plannen voor het bestemmingsplan als de plannen uit de ruimtelijke visie, negatieve 
effecten op soorten, individuen, leefgebied of groeiplaats kunnen optreden. Het uitgangspunt hierbij is de 
vigerende wetgeving. Wanneer op basis van de ruimtelijke visie verstoring van leefgebied of exemplaren niet 
uitgesloten is, is beschreven hoe hier mee omgegaan dient te worden. De te nemen maatregelen zijn 
indicatief en soms generiek van aard omdat op dit moment niet exact bekend is of, waar, hoe en wanneer de 
ingrepen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Wel wordt genoemd of voor de mogelijke ingreep een ontheffing 
nodig is en zo ja, of deze afgegeven zal kunnen worden. 

 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied vormt alleen geschikt habitat voor algemeen beschermde zoogdieren (Nationaal 
beschermde soorten)) als ree, vos, haas, mol, egel, bunzing, hermelijn, wezel, en diverse muizensoorten. 
Andere grondgebonden beschermde zoogdiersoorten kunnen vanwege regionale verspreiding en ontbreken 
geschikt habitat worden uitgesloten. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie 
Utrecht een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Wnb artikel 3.10, eerste lid. Deze vrijstelling geldt 
slechts voor zover er voorafgaand en tijdens de werkzaamheden of het gebruik in redelijkheid alles wordt 
verricht of gelaten om te voorkomen dat deze verboden worden overtreden. Tevens geldt de zorgplicht 
(artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) ten aanzien van alle ook niet beschermde) soorten. 
Vervolgstappen als nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag zijn dan ook niet aan de orde.  

 

4.3 Flora 
 

4.3.1 Aangetroffen soorten 
De flora van het landgoed kan verdeeld worden in soorten van oude bossen (met onder andere de 
stinzenflora) en soorten van meer open, voedselrijke omstandigheden van oevers en graslanden. In 2009 
zijn, volgens de destijds geldende Flora- en faunawet, zeven strikt beschermde soorten aangetroffen en uit 
de literatuur zijn ook nog enkele, zogenaamde laag-beschermde soorten (voorheen tabel 1-soorten Ffwet) 
bekend als kleine maagdenpalm en zwanenbloem. Van deze aangetroffen soorten is onder de Wet 
natuurbescherming alleen de Blaasvaren nog beschermd (naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle 
planten) Bij de actualisatie in 2013 zijn geen nieuwe soorten of groeiplaatsen aangetroffen en geconcludeerd 
wordt dat de verspreidingsgegevens nog actueel zijn.  

Tabel 2 Beschermde Flora op landgoed Nyenrode 

soort Beschermingsstatus Wet natuurbescherming 

Blaasvaren Nationaal beschermde soort 
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Blaasvaren komt voor op de muren van de oranjerie. De soortverspreiding van de blaasvaren is 
weergegeven in Figuur 4, hierin zijn ook nog soorten aangegeven die onder de voormalige Flora- en 
faunawet een zwaarder beschermde soort waren. 

 

 

 

Figuur 4 Verspreiding beschermde flora landgoed Nyenrode (bron: Fortuin & De Jong, 2010) 

 

 

4.3.2 Effectbeoordeling 
Op de vindplaatsen van blaasvaren (Oranjerie) vinden geen wijzigingen plaats. Negatieve effecten op deze 
soorten en de groeiplaatsen zijn dan ook uit te sluiten. 

 

4.4 Vogels 
 

4.4.1 Aangetroffen soorten 
Op het landgoed komen vooral soorten voor van bos- en parklandschappen. Dit betreft hoofdzakelijk 
algemeen in Nederland voorkomende soorten als merel en houtduif. Daarnaast zijn enkele soorten aanwezig 
waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is. Van drie van deze soorten – havik, ransuil en huismus - zijn 
in 2009 en 2013 ook daadwerkelijk nesten en/of jongen aangetroffen.  

Van de boom met het nest van havik was bij de controle in februari 2016 de kroon uitgebroken en geen nest 
meer aanwezig. Havik zelf is vroeg in het voorjaar van 2016 wel op diverse plekken waargenomen, 
waaronder baltsend aan de noordkant van het plangebied. Bij de controle in april 2016 of havik ook broedt 
op het landgoed, is de soort niet aangetroffen. In 2009 en 2013 zijn roepende ransuiljongen gehoord ten 
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oosten van het Plesmangebouw. Bij de controle in februari 2016 zijn diverse nesten aangetroffen die door 
ransuil of boomvalk gebruikt kunnen worden (vermoedelijk van zwarte kraai) (boomvalk is in 2009 en 2013 
ook waargenomen). Bij de controle in april 2016 zijn beide soorten (of aanwijzingen van aanwezigheid) niet 
waargenomen. Met uitzondering van enkele foeragerende of overvliegende buizerds aan de rand van het 
landgoed, zijn in 2016 geen andere (jaarrond beschermde) soorten aangetroffen.  

In het meest zuidwestelijke deel van de campus zijn in 2009 en 2013 sporen van huismusnesten 
waargenomen. In 2016 is dit niet opnieuw gecontroleerd, de gebouwen vallen niet onder het plan dat 
getoetst wordt in deze rapportage. 

Tot slot zijn ook nesten of aanwijzingen daarvan aangetroffen van de minder algemene soorten blauwe 
reiger, ijsvogel en bosuil. In 2013 en 2016 zijn diverse bosuilen gehoord en gezien. Op 1 juni, 6 juli en 7 
september 2016 zijn volwassen en jonge bosuilen gehoord in de bospercelen ten zuiden en oosten van de 
tennisbaan. Het betrof een volwassen man, een volwassen vrouw en zeker drie jongen. Dit duidt op een 
broedgeval op of nabij het landgoed. De exacte nestlocatie is onbekend, de jongen waren al uitgevlogen. 

 

4.4.2 Effectbeoordeling 
Ten aanzien van vogels verbiedt de Wet natuurbescherming het opzettelijk doden of vangen, het opzettelijk 
vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren, het rapen of onder zich hebben van eieren en het opzettelijk 
storen van vogels. Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het geval de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Voor schadelijke werkzaamheden in het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend, omdat het uitvoeren 
van de werkzaamheden buiten het broedseizoen over het algemeen een goed alternatief vormt. Wanneer 
werkzaamheden uitgevoerd worden buiten het broedseizoen is voor de meeste vogelsoorten in dat geval 
geen ontheffing nodig. 

Voor een aantal soorten geldt echter dat hun verblijfplaatsen (nest) en de functionele omgeving daarvan 
jaarrond beschermd is. Bij verstoring of vernieling van nesten of leefgebied moet voor deze soorten ook 
buiten het broedseizoen een ontheffing aangevraagd worden. Dit betreft hoofdzakelijk roofvogels en uilen, 
maar ook huismus en gierzwaluw.  

Bij de inventarisaties in 2009 en 2013 zijn nesten van deze jaarrond beschermde soorten aangetroffen. Bij 
de actualisatie in 2016 bleek het haviknest verdwenen (inclusief boom) en zijn ook van de ander soorten 
geen nesten aangetroffen binnen de effectafstanden van de locaties waar wijzigingen gepland zijn. Van 
negatieve effecten op (nesten van) jaarrond beschermde soorten is dan ook geen sprake. Op basis van de 
gegevens uit het verleden is vestiging in komende broedseizoenen echter niet onwaarschijnlijk. Bij concrete 
plannen dient vanaf 2017 opnieuw beoordeeld te worden of binnen de invloedsfeer van de locatie nesten 
aanwezig zijn. 

Voor de minder algemene soorten, zoals bosuil en ijsvogel, wordt geadviseerd om - indien van toepassing - 
maatregelen te treffen (ondanks dat dit geen verplichting is). Voor bosuil geldt dat bij het eventueel kappen 
van bomen met de nestlocatie of direct aangrenzende bomen, gemitigeerd kan worden door het plaatsen 
van minimaal twee speciale bosuilenkasten in bos waar geen werkzaamheden uitgevoerd (gaan) worden. 
Voor ijsvogel geldt dat getracht kan worden om broedplekken, bijvoorbeeld wortelkluiten van omgevallen 
bomen of oeverwanden van water, te behouden of in ieder geval de verstoring te beperken. Indien wenselijk 
kan bij vernietiging elders een alternatief aangeboden worden.  

 

4.5 Vleermuizen 

4.5.1 Aangetroffen soorten 
Zowel in 2009, 2013 en 2016 is gericht onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen. In 2009 zijn vijf soorten 
aangetroffen: watervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
laatvlieger. Hierbij zijn ook vaste verblijfplaatsen vastgesteld (zowel in bomen als in de bebouwingen). Het 
kasteel wordt als kraamkolonie gebruikt door watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen. Verder wordt 
ook de toegangspoort gebruikt als verblijfplaats van watervleermuis en gewone dwergvleermuis. In een 
aantal bomen zijn verblijfplaatsen vastgesteld van ruige dwergvleermuis. Naast verblijfplaatsen zijn diverse 
vliegroutes over het terrein van gewone dwergvleermuizen, rosse vleermuizen en watervleermuizen. De 
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vijver in het westelijke deel van het landgoed werd in 2009 door de gewone dwergvleermuis gebruikt als 
foerageergebied.  

 

In 2013 zijn geen andere soorten waargenomen en is geen nieuw gericht onderzoek naar gebruik van 
verblijfplaatsen uitgevoerd. Wel zijn de potenties van diverse gebouwen en bomen onderzocht en 
beschreven. In de gebouwen kunnen achter betimmering of onder dakpannen zomerverblijfplaatsen 
aanwezig zijn. In de oude, monumentale gebouwen zijn mogelijk ook winterverblijfplaatsen aanwezig van 
meervleermuis, watervleermuis, grootoorvleermuis, baardvleermuis en franjestaart (mededeling 
terreinbeheerder (Maas, 2014)). Onderzoek naar winterverblijven is niet uitgevoerd (dit is ook nog niet zinvol 
aangezien de maatregelen nog niet zijn bepaald). Verspreid over het landgoed staan eveneens bomen met 
holtes die gebruikt kunnen worden door vleermuizen. Uit een gerichte boominspectie is gebleken dat een 
groot deel niet geschikt is als verblijfplaats. Alleen enkele holtes in kastanjes in een laan aan de noordkant 
van het landgoed voldoen als potentieel geschikte verblijfplaats voor rosse vleermuis. Ook in 2013 wordt 
door verschillende vleermuissoorten verspreid over het landgoed veel gefoerageerd in lanen, nabij het 
kasteel en boven de vijvers. Alleen in de zone ten zuiden van het landgoed, de polder, wordt niet tot 
nauwelijks gefoerageerd (Figuur 5). 

 

In 2016 is alleen het centrale gedeelte van het landgoed onderzocht, voor dit deel zijn concrete plannen voor 
herinrichting (Forumgebouw). Hierbij zijn in totaal zeven soorten waargenomen (meer dan in 2009 en 2013): 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
rosse vleermuis en laatvlieger. Van twee soorten zijn vaste verblijfplaatsen vastgesteld: gewone 
grootoorvleermuis in een boom ten zuidwesten van de tennisbaan en van rosse vleermuis twee bomen ten 
zuidwesten van de tennisbaan en zes baltslocaties verspreid over het onderzoeksgebied. Beide soorten zijn 
ook foeragerend waargenomen, gewone grootoorvleermuis nabij de verblijfplaats en rosse vleermuis 
verspreid over het onderzoeksgebied.  

 

Gewone dwergvleermuis is elke avond verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen, variërend van 
hoge dichtheden naar enkele individuen. Op één avond (6 juli) is een vliegroute vastgesteld door de laan van 
de centrale as. Op één avond (8 augustus) zijn twee baltsende exemplaren vastgesteld aan de zuidzijde.  

 

Laatvlieger, watervleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis zijn allemaal met enkele individuen 
foeragerend waargenomen. Met name franjestaart is een opvallende waarneming. De soort is tamelijk 
zeldzaam in Nederland en komt vooral voor in kleinschalige landschappen met oude bomen. In de winter 
worden vooral ondergrondse ruimtes gebruikt zoals ijskelder, forten, bunkers et cetera. Het landgoed is in 
die zin een typisch leefgebied van deze soort. De waarneming sluit aan bij het onderzoek uit 2013, waarbij 
geconcludeerd werd dat verblijfplaatsen van de soort niet uitgesloten werden. 

 

4.5.2 Effectbeoordeling 
Algemeen 

Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd (overige Europees beschermde soorten)), waarvoor bij 
aantasting van leefgebied (verblijfplaatsen, vliegroutes en essentieel foerageergebied) altijd een ontheffing 
nodig is. Gezien de kwetsbaarheid en de levenswijze van vleermuizen mogen inventarisatiegegevens ook 
niet ouder zijn dan maximaal drie jaar. De inventarisaties geven op planniveau voldoende informatie, voor 
concrete projecten (invulling van het bestemmingsplan) is gezien de inventarisatiejaren, een gerichte 
actualisatie noodzakelijk. Dit is voor het centrale deel (Forumgebouw) al uitgevoerd en onderdeel van deze 
rapportage (zie aparte paragraaf). 

 

Op basis van de inventarisatiegegevens wordt geconcludeerd dat vleermuizen overal op het landgoed 
verwacht kunnen worden. Bijna alle gebouwen zijn geschikt of potentieel geschikt als verblijfplaats. De sloop 
of verbouw (aanbouw) van deze bebouwing kan dus leiden tot aantasting van verblijfplaatsen en dus van 
leefgebied. Bij de uitgangspunten zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan bij de verschillende 
bouwprojecten aan voldaan moet worden (o.a. beperken verlichting en kap bomen). Daarnaast zullen er, 
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indien vaststaat dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt, mitigerende maatregelen moeten 
worden getroffen (zie hoofdstuk 4).  

 

Figuur 5 Verspreiding waarnemingen vleermuizen op landgoed Nijenrode (bron: Fortuin & De Jong, 2010) 

 

Naast directe effecten door het aantasten (verdwijnen) van verblijfplaatsen, kan ook verstoring optreden door 
aantasting van vliegroutes of foerageergebied. Op basis van de ruimtelijke inrichting zal van aantasting van 
vliegroutes of essentieel foerageergebied geen sprake zijn, aangezien op het landgoed ruim voldoende 
alternatieven aanwezig zijn. Er blijven veel bosranden, lanen en waterelementen gehandhaafd. Wel kan de 
nieuwe inrichting en het gebruik een effect hebben op de kwaliteit van de vliegroutes en het foerageergebied 
door een toename van het verhard oppervlak, intensiever beheer en gebruik en een toename van de 
verlichting (zowel straatverlichting als vanuit gebouwen). Tegelijkertijd leiden nieuwe natuur- en 
landschappelijke maatregelen (o.a. versterken lanen en bosranden en verbindende elementen tussen oude 
en nieuwe deel van het landgoed tot het versterken van het netwerk van deze soorten.  

Bij de verdere uitwerking van de plannen dient er een gericht onderzoek en beoordeling plaats te vinden. 
Ook hiervoor geldt dat wanneer bekend is hoe de nieuwe inrichting vormgegeven wordt (zowel ruimtelijk als 
het beheer en gebruik), een gericht onderzoek of een gerichte effectbeoordeling uitgevoerd kan worden. 
Afhankelijk van de geconstateerde effecten is ook voor aantasting van het leefgebied een ontheffing 
noodzakelijk. 

 

Aantoonbaar vergunbaar 

Wanneer aangetoond wordt dat de plannen noodzakelijk zijn, de vleermuisactiviteit goed in beeld is gebracht 
en de juiste maatregelen zijn getroffen en/of worden voorgesteld, is op dit moment het verkrijgen van een 
ontheffing voor het verstoren of vernietigen van leefgebied van vleermuizen mogelijk.  

 

NB: Omdat vleermuizen vaak traditiegetrouw gedrag vertonen, is het nodig dat eventueel noodzakelijke 
alternatieven tijdig beschikbaar gesteld worden, minimaal een seizoen voorafgaande aan de verstoring of 
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vernietiging van bestaand leefgebied. Het onderzoek moet hierdoor ook tijdig (één of twee seizoenen 
voorafgaande aan de ingreep) uitgevoerd worden.  

 

Centrale deel/Forumgebouw 

Het ontwerp van het Forumgebouw is dusdanig aangepast dat de bomen met verblijfplaatsen van 
grootoorvleermuizen en rosse vleermuizen (ten zuidwesten van de tennisbaan) niet worden gekapt. In het 
bestemmingsplan zijn daarnaast randvoorwaarden opgenomen m.b.t. de uitstraling van het gebouw op de 
omliggende omgeving. Het gebouw ligt echter op dusdanige afstand dat dat duurzaam behoud van de 
verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis niet met zekerheid gesteld kan worden.  

Daarnaast worden bomen in de omgeving van het nieuwe Forumgebouw door rosse vleermuis gebruikt als 
baltsplaats. Deze paarverblijfplaatsen bestaan meestal uit holtes in bomen die het mannetje gedurende 
enkele weken bezet een paarverblijfplaats en verdedigt. Tijdens het onderzoek zijn de baltsroepen 
waargenomen tijdens de vlucht. De verwachting is dat de soort gebruik maakt van verschillende boomholtes 
in de directe omgeving. Door het nieuwe gebouw wordt mogelijk een deel van deze baltslocatie aangetast. 

Voor rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuizen zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk en is 
tevens een ontheffingsaanvraag aan de orde. Deze maatregelen zijn te verdelen in drie categorieën: 

• Behoud leefgebied (afwisseling van open ruimte, oude bomen en bosranden) door maatregelen op het 
landgoed. Hierbij het gebied ten noorden van het gebouw versterken (o.a. opheffen tennisbaan) 

• Aanbieden van tijdelijke alternatieven (indien noodzakelijk); 
• Aanbieden van nieuwe, permanente alternatieven. 

  
Hiervoor zal het gehele landgoed in ogenschouw worden genomen en een gedetailleerd mitigatieplan 
worden opgesteld. Uitgangspunt hierbij is het behoud (en eventueel versterking) van het leefgebied van de 
soorten (met alle functies die hierbij horen).  
 
Voor gewone dwergvleermuis geldt dat er een vliegroute loopt langs de bestaande laan. In het ontwerp gaat 
men uit van een open ruimte met onderbreking van de bestaande laan. Uitgangspunt is het behoud van 
bomen waardoor laan blijft functioneren als vliegroute.  

 

Omdat het beide boombewonende soorten betreft, moet goed bekeken worden hoe de mitigatie 
vormgegeven wordt. Een oude boom met holte is niet zomaar te vervangen door een kunstmatige 
verblijfplaats. Van rosse vleermuis is bekend dat de soort diverse verblijfplaatsen gelijktijdig gebruikt, het 
leefgebied bestaat uit een cluster van verblijfplaatsen die op verschillende momenten of met verschillende 
functies gebruikt worden. Het verdwijnen of ongeschikt worden van één locatie hoeft dan ook niet het 
volledig verdwijnen van de soort te betekenen. Actuele gegevens over waar en hoeveel verblijfplaatsen 
elders op het landgoed aanwezig zijn, zijn niet beschikbaar. De meest recente gegevens daarover dateren 
uit 2009, waarbij aan de oostzijde twee verblijfplaatsen zijn aangetroffen. Mitigatie van gewone 
grootoorvleermuis is wel mogelijk met speciale kasten. Het verspreid en strategisch ophangen van dergelijke 
kasten is een minimale vereiste om voor een ontheffing in aanmerking te komen (vier kasten per verdwenen 
verblijfplaats). 

Naast de verblijfplaatsen moet ook rekening gehouden worden met verlichting van de omgeving. Van belang 
hierbij is dat de lichtbelasting van het leefgebied niet toeneemt. Hiervoor is mogelijk een speciaal 
verlichtingsplan noodzakelijk, waaruit blijkt waar welke verlichting aangebracht wordt en in hoeverre dit leidt 
tot een toename van verlichting op het landgoed. Afhankelijk van de locatie is saldering mogelijk, mits 
nieuwe donkere gebieden voldoende geschikt zijn om de functie over te nemen of aan te vullen. 

 

4.6 Vissen 
 

4.6.1 Aangetroffen soorten 
In 2009 is gericht onderzoek uitgevoerd naar visfauna. In de zuidelijke watergang van het polderdeelgebied 
zijn 15 kleine modderkruipers gevangen en in de vijver van het parkbos (de oostelijke grote vijver) zijn nog 
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eens twee exemplaren gevangen. In 2013 is geen nieuw gericht onderzoek uitgevoerd. Het leefgebied is niet 
gewijzigd, waardoor door Maas (2014) aangenomen wordt dat de soort nog steeds aanwezig zal zijn.  

 

4.6.2 Effectbeoordeling 
Onder de Wet natuurbescherming is de kleine modderkruiper niet meer beschermd. Overtreding van 
eventuele verbodsbepalingen is daarmee niet aan de orde. De zorgplicht blijft echter wel van toepassing.  

 

4.7 Reptielen 

4.7.1 Aangetroffen soorten 
Zowel in 2009 als in 2013 zijn geen reptielen aangetroffen. Wel is bekend dat in het verleden de ringslang is 
aangetroffen door een bewoonster van het landgoed (Maas, 2014). Ook zijn enkele broeihopen aanwezig, 
die aangelegd zijn door de terreinbeheerder. Ringslang lijkt aanwezig op het landgoed maar sterke 
aanwijzingen zijn er niet. De dichtheid is of erg laag of het gaat om incidentele, zwervende exemplaren. 

 

4.7.2 Effectbeoordeling 
Het aantal waarnemingen van ringslang is dusdanig beperkt dat op basis van die gegevens een gepaste 
effectbeoordeling niet opgesteld kan worden. De planlocatie ligt wel binnen het areaal van ringslang en het 
gebied voldoet als matig geschikt leefgebied. Op de locatie waar de waarneming gedaan is, zijn geen 
wijzigingen gepland. 

 

Door de mobiliteit van de soort en de omvang van het leefgebied, kan worden aangenomen dat de soort op 
het hele landgoed voor kan komen. De delen met de hoogste kansen zijn de meer natte terreindelen, zoals 
de waterelementen, oeverzones en natte graslanden en ruigtes. Als overwinteringsplekken kunnen echter 
ook de hogere delen gebruikt worden, mits er plekken zijn waar de soort zich vorstvrij kan verstoppen 
(broeihopen, stapels met tuin- en snoeiafval, mesthopen, holtes et cetera). Op basis van de ruimtelijke visie 
zijn wel wijzigingen gepland in potentieel geschikt leefgebied (in ieder geval de mensa en de campus, maar 
ook andere gebouwen als het forumgebouw en delen van de wooncampus). Gezien de beschermingsstatus 
van ringslang (nationaal beschermde soort), dient onderzocht te worden of en in welke dichtheid ringslang 
voorkomt op het landgoed en welke leefgebiedfuncties waar aanwezig zijn. Een dergelijk onderzoek moet 
tijdig uitgevoerd worden, mede ook omdat wanneer ringslangen daadwerkelijk aangetroffen worden er ook 
voldoende tijd moet zijn voor het treffen van mitigatiemaatregelen. Geadviseerd wordt om dergelijk 
onderzoek twee tot drie jaar voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering uit te voeren. 

 

Wanneer ringslang aangetroffen wordt en aantasting van leefgebied optreedt of er kansen zijn dat individuen 
verstoord of gedood worden, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. Wanneer aangetoond wordt 
dat de plannen noodzakelijk zijn, de aanwezigheid en landschapsgebruik door ringslang goed in beeld is 
gebracht en de juiste maatregelen zijn getroffen en/of worden voorgesteld, is op dit moment het verkrijgen 
van een ontheffing voor het verstoren of vernietigen van leefgebied van ringslang mogelijk1.  

 

4.8 Amfibieën 
Zowel in 2009 als in 2013 zijn diverse amfibiesoorten waargenomen. Het gaat in alle gevallen om soorten uit 
de laagste beschermingscategorie (nationaal beschermde soorten), zoals bruine kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Utrecht een 
vrijstelling van de ontheffingsplicht. Vervolgstappen als nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag zijn dan 
ook niet aan de orde. Wel geldt ook voor deze algemeen voorkomende soorten de zorgplicht (artikel 1.11 
van de Wet natuurbescherming) wat betekent dat met zorg gewerkt moet worden om de schade aan 
leefgebied of individuen te beperken. 
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4.9 Insecten en ongewervelden 
NDFF meldt geen beschermde dagvlinders en overige ongewervelden in het plangebied. Het plangebied 
bevat geen geschikt habitat voor beschermde insecten en ongewervelden (Maas, 2014) . Deze soorten 
stellen kritische eisen aan hun leefomgeving, die ontbreken in het plangebied. Er worden daarom ook geen 
beschermde soorten verwacht in het plangebied. 

 

5 VOORKOMEN VAN EFFECTEN 
 

5.1 Toelichting 
Een belangrijk onderdeel van een ontheffingsaanvraag is het inzichtelijk maken hoe optredende negatieve 
effecten (verstoring, vernietiging) voorkomen, gemitigeerd of zelfs gecompenseerd worden. Hoewel in dit 
stadium nog niet concreet bekend is welke activiteiten of werkzaamheden wanneer uitgevoerd gaan worden, 
worden enkele voorbeelden gegeven van mogelijke maatregelen. Deze voorstellen zijn informatief van aard 
en kan niet als volledig mitigatieplan gebruikt worden. Dit niet alleen omdat de daadwerkelijke negatieve 
effecten nog niet bekend zijn, maar ook omdat ten tijde van de daadwerkelijke uitvoer van de plannen de 
voorwaarden gewijzigd kunnen zijn. Het geeft inzicht in de type maatregelen die op dit moment noodzakelijk 
zouden zijn, wanneer nu een ontheffingsaanvraag (of gedragscode) opgesteld zou worden. 

 

5.2 Maatregelen 
In onderstaan overzicht is per soortgroep aangegeven welke maatregelen tijdens de uitvoering kunnen 
worden getroffen.  

Vogels 

• Algemene broedvogels: De vegetatie, inclusie de kap van bomen, wordt verwijderd buiten het 
broedseizoen (dat in de regel loopt van half maart tot eind juli); 

• Jaarrond beschermde soorten: De bomen of nestlocaties worden verwijderd buiten het broedseizoen (kan 
al in februari starten); 

• Jaarrond beschermde soorten (huismus): Voorafgaande  aan het verwijderen of ongeschikt maken van 
nestlocaties, worden in de directe omgeving alternatieven aangeboden; 

• Voorafgaande aan de kap, snoei of verwijdering wordt een eenmalige controle uitgevoerd of 
daadwerkelijk geen broedende vogels meer aanwezig zijn (Turkse tortels kunnen bijvoorbeeld het hele 
jaar door broeden); 

 

Vleermuizen 

• Voor vleermuizen wordt er een gedetailleerd mitigatieplan opgesteld waarbij nieuwe natuurmaatregelen 
gecombineerd worden met alternatieve verblijfplaatsen. 

• Sloopwerkzaamheden of bomenkap worden uitgevoerd buiten de periode maart tot en met half oktober 
(waarin de zomerverblijfplaats in gebruik is) of buiten de winterperiode wanneer een winterverblijf 
aanwezig is (oktober tot en met maart); 

• Enkele maanden voorafgaand aan de sloop worden alternatieve verblijfplaatsen aangeboden. Afhankelijk 
van de functie en de soort gebeurt dit in een veelvoud van het aantal dat verdwijnt of het aantal 
verblijfsplaatsen dat ongeschikt wordt; 

• Minimaal vijf dagen voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden worden verblijfplaatsen 
ongeschikt gemaakt door het verstoren van het microklimaat (bijvoorbeeld door het creëren van tocht, 
lichtinval et cetera). Dit kan bij gebouwen door bijvoorbeeld dakpannen of daklijsten te verwijderen, of 
gaten in spouwmuren te maken. Voor bomen geldt dat de holtes ongeschikt of ontoegankelijk worden 
gemaakt;  

• Scherm lichtbronnen af bij werkzaamheden tijdens de schemer of nacht in de vliegactieve periode van 
vleermuizen. Op deze manier wordt voorkomen dat vleermuizen worden verstoord tijdens het foerageren; 

• Indien van toepassing wordt de nieuwbouw geschikt (toegankelijk) gemaakt voor vleermuizen. Dit kan in 
de spouw, maar ook in speciale geïntegreerde kasten. 
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Ringslang 

• Maatregelen voor deze soort zijn niet volledig uitgewerkt omdat de aanwezigheid niet volledig vast staat. 
Eventuele maatregelen zijn maatwerk, gericht op de situatie in het te verstoren leefgebied(onderdeel). 

• Behoud, herstel of aanleg broeihopen en/of overwinteringslocaties; 
• Bij verstoring of vernieling leefgebied, tijdig ongeschikt maken door bijvoorbeeld kort afmaaien van de 

vegetatie; 
• Afschermen leefgebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Amfibieën (vanuit zorgplicht) 
• Maatregelen oevers uitvoeren buiten voortplanting seizoen 
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6 CONCLUSIES 
Niet alle effecten op (beschermde) planten en dieren zijn in strijd met de Wet Natuurbescherming (onderdeel 
soortbescherming). Alleen wanneer de effecten vallen binnen de algemene verbodsbepalingen van artikel 
3.1 tot en met 3.11 is sprake van een dreigende overtreding. Uiteraard zijn alle positieve effecten voor 
beschermde soorten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 
 
De mogelijke negatieve effecten zijn afgezet tegen de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
(deel soortbescherming). In de onderstaande tabel is weergegeven welke mogelijke gevolgen voor 
beschermde planten en dieren strijdig zijn met de verbodsbepalingen, indien geen voorzorgsmaatregelen 
worden genomen en de gevolgen niet worden gemitigeerd. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de waargenomen beschermde soorten en op basis 
van habitatkenmerken verwachte beschermde soorten. Hieronder wordt per soortgroep aangegeven of er 
sprake is van een mogelijke overtreding dan wel een vrijstelling.  
 

Soortgroep Soort  Mogelijke overtreding Conclusie 

Vaatplanten Blaasvaren 

Geen sprake van aantasting en 
derhalve geen sprake van 
overtreding van verbodsbepaling 
 

Ontheffing niet aan de orde. Voorafgaand aan 
kap bomen check aanwezigheid van vaste 
nesten 

Vogels 
Diverse 
broedvogels 

Opzettelijk 
vernielen/beschadigen van 
nesten, rustplaatsen en eieren 
Opzettelijk doden/vangen van 
vogels 
Vogels opzettelijk te verstoren 
(niet als verstoring niet van 
wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding) 
 

Geen effecten indien maatregelen worden 
uitgevoerd buiten het broedseizoen.  

Vleermuizen 

watervleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
ruige 
dwergvleermuis, 
rosse vleermuis 
en laatvlieger, 
franjestaart, 
watervleermuis en  
gewone 
grootoorvleermuis, 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Dieren opzettelijk te verstoren 
Beschadigen/ 
vernielen van rustplaatsen 
 
Baltsplaatsen Rosse vleermuis, 
mogelijke verstoring 
verblijfplaatsen Rosse vleermuis 
en Gewone grootoor 
Vliegroute Gewone 
dwergvleermuis (Forumgebouw) 
 

 

Voor vleermuizen dient een gedetailleerd 
mitigatieplan opgesteld moet worden waarbij 
nieuwe natuurmaatregelen voorgesteld moeten 
worden om negatieve effecten op deze 
soortgroep te voorkomen (inclusief 
ontheffingsaanvraag).  
Aantasting vliegroute gewone dwergvleermuis 
dient te worden voorkomen 
De recent te slopen gebouwen dienen 
voorafgaand aan de sloop te worden 
onderzocht op winterverblijfplaatsen.  
 

Reptielen Ringslang 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Opzettelijk beschadigen/ 
vernielen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen 

Bij maatregelen aan de bestaande sloten dient 
voorafgaan aan de uitvoering nader 
onderzoek naar het voorkomen van ringslang 
plaats te vinden (2 a 3 jaar voor uitvoering).  

Amfibieën Bruine kikker etc 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Opzettelijk beschadigen/ 
vernielen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen 

Geen ontheffing nodig omdat er een 
provinciale vrijstelling geldt (onder 
voorwaarde) 
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Grondgebonden 
zoogdieren 

Bunzing etc 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Opzettelijk beschadigen/ 
vernielen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen 

Geen ontheffing nodig omdat er een 
provinciale vrijstelling (onder voorwaarde*) 
geldt 

*De vrijstelling geldt voor Ruimtelijke ingrepen. Binnen de provincie Utrecht geldt deze voorzover in 
redelijkheid alles is verricht of gelaten om te voorkomen dat de verboden uit de wet, worden overtreden 

Concluderend: 

• In en rond het plangebied komen diverse soorten voor die door de Wet natuurbescherming (onderdeel 
soortbescherming) worden beschermd. 

• Door naleving van het ecologisch protocol (paragraaf 4.2 en bijlage C) kunnen de negatieve effecten 
grotendeels voorkomen of beperkt worden. Hierbij kan ook worden voldaan aan de voorwaarde bij de 
vrijstelling 

• Werkzaamheden doe kunnen leiden tot verstoring van broedende vogels dienen plaats te vinden buiten 
het broedseizoen van vogels (indicatief: half maart-half juli). 

• Voor het deelproject Forumgebouw zal er bij het bouw- en uitvoeringsplan een gedetailleerde uitwerking 
van de mitigerende maatregelen moeten worden opgesteld op basis waarvan een ontheffingsaanvraag 
kan worden ingediend. Ten behoeve van de onderbouwing van de gunstige staat van instandhouding van 
deze soorten is het gewenst om ook het overige deel van het landgoed volledig te onderzoeken.  Indien 
alle voorwaarden worden nageleefd is redelijkerwijs aanneembaar dat deze ontheffing kan worden 
verleend en dat daarmee het bestemmingsplan uitvoerbaar is.  

• Niet alle schade is te vermijden, waardoor voor enkele Nationaal beschermde soorten (grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën) enkele verbodsbepalingen worden overtreden. Voor deze soorten geldt een 
provinciale vrijstelling. 
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BIJLAGE A INVENTARISATIERESULTAAT 2016 VLEERMUIZEN 
Vleermuizen 

 

 

• Gewone dwergvleermuis (rood): foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Op verlichte stukken 
(zuidelijk deel plangebied) enkele foeragerende Pp 

• Rosse vleermuis (lichtblauw): twee exemplaren (cirkels) overvliegend ten zuiden van de tennisbaan 
net na zonsondergang. 

• Laatvlieger (paars): twee exemplaren kort jagend ten zuiden van de tennisbaan (cirkel) 

• Watervleermuis (donkerblauw): eenmaal jagend boven de grote vijver noord van planlocatie (cirkel) 

• Grootoorvleermuis (groen): verblijfplaats met minstens 4 uitvliegende exemplaren naast de 
tennisbaan (stip) 

 

  



 

 

 
BESTEMMINGSPLAN NYENRODE 

29 

 

 

 

• Gewone dwergvleermuis (rood): foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Langs verlichte pad 
(zuidelijk deel plangebied) veel foeragerende Pp, kennelijke vliegroute vanaf de campus gebouwen 
west van het plangebied 

• Rosse vleermuis (lichtblauw): minimaal zes exemplaren overvliegend boven bospaden en 
tennisbaan (pijl), herkomst vanaf een verblijfplaats ten (noord)westen van plangebied.  

• Laatvlieger (paars): twee exemplaren kort jagend boven tennisbaan (cirkels) 

• Grootoorvleermuis (groen): jagend op een locatie boven bospad (cirkel) 

• Franjestaart (geel): jagend in boomkruin in bosperceel noord van plangebied. 
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• Gewone dwergvleermuis: foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote rode 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Op verlichte stukken 
(zuidelijk deel plangebied) bijna geen foeragerende Pp, maar wel 2x 2 baltsroepen. 

• Rosse vleermuis: enkele passerend boven bospad (lichtblauwe pijl) 

• Ruige dwergvleermuis: eenmaal ten noorden van tennisbaan (oranje stip) 

• Laatvlieger: nabij water, stukje buiten plangebied 

• Franjestaart boven bospad (gele stip). 
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• Gewone dwergvleermuis (rood): foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Op verlichte stukken 
(zuidelijk deel plangebied) bijna geen foeragerende Pp 

• Rosse vleermuis (lichtblauw): minimaal twee verblijfplaatsen (stippen) net ten zuiden van de 
tennisbaan, uitvliegend boven bospaden en tennisbaan (pijlen). Verder op zes locaties baltsplaatsen        
verspreid over het onderzoeksgebied. 

• Ruige dwergvleermuis (oranje): eenmaal jagend ten zuiden van tennisbaan (cirkel) 

• Laatvlieger (paars): kort jagend boven tennisbaan (cirkel) 

• Grootoorvleermuis (lichtgroen): jagend op drie locaties boven bospaden (cirkels) 
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BIJLAGE B INVENTARISATIE 2016 ROOFVOGELS 
 

In 2016 is heeft er op het landgoed onderzoek plaatsgevonden naar vaste nesten van vogels (roofvogels). In 
de winterperiode heeft er, op het moment dat het blad van de bomen was en nesten goed zichtbaar, een 
oriënterend veldbezoek plaatsgevonden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek heeft in april 
een tweede ronde plaatsgevonden. Hieronder zijn de resultaten weergeven. 

 

Oriënterend (winterbezoek) 

Het oriënterend veldbezoek is uitgevoerd op 15 februari 2016 door de heer J. Osterthun, ecoloog van 
ARCADIS, en had het karakter van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. De temperatuur was 4°C en de 
omstandigheden bewolkt en droog. 

 

De volgende waarnemingen zijn bekend (zie figuur 7):  

• nestplaats havik 

• nestplaats huismus (mestsporen) 

• nestplaats ransuil (jong roepend waargenomen, locatie nestplaats onbekend). 

 

Bij de foto’s hieronder worden kleuren en nummers genoemd die in figuur 7 zijn terug te vinden.   

De locatie van het haviksnest is door Bureau Viridis (2013) aangegeven met een stip op een kaart. Zie figuur 
7 voor de locatie. Op de locatie is een boom te vinden die gescheurd en afgebroken is (zie figuur 2). In de 
directe omgeving zijn geen nesten van haviken aangetroffen en derhalve wordt uitgegaan dat de verloren 
boom de “nestboom” was. Zowel in het noorden als westen van het gebied zijn haviken waargenomen. In 
het oosten is het baltsgeluid een aantal keer gehoord.  

 

 

Figuur 6. Locatie haviksnest (rode stip); betreffende boom gescheurd/afgebroken. 

 

Alle gebouwen op het terrein zijn onderzocht op mestsporen- en aanwezigheid van vogels met jaarrond 
beschermde nesten. Tijdens het veldbezoek zijn alleen de mestsporen aangetroffen die ook eerder door 
Bureau Viridis (2013) zijn waargenomen. Deze zijn vermoedelijk van huismus en het is niet duidelijk of deze 
nestplaats nog in gebruik is.  

In het midden en zuiden van het landgoed is een buizerd waargenomen. In het zuiden was een buizerd aan 
het jagen. In het midden van het landgoed was een buizerd het gebied aan het verkennen.  

 

Verspreid door het gebied zijn halsbandparkieten waargenomen. Ten zuidwesten van het hertenpark zijn 
vermoedelijk een aantal verblijfplaatsen in oude beuken.  
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In het noorden en het oosten zijn een aantal nesten aangetroffen van de blauwe reiger (zie figuur 3). Er 
waren nog geen blauwe reigers begonnen met het broedproces.  

 

 

Figuur 7. Locatie 8 en 9; Nestplaatsen blauwe reiger. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn een aantal nesten aangetroffen, de meeste vermoedelijk van een kraai (figuur 4, 
5). De nesten van een kraai genieten niet van jaarrond bescherming. Een aantekening bij deze waarneming 
is dat deze nesten ook in gebruik genomen kunnen worden door boomvalk en ransuil. Eksternesten worden 
in mindere mate in gebruik genomen door boomvalk en ransuil. De nesten van deze soorten genieten van 
jaarrond bescherming. In het midden van het landgoed is ook een  nest aangetroffen die een de kleine kant 
is voor havik en buizerd (figuur 6). Dit kan echter niet helemaal uitgesloten worden. Met het veldbezoek zijn 
in gebruikte nestplaatsen van buizerd en havik op het landgoed niet volledig uit te sluiten; sommige bomen 
zijn bedekt met klimop waar mogelijk een nest in ‘verstopt’ zit. 

 

 

Figuur 8. Locatie 3; nestplaats kraai/boomvalk/ransuil. 
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Figuur 9. Locatie 5; nestplaats kraai/boomvalk/ransuil. 

 

 

Figuur 10. Locatie 7; nestplaats kraai/havik/buizerd. 
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Figuur 11: Luchtfoto, Landgoed Nyenrode; blauwe contour, bruine cirkel; baltsroep havik, gele stip; 
nestplaats huismus (bureau Viridis, 2013), rode stip; nestplaats havik (bureau Viridis, 2013), groene stip; 
ransuil jong roepend (bureau Viridis, 2013), 1; nestplaats ekster, 2; mogelijke nestplaats 
kraai/boomvalk/ransuil, 3; mogelijke nestplaats kraai/boomvalk/ransuil, 4; mogelijke nestplaats 
kraai/boomvalk/ransuil, 5: mogelijke nestplaats kraai/boomvalk/ransuil, Vervallen nestplaats, 7; mogelijke 
nestplaats kraai/buizerd/havik, 8; nestplaats blauwe reiger, 9; mogelijke nestplaats blauwe reiger, 10; 
mogelijke nestplaats, kraai/boomvalk/ransuil, 11; nestplaats ekster (bron: 
https://globespotter.cyclomedia.com). 

 

Resultaten 2 e ronde veldbezoek 

 

Op 26 april 2016 heeft Jan Beekman (deskundige roofvogels Arcadis) het landgoed onderzocht op het 
voorkomen van nesten van roofvogels. Bij eerder onderzoek tijdens de winterperiode was vastgesteld dat 
het haviksnest dat in 2013 nog aanwezig was op het landgoed niet meer bestond (de boom was gespleten 
en deels omgevallen). Op dat moment was er wel sprake van activiteiten van haviken (mogelijk opzoek naar 
nieuwe nestlocatie) in de directe omgeving. Het vervolgonderzoek bestond uit een veldcontrole op het 
moment dat haviken al wel aan het broeden zijn maar nog niet al het blad aan de boom zat zodat eventuele 
nesten goed zichtbaar waren. De havik is op dat moment niet aangetroffen op het landgoed en er is met 
zekerheid vastgesteld dat er geen nesten aanwezig zijn binnen de contour van het Forumgebouw of de 
omgeving.  

Er zijn ook geen andere roofvogelnesten geconstateerd. Op de randen van het landgoed zijn wel buizerds 
waar genomen. Een nieuwe nestlocatie kan niet volledig worden uitgesloten. 
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BIJLAGE C MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING 
 

Tijdens de werkzaamheden zal zeer zorgvuldig met de natuurwaarden moeten worden omgegaan. Dit 
betekent dat: 

• Duidelijk moet zijn welke soorten er op welk moment zijn (i.v.m. lange ontwikkeltijd van het 
beeldkwaliteitplan). Hiervoor is monitoring van de natuurwaarden in en rondom de geplande 
voorzieningen nodig. Dit moet tenminste 2 jaar voor de uitvoering plaatsvinden om voldoende tijd te 
hebben om mitigerende maatregelen uit te voeren. 

• Er bij elke ingreep een ecologisch werkprotocol moet worden gemaakt. Hierin wordt beschreven onder 
welke voorwaarden gebouwd kan worden en welke ruimte benut mag worden (bv. voor opslag van 
materiaal en materieel). 

• Ontwikkelingen moeten voldoen aan de in dit document genoemde randvoorwaarden of gemotiveerd 
afwijken (zonder negatieve effecten op natuurwaarden). Afwijkingen moeten voorgelegd worden aan het 
Bevoegd Gezag voor de EHS.  

• Mogelijk is voor een aantal ontwikkelingen een flora- en faunawet ontheffing noodzakelijk. Deze moet 
bijtijds worden aangevraagd bij het Bevoegd Gezag. 

 

Algemene maatregelen waar aan gedacht kan worden tijdens de uitvoering (nog nader te specificeren in een 
ecologisch werkprotocol, de lijst geeft enkel voorbeelden): 

Planning werkzaamheden 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in loof- of gemengd 
bos. Als uitzondering op deze regel kan in de periode tot 15 april nog wel hout worden uitgesleept dat 
voor 15 maart geveld is. 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in een vak/afdeling 
met naaldbos wanneer is vastgesteld dat daar broedgevallen voorkomen van vogelsoorten die zijn 
opgenomen in de Rode Lijst 2004 of in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Binnen een straal van 50 meter 
rondom uilen nesten (dit kunnen kasten of holtes zijn) wordt vanaf 15 januari geen werkzaamheden 
uitgevoerd. 

• Inrichting werklocatie en grondverzetwerkzaamheden 
• Waardevolle en beschermde vegetatie wordt voorafgaande aan de werkzaamheden gespaard door 

deze uit te rasteren. Is uitrastering niet mogelijk dan kunnen plaggen worden gestoken, die later na 
afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst. Uitsteken van plaggen is overigens niet bij 
alle vegetaties  mogelijk. 

• De bermen langs een toegangsweg naar de werklocatie wordt vaak gebruikt voor het parkeren van 
voertuigen of materiaal. Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt een parkeerplek en 
materiaalopslagplaats ingericht. Parkeren in de bermen is niet toegestaan.  

Bosomvorming/ kap van bomen  

• Bij de kap van bomen worden exemplaren met verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten zoals 
vleermuizen en broedvogels met vaste nestlocaties gespaard. Deze gespaarde bomen blijven echter wel 
functioneren als verblijfsboom door te letten op de ruimtelijke samenhang van het omliggende terrein. 

 

Eisen aan de uitvoering (o.b.v. gedragscode zorgvuldig bosbeheer): 

• Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste 
infrastructuur van wegen, paden en sporen. 

• Vellingswerkzaamheden in een en dezelfde vak/afdeling wordt uitgevoerd in een doorlooptijd die zo kort 
is als redelijkerwijs mogelijk. Ditzelfde geldt voor uitsleepwerkzaamheden. 

• Bomen met ‘bewoonde’ of ‘bewoonbare’ horsten worden niet geveld. In de periode van 15 maart tot 15 
juli worden geen vellingen uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter vanaf een boom waarin zicht een 
bewoonde roofvogelhorst bevindt. Wanneer vellingen plaatsvinden in de nabije omgeving van een boom 
waarin zich een  - al dan niet gewoond- roofvogelhorst bevindt, is de velrichting altijd van de horstboom 
afgewend. 

• Indien bomen met potentiële nestplaatsen van een uil gekapt moeten worden wordt ten minste 1 seizoen 
vooraf een vervangende nestplaats (in de vorm van een nestkast) opgehangen op een geschikte locatie. 
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• De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer weet waar zich de flora- en fauna-elementen bevinden 
die bij de werkzaamheden ontzien en/of beschermd moeten worden, door het intekenen van de locatie op 
een voldoende duidelijke kaart of door aanwijzing en markering in het terrein; een en ander wordt 
vastgelegd in de checklist zorgvuldig bosbeheer. 

• De opdrachtgever maakt met de aannemer, afspraken over de wijze waarop de planning en de uitvoering 
van de werkzaamheden wordt afgestemde op de aanwezigheid van flora- en fauna-elementen die 
moeten worden gespaard, ontzien en/of beschermd. 

• Deze afspraken worden vastgelegd in de checklist, die voor aanvang van de werk door of namens de 
opdrachtgever en de aannemer wordt opgemaakt en ondertekend. 

• De aannemer geeft zijn eventuele personeel en/of onderaannemers een kopie van de checklist en zorgt 
ervoor dat de checklist op het werk voorhanden is; de checklist is in ieder geval in alle machines en in de 
schaftgelegenheid aanwezig om te worden geraadpleegd. 

• De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in de checklist vastgelegde afspraken 
plaatsvinden en dat zijn personeel daaromtrent wordt geïnstrueerd. 

• De aannemer instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om ook niet-gemarkeerde 
elementen en te beschermden soorten die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen te sparen en 
te ontzien. 

Verwijderen en afvoeren verharding 

Indien delen van het verhard oppervlak worden verwijderd en afgevoerd buiten het terrein: 

Uitvoeringsspecificaties: 

• De verwijdering van de verharding wordt dusdanig uitgevoerd dat het materieel te allen tijde zich bevindt 
op de verharding. Dit kan bereikt worden door het werk uit te voeren op de verharding en langzaam terug 
te werken naar het eindpunt. Hierdoor vindt verwijdering en afvoer plaats vanaf de bestaande verharding.  

• Is de aanleg van aan- of afvoerwegen voor de werkzaamheden noodzakelijk, dan wordt er gewerkt zoals 
beschreven onder algemene voorwaarden: inrichting werklocatie en grondverzetwerkzaamheden. 
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1 AANLEIDING 

1.1 Inleiding 

De Universiteit Nijenrode, gebruiker van het Landgoed Nijenrode, heeft ambities om verder te groeien en 

heeft daarvoor meer ruimte nodig op het Landgoed. Tegelijkertijd herbergt het landgoed belangrijke 

landschaps- en natuurwaarden en voor een duurzame ontwikkeling van het landgoed gaan groen en rood 

hand in hand.  

In 2012 is gestart met het opstellen van een ruimtelijke visie. Deze ruimtelijkvisie is uitgewerkt in een 

beeldkwaliteitsplan (JCAU, 2016). Hetgeen weer een onderlegger vormt bij het op te stellen 

bestemmingsplan dat de onderdelen vastlegt die de komende 10-jaar worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is 

gestart met een natuurvisie die als het ware de groene contramal biedt waarbinnen de (rode) ontwikkelingen 

kunnen plaatsvinden. Deze  groene Contramal maakt onderdeel uit van het beeldkwaliteitsplan. 

Aangezien de plannen niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan kunnen worden 

gerealiseerd, moet het bestemmingsplan voor landgoed Nijenrode herzien worden. Voor het 

bestemmingsplan zijn onderbouwende onderzoeken noodzakelijk. Aangezien een deel van het landgoed is 

aangewezen als onderdeel van het NNN (NatuurNetwerkNederland) bestaat één van deze onderbouwende 

onderzoeken uit de toetsing aan de aan de beschermingskaders van dit Netwerk. In dit rapport wordt het 

Ruimtelijk plan/Bestemmingsplan getoetst aan het beleidsmatige kader van  het NNN. 

 

Bestemmingsplan Nijenrode & ontwikkelingen op termijn 

Gemeenten zijn verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. 

Deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Hoewel de Ruimtelijke Visie en het Beeldkwaliteitsplan een doorkijk 

bieden tot 2030, heeft ook het bestemmingsplan van Nijenrode een geldigheidsduur van 10 jaar. Het 

bestemmingsplan bestrijkt daarom de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende periode van 10 

jaar. Teneinde inzicht te krijgen in de effecten van het totaal van alle ingrepen die in de Ruimtelijke Visie 

worden voorzien, zijn in deze toets alle ontwikkelingen meegenomen. Daarbij zijn de verschillende 

onderdelen in tijd en ruimte gespecificeerd. 

 

1.2 Doel 

Dit rapport heeft als doel: 

• Toetsing van het beeldkwaliteitplan (JCAU, 2016) en het ontwerp bestemmingsplan Nijenrode (nog te 

publiceren) aan het NNN. De toetsing vormt een bijlage bij het op te stellen bestemmingsplan.  

 

1.3 Procedure 

In 2012 is er een ruimtelijke visie opgesteld voor Universiteit Nijenrode. Hierin wordt een visie gegeven op 

het landgoed voor een periode van 10 tot 20 jaar. De gemeenteraad heeft de visie in mei 2012 vastgesteld. 

De visie is voordien ook voorgelegd aan de provincie Utrecht in een drietal overlegmomenten.  

Op basis daarvan heeft de provincie een schriftelijke reactie aangeleverd. In 2013 is gestart met de 

uitwerking van de plannen in een beeldkwaliteitplan. Hierbij is o.a. rekening gehouden met het raadsbesluit 

en de reactie van de provincie. Het beeldkwaliteitplan vormt daarmee ook een nadere uitwerking van de 

Ruimtelijke Visie. Aangezien in de Ruimtelijke Visie een aantal ontwikkelingen binnen het oude deel van het 

landgoed zijn voorzien waar ecologisch gezien de belangrijkste waarden aanwezig zijn, is tegelijkertijd 

gestart met het uitwerken van een groene visie. Deze groene visie geeft de kaders aan waarbinnen de 

ontwikkelingen uit de Ruimtelijke Visie kunnen plaatsvinden, rekening houdend met de ecologische waarden 

van het landgoed. De ecologische kaders zijn samen met maatregelen om de natuur te versterken 

gebundeld in deze Saldotoets. Ook de Saldotoets is in overleg met de Provincie tot stand gekomen. 

 

Saldobenadering 

Voor het NNN geldt als algemeen uitgangspunt dat ingrepen binnen het NNN niet zijn toegestaan als deze 

leiden tot significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN, tenzij sprake is 
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van een groot maatschappelijk belang en een reëel alternatief ontbreekt. Dit wordt ook het Nee, tenzij 

beginsel genoemd. Het provinciaal beleid ten aanzien van het NNN biedt een aantal mogelijkheden om 

ruimtelijke ingrepen binnen het NNN mogelijk te maken. In overleg met de provincie Utrecht is voor 

Nijenrode gekozen voor de Saldo-benadering. De saldobenadering mag worden toegepast als er sprake is 

van een combinatie van projecten of handelingen, die tevens tot doel hebben de kwaliteit en/of kwantiteit van 

het NNN op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. Voorwaarde daarbij is dat zowel de kwaliteit als de 

kwantiteit van natuur gewaarborgd is.  

 

Relatie Ruimtelijke Visie, Beeldkwaliteitplan en Saldotoets 

In 2012 is een Ruimtelijke Visie Universiteit Nijenrode uitgewerkt, die is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Inmiddels is de Ruimtelijke Visie nader uitgewerkt in voorliggend Beeldkwaliteitplan. Daarnaast is op basis 

van ecologisch onderzoek een uitwerking gemaakt van de maatregelen die nodig zijn om significante 

effecten op de natuurwaarden binnen het landgoed zoveel mogelijk te voorkomen en – als aantasting 

onvermijdelijk is - te verzachten en nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen. Tezamen vormen deze één 

samenhangende ruimtelijke visie waarbij de ‘groene maatregelen’ als het  ware de contramal vormen voor 

de beoogde ‘rode ontwikkelingen’. Er is daarmee sprake van één ruimtelijke visie waarin de combinatie van 

plannen en handelingen worden gepresenteerd. 

De uitvoering van alle rode ontwikkelingen zal naar verwachting een lange looptijd hebben (circa 20 jaar). De 

uitvoering van de ‘groene’ maatregelen zal echter op korte termijn ter hand worden genomen. Hierdoor wordt 

als het ware een groene buffer opgebouwd waarbinnen de rode ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er is 

daarmee sprake van samenhang tussen de betreffende plannen en handelingen, zoals die (gefaseerd) zijn 

en nog worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook is hiermee geborgd dat de beoogde natuurwaarden 

zich daadwerkelijk hebben kunnen ontwikkelen op het moment dat verdergaande ontwikkelingen plaats 

zullen vinden. 

Uitgangspunt in de plannen is dat zowel een kwaliteitsslag wordt gemaakt binnen het NNN, als dat de 

oppervlakte van het EHS-areaal toeneemt. De maatregelen zijn er ten slotte ook op gericht om verbindingen 

te leggen tussen het ‘oude’ deel van het landgoed dat deel uitmaakt van het NNN en het ‘nieuwe’ deel van 

het landgoed waarvan een groot deel zal worden toegevoegd aan het NNN. Ook zijn de maatregelen erop 

gericht de natuurkwaliteit in het nieuwe deel van het landgoed verder te verbeteren. Met de te realiseren 

verbindingen en het verbeteren van de natuurkwaliteit wordt uiteindelijke bewerkstelligd, dat het NNN als 

geheel beter functioneert. 

Ondanks dat binnen deze toetsing,  als onderdeel van het criterium kwaliteit,  ook de effecten op 

beschermde soorten worden beoordeeld, is deze rapportage geen volledige onderbouwing in het kader van 

de Flora- en faunawet. Hiervoor is een separate rapportage opgesteld. 

1.4 Leeswijzer 

In deze rapportage worden de voorwaarden uit de Saldobenadering stapsgewijs behandeld en toegelicht. In 

hoofdstuk 3 worden de huidige natuurwaarden in het plangebied beschreven, die de huidige wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN ter plaatse bepalen. Hoofdstuk 4 gaat in op de geplande, voor natuur 

relevante, ingrepen in het plangebied. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 5 de daadwerkelijke toetsing aan de 

Saldobenadering, aan de hand van een aantal, door de provincie voorgeschreven criteria. Er wordt 

inzichtelijk gemaakt welke natuurwaarden verloren gaan en welke verhoogd of toegevoegd worden, waarna 

duidelijk wordt of er per saldo sprake is van verbetering van  het NNN. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen samengevat. 

 

2 TOELICHTING METHODIEK 

2.1 Beleidskader 

In 2013 zijn in de Provincie Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In 2014 is een tweetal herzieningen vastgesteld waarvan de 

eerste partiele herziening onder andere betrekking heeft ophet NNN. In 2016 heeft er een herijking 

plaatsgevonden welke is vastgesteld op 12 december 2016. In de herijking zijn de partiele herzieningen 

geïntegreerd in de provinciale ruimtelijke verordening. 
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In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 Provincie Utrecht (Herijking 2016)  is het ruimtelijk 

beleid voor provincie Utrecht beschreven voor de periode tot 2028 met onder andere de begrenzing van de 

Ecologische Hoofdstructuur en de Groene contour. De uitvoering van het beleid wordt gedeeltelijk 

vormgegeven via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de verordening staan de regels waar de 

gemeenten zich bij het maken van bestemmingsplannen aan moeten houden en het zorgt voor de 

doorwerking van de structuurvisie naar de gemeenten. In onderstaand tekstkader is de passage uit de PRV 

weergegeven, die handelt over het omgaan met de Ecologische Hoofdstructuur. Van belang voor het 

onderhavig project zijn de volgende deelartikelen:  

• Tweede lid: Wanneer binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) andere functies aanwezig zijn dan 

natuur (de zogenaamde ingesloten functies) dan worden de potentiële waarden niet tot de wezenlijke 

waarden gerekend. De bescherming richt zich hier alleen op actuele waarden. Bij gebruiksvormen met 

een medebestemming natuur, zoals bos met natuurwaarden, dienen de potentiële waarden wel 

beschermd te worden, omdat hier de beoogde natuurkwaliteit moet kunnen worden bereikt. De 

aanwezige natuurelementen (bijvoorbeeld bos of schraal grasland) dienen een (mede) 

natuurbestemming te krijgen. Het verdient de voorkeur de ingesloten functies scherp te begrenzen, 

zodat overal waar daadwerkelijk natuur aanwezig is, deze de volledige bescherming krijgt die deze 

verdient. 

• Derde lid: Dit artikellid wordt hierna schematisch weergegeven. Niet elke ingreep leidt tot een 

significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. Ingrepen die (eventueel nadat 

inrichtingsmaatregelen zijn genomen) niet de wezenlijke kenmerken en waarden significant aantasten, 

zijn vanuit dit artikel toegestaan. Dit geldt ook voor uitbreidingen van geringe omvang van al binnen 

het NNN bestaande functies. Bij significante aantasting van waarden en kenmerken moet in ieder 

geval gedacht worden aan: de aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

(bijzondere samenhang abiotische en biotische kenmerken, goed ontwikkelde systemen, zoals 

waardevolle oude boskernen); gebieden die bepalend zijn voor de aaneen geslotenheid en 

robuustheid van het NNN; de aanwezigheid van bijzondere soorten; de aanwezigheid van essentiële 

verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes). De natuurdoelstellingen worden uitgewerkt 

in het Natuurbeheerplan 2017. 

• Dit artikellid biedt ook ruimte voor het toepassen van  het NNN-saldobenadering. Bij de 

saldobenadering gaat het om een combinatie van projecten of handelingen die tevens tot doel heeft 

het functioneren van het NNN op gebiedsniveau per saldo te verbeteren, via het vergroten van de 

waarden en/of het vergroten van de reële oppervlakte aan natuur. Er moet dus een duidelijke 

onderlinge samenhang zijn tussen de betreffende plannen, projecten of handelingen. Deze ruimtelijke 

samenhang wordt verwoord in de toelichting van het ruimtelijk besluit of, indien de ruimtelijke 

samenhang zich over meer dan één ruimtelijk besluit uitstrekt, in een document (gebiedsvisie) dat de 

samenhangen tussen de betrokken plangebieden beschrijft. Tevens moet worden toegelicht hoe de 

ontwikkelingen worden gerealiseerd en hoe deze worden geborgd. 

• Vijfde lid: De nieuw te realiseren NNN moet worden verankerd in een ruimtelijk besluit. Op 

gemeentelijk niveau is het nieuwe NNN dan planologisch beschermd. In dit lid wordt geregeld dat 

Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de nieuw te realiseren NNN aan te wijzen als ‘Natuur Netwerk 

Nederland’. 

• Door  het NNN-saldobenadering kan de feitelijke begrenzing van het NNN worden gewijzigd. De 

saldobenadering maakt het mogelijk dat op de ene plek binnen het NNN kwaliteitsverlies optreedt, als 

er op andere plekken voldoende kwaliteitswinst tegenover staat. Die winst kan ook bereikt worden 

door gronden aan het NNN toe te voegen en in te richten. 

 

NB. Ten zuiden van Nijenrode zijn delen aangewezen als groene contour. Onomkeerbare ingrepen en 

processen, zoals grootschalige verstedelijking die het realiseren van natuur binnen de groene contour 

onmogelijk maakt, zijn niet toegestaan, tenzij de ingreep voortkomt uit een groot openbaar belang en 

alternatieven ontbreken. Omdat het in de praktijk zeer moeilijk is een evenredige oppervlakte aan nieuwe 

Groene contour aan te wijzen op een plek die vergelijkbare mogelijkheden biedt voor versterking van het 

NNN, moet deze compensatie in natura plaatsvinden. Dat is mogelijk elders binnen de Groene contour of in 

aansluiting op het NNN. Voor de volledige tekst wordt verwezen artikel 3.15 PRV.  
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Artikel 2.4 Natuur Netwerk Nederland  
1. Als ‘Natuur Netwerk Nederland’ wordt aangewezen het gebied waarvan de 

geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op 

de kaart Natuur. 

2. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk 

Nederland’ bevat bestemmingen en regels die de wezenlijke kenmerken en 

waarden beschermen en in stand houden. Onder wezenlijke kenmerken en 

waarden worden zowel actuele als potentiële waarden verstaan. 

3. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk 

Nederland’ bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke 

ontwikkelingen toestaan, die per saldo leiden tot een significante aantasting van 

de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 

oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden, tenzij: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang en er geen reële andere 

mogelijkheden zijn, of de ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe bebouwing of 

terreinverharding binnen omheinde militaire terreinen mogelijk maken, en 

b. negatieve effecten voor de natuur worden zoveel mogelijk beperkt door 

mitigerende maatregelen en de overblijvende negatieve effecten worden 

gecompenseerd door inrichting van nieuwe natuur elders, met dien verstande 

dat: 

1 ° de compensatie minimaal gelijkwaardig is aan het verlies aan waarden en 

kenmerken, en 

2 ° de compensatie plaatsvindt in aansluiting op het Natuur Netwerk Nederland 

(NNN), of binnen de groene contour, of binnen het NNN op een locatie waar nog 

nieuwe natuur moet worden ontwikkeld en dit leidt tot versnelling van realisatie 

van het NNN, en 

3 ° de realisatie van de compensatie, het beheer en de instandhouding daarvan 

zijn verzekerd op het moment van vaststelling van het ruimtelijk besluit, waarin 

de aantastende ruimtelijke ingreep mogelijk wordt gemaakt. 

4. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 

‘Natuur Netwerk Nederland’ bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat 

aan de genoemde voorwaarden is voldaan en bevat een beschrijving van de in 

het plangebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. 

5. Gedeputeerde Staten kunnen een gebied grenzend aan de ‘Natuur Netwerk 

Nederland’ aanwijzen als ‘Natuur Netwerk Nederland’ waarvan de geometrische 

plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart 

Natuur. Wanneer zij een gebied aanwijzen, wijzigen zij gelijktijdig het gebied 

'Luchtvaartterrein' waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het 

GML-bestand en is verbeeld op de kaart Verkeer en Vervoer. 

 

Aanvullen met : Artikel 3.15 Groene Contour 
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Uit het bovenstaande blijkt dat significant negatieve effecten door ruimtelijke ontwikkelingen niet zijn 

toegestaan. Provincie Utrecht heeft hiervoor het ‘nee, tenzij’ regime op provinciaal niveau uitgewerkt. Er is 

een aantal instrumenten voor ingrepen benoemd waardoor ruimtelijke ontwikkelingen onder voorwaarden 

mogelijk zijn waarbij het functioneren van het NNN niet wordt aangetast. De volgende instrumenten zijn 

beschikbaar: 

• Uitbreiding van geringe omvang bij bestaande functies. Kleinschalige ontwikkelingen in het NNN zijn 

mogelijk mits ze aansluiten aan een bestaande andere functie èn ze op al verstoord terrein plaats 

vinden; 

• Plussen en minnen / mitigeren. Het negatieve effect van een ontwikkeling kan met voor natuur 

positieve ingrepen worden opgeheven zodat er geen sprake is van een significante aantasting van het 

NNN; 

• Herbegrenzing van het NNN. Bij kleinschalige ontwikkelingen kan het instrument herbegrenzing 

worden ingezet, mits dit leidt tot een gelijkwaardige of betere kwaliteit van het NNN; 

• Saldobenadering. Toe te passen bij een combinatie van ontwikkelingen die in een gezamenlijk 

ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleveren. 

 

2.2 Begrenzing en gebiedsvisie 

Op onderstaande afbeelding is de begrenzing van het plangebied opgenomen. Op de afbeelding zijn ook de 

locaties van de huidige bebouwing opgenomen. 

 

 

Figuur 1 begrenzing plangebied. Overgenomen uit de Ruimtelijke visie, 2012.      
1: fundament kasteel  2: koetshuis 3: poortwachtersgebouw 4: Plesmangebouw   
5: Gymnasium  6: campus 7: Albert Heijn en de Rooij gebouw    
8: parkeerterreinen 9: bibliotheek 
NB perceel Broekdijk Oost 34 maakt inmiddels ook deel uit van het landgoed 

 

Het plangebied ligt ten dele binnen het NNN en gedeeltelijk in de Groene contour. De begrenzing is in 
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onderstaande figuur afgebeeld. Het oude landgoed en de Vecht zijn onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur en de het westelijk parkeerterrein en de weilanden ten zuiden van Nijenrode zijn 

aangewezen als Groene contour. De natuurdoelstellingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

 
 

 

Figuur 2 huidige begrenzing NNN  en groene contour t.o.v. het landgoed. Bron: Ruimtelijke Visie Nijenrode en 
kaartviewer behorend bij PRS provincie Utrecht. 

 

Een van de voorwaarden voor toepassing van de Saldobenadering is dat dit alleen kan voor een gebied 

waarvoor een gebiedsvisie is opgesteld. De onderlinge samenhang moet hierin worden gegarandeerd. In het 

geval van Nijenrode kunnen de Ruimtelijke Visie en het beeldkwaliteitplan en deze Saldotoets worden 

beschouwd als gebiedsvisie. De ontwikkelingen binnen het plangebied van zowel natuur als niet-natuur zijn 

in een samenhangende visie ontwikkeld en beoordeeld. 

2.3 Aanpak beoordeling 

Volgens het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht (zie EHS-wijzer), moet bij de wezenlijke kenmerken en 

waarden van  het NNN in ieder geval gedacht worden aan:  

• de bestaande en potentiële waarden (potentiele waarden alleen indien er sprake is van bestemming 

natuur) van het ecosysteem, waaronder ook begrepen worden de vereiste omgevingsfactoren zoals 

donkerte, bodem, water en milieu;  

• de robuustheid en de aaneengeslotenheid van het NNN;  

• de aanwezigheid van bijzondere soorten;  

• de verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen; 

• behoud van samenhang. 

 

Bovengenoemde kenmerken bepalen de kwaliteit van het NNN ter plaatse. Daarnaast moet gekeken worden 

naar de kwantiteit of oppervlakte van het NNN. De Saldobenadering stelt dat kwaliteit en kwantiteit beide 

minimaal gelijk moeten blijven en dus niet onderling te salderen zijn. 

Onderstaand wordt toegelicht hoe de beoordeling van de veranderingen in kwantiteit en kwaliteit wordt 

uitgevoerd. 

2.3.1 Stap 1 : beoordeling kwantiteit 

De eerste stap in de beoordeling van het plan is het vaststellen of de oppervlakte natuur binnen het gebied 
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minimaal gelijk blijft en bij voorkeur toeneemt. Dit betekent dat de oppervlakte natuur in de huidige situatie, 

waarbij het terrein uit een afwisseling van natuur, bebouwing en verharding bestaat, moet worden afgezet 

tegen de toekomstige situatie zoals voorgesteld in het plan. 

Voor het vaststellen van de kwantiteit is gekeken welk oppervlak binnen het NNN begrenzing in de toekomst 

wijzigt. De bestemmingen van het huidige, (deels) vigerende bestemmingsplan zijn globaal en bieden allerlei 

ruimte voor interpretatie. Er is daarom van de huidige situatie uitgegaan wat betreft de plaats van gebouwen 

en de oppervlakte verharding. Daar waar nieuwe bebouwing of verharding binnen de huidige EHS grenzen 

is gepland, wordt dit gezien als afname van de kwantiteit. Daar waar gebouwen gesaneerd worden of 

verharding opgeruimd, wordt dit gezien als toename van de kwantiteit.  

2.3.2 Stap 2: beoordeling kwaliteit 

Naast kwantiteit moet ook de kwaliteit worden beoordeeld. Het gaat hierbij zowel om de actuele als de 

potentiële kwaliteit die is vastgelegd in natuurdoeltypen. 

Voor het beoordelen van kwaliteitswinst zal de gebiedsvisie inzicht moeten geven in de verbetering van de 

vier wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. De definitie van deze wezenlijke kenmerken is 

vastgelegd in het provinciale beleid is vastgelegd in een 5-tal toetsingscriteria. Het gaat hierbij om: 

• Bestaande en potentiele waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste omgevingsfactoren 

• Robuustheid en aaneengeslotenheid van het NNN 

• Aanwezigheid van bijzondere soorten 

• De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen 

• Behoud en samenhang 

De plannen leiden enerzijds tot nieuwe natuurwaarden door vergroting van de oppervlakte EHS en de 

daarbij huidige en toekomstige natuurwaarden en een grotere kwaliteit door ontwikkeling van bosranden, 

anderzijds tot nieuwe negatieve invloeden zoals intensivering van het gebruik en nieuwe bebouwing. In de 

toetsing worden deze ontwikkelingen tegen elkaar afgewogen. 

 

Ad a: Bestaande en potentiele waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste omgevingsfactoren 

Op basis van de verspreiding en diversiteit aan soorten en de verspreiding van de diverse natuurtypen is 

een natuurwaardenkaart opgesteld. Er is hierbij onderscheid gemaakt naar type en kwaliteit. Binnen de 

beheertypen worden drie kwaliteitsklassen onderscheiden, namelijk: 

• Met slechte ecologische kwaliteiten; 

• Met matige ecologische kwaliteiten; 

• Met goede ecologische kwaliteiten. 

 

In Bijlage 1 is per natuurtype en kwaliteitscategorie een beschrijving gegeven van de natuurwaarden. Door 

middel van een vergelijking tussen de oppervlakten per categorie van de huidige natuurwaardenkaart met de 

oppervlakten per categorie van de toekomstige natuurwaarderingskaart is een beoordeling gemaakt van de 

kwaliteitsveranderingen. Hierbij is het rapport “Kwaliteitsklassen en monitoring beheertypen” van Taakgroep 

Natuurkwaliteit en Monitoring SNL (versie januari 2013) gebruikt. Daarnaast is in het veld de huidige 

toestand van de genoemde beheertypen beoordeeld.  

In het EHS beleid is aangeven dat de er binnen het NNN wordt gestreefd naar zo compleet mogelijke 

levensgemeenschappen, waarin alle potentieel aanwezige soorten, die in de levensgemeenschappen 

thuishoren, daadwerkelijk aanwezig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van vastgestelde natuurtypen. In het geval 

van Nijenrode zijn de natuurtypen die in het Natuurbeheerplan 2013 zijn vastgelegd als uitgangspunt 

gebruikt. Conform de regels spelregels is getoetst aan:  

• De oppervlakte per natuurtype t.o.v. de ontwikkelingen in het beeldkwaliteitplan;  

• toetsing aan doelsoorten behorend bij natuurtypen (geïntegreerd met overige soorten) waarbij alleen 

de soorten worden overgenomen die ook in dit specifieke gebied passen. 

 

Het ecosysteem kan alleen goed functioneren als de onderliggende omgevingsfactoren goed zijn. Deze 

factoren worden ook wel de abiotische of milieufactoren genoemd. In de toetsing beoordelen we rust, 

vervuiling en betreding. Deze factoren hangen samen met de potenties, maar ook met de actuele waarden. 
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Het gaat om het functioneren van het gehele ecosysteem. Deze factoren worden meegewogen in de 

beoordeling.  

Ad b) Robuustheid en aaneengeslotenheid van het NNN 

Het effect van een ruimtelijke ontwikkeling op dit aspect hangt af van de aard daarvan in relatie tot de 

specifieke locatie. Grote eenheden in het NNNmoeten groot blijven. Maar het is ook belangrijk dat natuur die 

al versnipperd is, niet verder versnippert. Dit criterium wordt kwalitatief beoordeeld. Het gaat hierbij om de 

ontwikkeling van grotere eenheden natuur o.a. door het verwijderen van verharding, verwijderen van 

hekwerken en oplossen van barrières. 

Ad c) Aanwezigheid van bijzondere soorten 

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de mate waarin een soort (of het bijbehorende biotoop van 

de soort) kwetsbaar is voor bepaalde planonderdelen, zoals beschreven in het beeldkwaliteitplan.  

In paragraaf 3.2.2is aangegeven welke soorten voorkomen. In de beoordeling zijn de volgende soorten 

meegenomen: 

• Soorten tabel 3 Flora- en faunawet die op dit moment voorkomen; 

• Bedreigde soorten specifiek voor het Landgoed (Rode en Oranje Lijst); 

• Doelsoorten van de natuurbeheertypen. 

 

Ad d) De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen 

Het aspect ‘verbindingen’ heeft allereerst te maken met regelmatige, soms dagelijkse, verplaatsingen via al 

dan niet vaste routes, bijvoorbeeld tussen voedsel- en rustgebieden. Maar ook met verbindingen tussen 

leefgebieden waardoor soorten kunnen migreren om hun leefgebied uit te breiden. Sommige verbindingen 

zijn nodig om het mogelijk te maken dat een passende soort in het ecosysteem voorkomt of om de 

genetische variatie te laten toenemen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar routes en verbindingen die voor 

soorten van essentieel belang zijn zoals trekroutes. Dit onderdeel wordt op de volgende punten beoordeeld: 

• Toekomstige barrières  

• Functioneren van interne verbindingen 

• Aansluiting met omgeving 

Ad e) Samenhang 

Dit aspect is later toegevoegd, omdat het in het Barro genoemd staat. Het bevat elementen van robuustheid, 

aaneengeslotenheid en verbindingen. De conclusies op dit onderdeel komen overeen met de met de 

conclusies bij deze andere aspecten. 

 

3 HUIDIGE WAARDEN 

3.1 Beschikbare gegevens 

De volgende natuurgegevens zijn beschikbaar: 

In 2009 zijn de op het landgoed voorkomende natuurwaarden onderzocht door Bureau Viridis (Fortuin en de 

Jong, 2010. Natuurtoets Universiteitsterrein Nijenrode). Hiervoor zijn, naast het veldonderzoek, gegevens 

geraadpleegd uit de archieven van de Provincie Utrecht, Bureau Viridis, de gemeente Breukelen (geen 

informatie), de Universiteit Nijenrode (geen informatie) en andere vrij beschikbare gegevens. 

In 2013 is een actualisatie van het onderzoek uitgevoerd (Maas, 2013. Actualisatie natuuronderzoek 

landgoed Nijenrode), met voornamelijk aandacht voor vleermuizen, broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten en amfibieën/reptielen. Ook zijn de terreinbeheerders van het terrein geraadpleegd en is gebruik 

gemaakt van de gegevens uit de NDFF en andere vrij beschikbare gegevens. 

In 2016 hebben aanvullende onderzoeken plaatsgevonden naar vaste nesten van vogels en naar de 

functionaliteit (verblijfplaatsen- vliegroutes en foerageergebied) van de directe omgeving van het 

Forumgebouw voor vleermuizen.  

Omdat het uitgevoerde natuuronderzoek zich voornamelijk concentreerde op beschermde soorten van de 

Flora- en faunawet, is er in 2013 aanvullend afstemming geweest tussen ARCADIS en de 

(terrein)beheerders over het voorkomen van Rode en Oranje Lijst soorten op het terrein, met aandacht voor 
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de op het landgoed voorkomende paddenstoelen. Ook is hiervoor informatie opgezocht via de website van 

de Nederlandse Mycologische Vereniging en andere vrij beschikbare gegevens. 

Voor informatie over het NNN zijn gegevens aanwezig via de websites van de Provincie Utrecht (o.a. digitale 

kaartinformatie). 

3.2 Huidige natuurwaarden 

3.2.1 Natuurtypen 

De natuurdoelstellingen zijn uitgewerkt in het Natuurbeheerplan 2017. Er zijn drie natuurtypen opgenomen 

voor het landgoed (zie Figuur 3). Het grootste deel bestaat uit park- of stinzenbos (N17.03). De graslanden 

zijn aangeduid als kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en een gedeelte van het water als zoete plas 

(N04.02). De kaart is hierbij ruimer begrensd dan het gebied waar de natuurtypen daadwerkelijk voorkomen. 

Zo is een voorwaarde voor natuurtype zoete plas dat deze wateren minimaal 4 meter breed zijn en 

tenminste 20 cm diep. Niet alle op de kaart getoonde delen van natuurtype zoete plas voldoen hieraan 

(bijvoorbeeld de sloot om de hertenkamp heen). Daarnaast is de begrenzing van het park- of stinzenbos ook 

ruimer dan het in werkelijk is: ook gebouwen, verharding en gebruiksruimte (zoals het gazon bij het Albert 

Heijn- de Rooijgebouw) zijn meegenomen. Een deel van de oude gebouwen is door de aanwezigheid van 

bijzondere vegetatie ook daadwerkelijk belangrijk voor het natuurtype. In onderstaande paragraaf zijn de 

zones met bijzondere kwaliteiten beschreven op basis van de voorkomende natuurtypen.  

 

Figuur 3: Natuurtypen landgoed Nijenrode. Bron: Natuurbeheerkaart 2017, provincie Utrecht. 

3.2.1.1 Zones met bijzondere kwaliteit 

Om de aanwezigheid van zones met een bijzondere kwaliteit vast te stellen, is gebruik gemaakt van 

verschillende informatiebronnen. Dit aspect is bekeken vanuit een landschapsecologisch oogpunt. Vooral de 

abiotische factoren en de ligging ten opzichte van andere gebieden is daarbij van belang.  
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De verschillende natuurtypen  kunnen ingedeeld worden in kwaliteitsklassen1   (. Er kan voor de plassen, 

graslanden en bossen een onderscheid worden gemaakt tussen: 

• een slechte ecologische kwaliteit 

• een matige ecologische kwaliteit 

• een goede ecologische kwaliteit 

In eerste instantie is gekeken naar welke kwaliteit de natuurtypes hebben volgens deze methode. Echter, de 

methode is vrij generiek en verschillen binnen het landgoed komen door deze methodiek te hanteren niet 

echt tot hun recht. Daarom is ook gekozen om aanvullende criteria mee te nemen. Dit zijn: 

• bodemopbouw: is de bodem ongestoord en heeft een bodemprofiel zich kunnen ontwikkelen? 

• ligging ten opzichte van andere gebieden met dezelfde natuurtypen of soortgelijke natuurwaarden 

• kwaliteit die het type in de toekomst zou kunnen hebben (potentie tot ontwikkeling).  

• kenmerkende soorten behorende bij het natuurdoeltype. 

Er is expliciet niet gekeken naar het voorkomen van bijzondere soorten omdat dit een apart toetsingskader is 

voor de saldobenadering, zie paragraaf 2.3.2.  

 

Kwaliteit N17.03 Park en stinzenbos 

De stikstofdepositie op het natuurtype park- en stinzenbos valt binnen de categorie matig (de plaatselijke 

depositie varieert tussen de 1870-2020 mol N/ha/jr (bron: Grootschalige Depositiekaart Nederland, 2013).  

Voor de aanwezige kenmerkende soorten (broedvogels) scoort het type ook binnen de categorie matig, er 

zijn 4 soorten bekend. In het natuurtype komt veel stinzenflora voor, deze vallen niet onder de criteria van de 

beoordeling maar maken wel deel uit van het natuurtype. Het beheer in het gebied is aangepast op het 

voorkomen van deze soorten. 

Binnen het NNN gedeelte van het landgoed is de bodemopbouw ongestoord op de plaatsten zonder 

bebouwing.  Dit wordt gezien als een gedeelte met goede kwaliteit. Het westelijke deel van het gebied (nu 

geen onderdeel EHS) kent een verstoorde bodem (opgespoten bij realisatie kanaal) waar nog weinig tijd is 

geweest voor het vormen van een bodemprofiel. Dit gedeelte wordt gezien als gedeelte met matige kwaliteit.  

Oude, ongestoorde bosbodems en bijbehorend bos zijn in de omgeving van Nijenrode maar spaarzaam 

aanwezig. Het landgoed vormt een belangrijke schakel in de keten van kleinere bospercelen, zeker door de 

ouderdom. Dit wordt gezien als een gedeelte met goede kwaliteit. 

De kwaliteit van het EHS gedeelte is in de huidige situatie goed. Het beheer is hierbij van groot belang. Er is 

– door de goede kwaliteit- weinig ruimte voor verbetering van de kwaliteit. Zeer lokaal kan dit mogelijk wel 

maar over het algemeen niet. Het westelijk deel is nu van matige kwaliteit. Dit heeft vooral te maken met de 

bodemopbouw en de ouderdom van bos en bodem. Het beheer zorgt er voor dat de potentiële kwaliteiten 

zich al ontwikkeld hebben.  Op lange termijn zal de kwaliteit mogelijk verder verbeteren  (de bodem zal 

verder rijpen) maar omdat dit een langzaam proces is, wordt kwaliteitsverbetering voor de komende twintig 

jaar niet voorzien. De potentie van het gebied is al vrijwel ten volle benut (op locaties met gebruiksfuncties 

na).  

Concluderend: de kwaliteit van het Park en stinzenbos binnen  het NNN begrenzing is goed, waarbij de 

potenties van het gebied al ten volle zijn benut en kwaliteitsverbetering over het geheel gezien niet mogelijk 

is. Alleen bij aanzienlijke veroudering van het bos kan kwaliteitsverbetering optreden. Dit kost echter tijd. 

Op enkele specifieke locaties is kwaliteitsverbetering  wel mogelijk.  De kwaliteit van het Park en stinzenbos  

in het westelijk deel (buiten de huidige EHS begrenzing) is matig , waarbij ook hier de potenties van het 

gebied al ten volle zijn benut en kwaliteitsverbetering over het geheel gezien niet mogelijk is. 

 

Kwaliteit N12.02 Kruidenrijk- en faunarijk grasland 

Het aanwezige oppervlak van dit natuurtype valt binnen de categorie matig (er is tussen de 1-5 ha aanwezig 

in nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12)). Gezien de andere graslanden in 

de omgeving is er voor de toekomst de mogelijkheid om uit te breiden boven de 5 ha, de potentie is dan ook 

                                                   

1 Bron: Kwaliteitsklassen en monotoring beheertypenTaakgroep Natuurkwaliteit en Monitoring SNL April 
2012, januari 2013 gepubliceerd.  
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matig-goed. 

Voor de aanwezige kenmerkende soorten scoort dit type in de categorie slecht. Er is slechts 1 kenmerkende 

soort van dit natuurtype bekend (vlinder). Mogelijk ontbreekt hierover informatie over de voorkomende 

planten en vlinders.  

Het aantal structuurelementen verschilt per grasland maar over het algemeen is er ruigte aanwezig, evenals 

hoog struweel en kleine bosjes of solitaire bomen. De graslanden scoren in deze categorie matig tot goed.  

Omdat de graslanden vrij beperkt van omvang zijn en ze vrij geïsoleerd liggen ten opzichte van andere 

graslanden is de verwachting dat andere kenmerkende soorten zich niet zomaar kunnen vestigen. 

 

Concluderend: de omvang van het kruidenrijk- en faunarijk grasland binnen het NNN begrenzing is beperkt 

maar wordt beoordeeld als matig. Er wordt niet verwacht dat de kwaliteit in de toekomst nog veel zal 

toenemen: de potenties van de graslanden zijn al benut.   

De kwaliteit van het kruidenrijk- en faunarijk grasland in het westelijk deel (buiten de huidige EHS 

begrenzing) is eveneens matig , waarbij de potenties van het gebied al benut zijn en kwaliteitsverbetering 

over het geheel gezien niet mogelijk is. 

 

Kwaliteit N02.02 Zoete plas 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van het natuurtype zoete plas zijn nog geen criteria vastgesteld. Omdat 

er geen veranderingen aan de aangewezen vijvers en watergangen zullen plaatsvinden, is het uitgangspunt 

voor de toetsing dat de kwaliteit van het natuurtype niet zal wijzigen t.o.v. de huidige situatie. Dit type is 

daarom niet verder meegenomen in de beoordeling.  

 

3.2.2 Bijzondere en beschermde soorten 

In verschillende rapporten wordt beschreven welke bijzondere en beschermde soorten voorkomen op het 

landgoed en in de omgeving. In dit hoofdstuk wordt dit kort samengevat. Op het terrein van Nijenrode komen 

de volgende soorten voor (bronnen: zie paragraaf 3.1): 

    

Vaatplanten Blaasvaren FF2, RL, OL Standplaats Oranjerie 

 Brede orchis FF2, RL, OL Standplaatsen westelijk deel 

strook langs Mensa 

 Daslook FF2, OL Standplaatsen oostelijk deel 

 Gele helmbloem FF2, OL Standplaats Poortgebouw 

 Kievitsbloem FF2, RL Standplaatsen oostelijk deel 

 Rietorchis FF2, OL Standplaatsen westelijk deel 

strook langs Mensa en grasveld 

 Tongvaren FF2, OL Standplaats Oranjerie 

 Alpenbes, bostulp, boszegge, 

donkere ooievaarsbek, gevlekte 

aronskelk, gewone vogelmelk, 

gulden boterbloem, Italiaanse 

aronskelk, knikkende 

vogelmelk, wilde hyacinth 

OL Standplaatsen oostelijk deel 

 Algemene vaatplanten FF1 Standplaatsen 
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Broedvogels Boomvalk FF jaarrond, RL (KW) Mogelijke nestlocatie op 

Nijenrode 

 Buizerd FF jaarrond Mogelijke nestlocatie op 

Nijenrode 

 Havik  In 2016 geen nestlocatie 

aangetroffen 

 Sperwer  Mogelijke nestlocatie op 

Nijenrode 

 Huismus FF jaarrond, RL (GE) Nestlocatie bij campusgebouw 

 Ransuil FF jaarrond, RL (KW) Nestlocatie bij Plesmanhotel 

Soortgroep Soort Categorie  

(FF, RL, OL) 

Locatie/Functie 

Broedvogels Bosuil, blauwe reiger, ijsvogel, 

boomklever, boomkruiper, 

boerenzwaluw, huiszwaluw, 

grote bonte specht, groene 

specht, bonte vliegenvanger, 

spotvogel, roodborst 

FF Vogels, categorie 5, deels 

RL 

(Mogelijke) nesten 

 Algemene broedvogels FF Vogels (Mogelijke) nesten 

Zoogdieren Gewone dwergvleermuis FF3 - Kraamkolonie in kasteel en 

koetshuis/poortgebouw 

- Verblijfplaatsen in 

toegangspoort  

- Verblijfplaatsen in 

Plesmanhotel 

- Verblijfplaatsen in delen van 

de campus 

- Vliegroute langs hoofdas en 

langs Vecht 

- Jachtgebied vijvers 

- Foerageergebied langs 

Oranjerie en vijvers 

 Laatvlieger FF3, RL (KW) Losse waarneming 

 Watervleermuis FF3 - Kraamkolonie in kasteel en 

koetshuis/poortgebouw 

- Verblijfplaatsen in 

toegangspoort 

- Vliegroute langs hoofdas en 

langs ontginningssloot noord-

zuid 

 Rosse vleermuis FF3, RL (KW) - Verblijfplaatsen in bomen  

- Vliegroute parallel hoofdas, 

langs vijver en bos 

- Foerageergebied vijver 

kanaalzone 

 Ruige dwergvleermuis FF3 Verblijfplaatsen in bomen en 

koetshuis 

 Diverse vleermuizen FF3 Potentiele verblijfplaatsen in 

bomen 
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 Algemene grondgebonden 

zoogdieren 

FF1, RL Verblijfplaatsen en leefgebied 

Amfibieën/ 

Reptielen 

Ringslang  FF3, RL (KW) Leefgebied 

 Gewone pad, bruine kikker, 

kleine watersalamander, 

bastaardkikker 

FF1 Voortplantingswateren en 

overwinteringsplaatsen hele 

gebied 

Vissen Kleine modderkruiper FF2 Leefgebied in vijver parkbos en 

zuidsloot 

Libellen Glassnijder OL Leefgebied vijver parkbos 

 Vroege glazenmaker OL  

Paddenstoelen Diverse soorten van Rode en 

Oranje Lijsten en andere 

zeldzame soorten 

RL, OL Zie kader onder deze tabel 

Tabel 1 Voorkomende soorten op landgoed Nijenrode. FF1,2,3 staat voor de tabel van de AmvB van de 

Flora- en faunawet waarin deze soort genoemd is. RL: Rode Lijst. OL: Oranje Lijst. 

Onderstaand zijn de locaties van beschermde en bijzondere soorten op kaart aangegeven. Hierbij is een 

selectie gemaakt: zo worden watergebonden soorten (libellen, vissen, ringslang) niet weergegeven omdat 

aan de wateren  en aan het hertenkamp geen veranderingen zijn voorzien. Omdat de locaties met planten 

zich niet lenen om als individuen aan te geven wordt dit gedaan met behulp van algemene vlakken: 

“stinzenflora” of “orchideeën”. Deze zijn opgenomen op de kaarten met daarop ook de bijzondere gebieden 

voor paddenstoelen op Nijenrode. 

 

Paddenstoelen op Nijenrode 

Nijenrode is een mycologisch zeer waardevol gebied. Vooral op het oude gedeelte van het landgoed komen 

veel soorten voor, diverse van de Rode en Oranje Lijsten en andere zeer zeldzame soorten. Om een beeld 

te krijgen van het voorkomen van deze soorten en de verspreiding over het terrein, is er een gesprek 

geweest met de erfgoedbeheerder de heer Immerzeel, die het gebied gedurende lange periode kent en ook 

zelf regelmatig de paddenstoelen in het gebied bestudeert. In dit gesprek is aan de orde gekomen hoeveel 

soorten paddenstoelen er op Nijenrode voorkomen, hoeveel daarvan een bijzondere status hebben en waar 

zich deze op het terrein bevinden. Naast dit gesprek zijn aanvullende gegevens opgezocht op de websites 

van de Nederlandse Mycologische Vereniging, waarneming.nl en andere openbare gegevensbronnen. Uit 

deze inventarisatie zijn veel gegevens naar voren gekomen over het voorkomen van paddenstoelen op 

Nijenrode door de jaren heen, het gebied wordt voor deze soortgroep goed in de gaten gehouden. Dat 

betekent dat er misschien veel bekend is, juist omdat er zo goed gekeken is (en dat in andere gebieden er 

minder wordt bestudeerd), maar dat doet niets af aan de bijzondere waarden die aanwezig zijn en de status 

die het landgoed heeft als bijzondere locatie in Nederland. 

 

De verschillende landgoederen langs de Vecht behoren volgens kenners tot de ‘kroonjuwelen’ van 

Nederland. Kasteelpark Nijenrode staat hierbij op de eerste plaats. De landgoedparken staan bekent om de 

de vele soorten paddenstoelen, die alleen in kleibossen willen groeien (bron: Immerzeel, 2013. 

Paddenstoelen van de buitenplaatsen. In: Natuur&landschap van de Vechtstreek, pag. 262-267 Weijs, 

2013). Uit het gesprek met de erfgoedbeheerder is naar voren gekomen dat de paddenstoelen op Nijenrode 

‘volgend’ zijn in het beheer van het gebied.  

Paddenstoelen kunnen worden ingedeeld naar type. Saprofyten benutten dood materiaal, er zijn 

houtsaprofyten (veroorzakers van bruinrot bij vooral naaldbomen en witrot bij voornamelijk loofbomen) en 

bodemsaprofyten. Parasieten benutten op verschillende manieren materiaal van een levende gastheer, 

symbionten ontvangen mycorrhiza suikers van levende planten. Vooral deze laatste soorten maken de 

kleibossen bijzonder.  

Op Nijenrode komen ongeveer 1300 soorten paddenstoelen voor. Hiervan zijn er in ieder geval 87 bekend 
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die bijzonder zijn (Rode en Oranje Lijstsoorten). Deze bevinden zich voornamelijk in het oude gedeelte van 

het gebied, in het kasteelpark, maar ook op locaties in het westelijke gedeelte van het terrein zijn bijzondere 

soorten aanwezig. Naast de Rode en Oranje Lijstsoorten zijn er ook een aantal zeer zeldzame 

paddenstoelen op Nijenrode te vinden, waarvan slechts enkele vindplaatsen in Nederland of in de wereld 

bekend zijn, maar die niet op de lijsten zijn opgenomen. Deze soorten worden gezien hun bijzonderheid wel 

als zodanig behandeld. De verzamelde gegevens over paddenstoelen worden verder niet gebruikt per 

afzonderlijke soort (als ‘puntgegevens’), omdat de aantallen talrijk zijn en de verspreiding per soort over de 

jaren heen verschilt. Voor het in beeld brengen van de paddenstoelen op Nijenrode is ervoor gekozen om 

‘vlakken’ aan te geven die interessant zijn voor paddenstoelen. Dit kan betekenen dat er veel bijzondere 

soorten in een vlak kunnen zitten, maar ook dat een enkele zeldzame soort het hele vlak bijzonder kan 

maken.  

Op basis van de beschikbare gegevens is een kaart opgesteld met zones met bijzondere soorten. Omdat het 

om paddenstoelen en planten gaat, is ervoor gekozen dit niet op basis van specifieke locaties te doen maar 

op basis van vlakken waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen rode of oranjelijst soorten.  

 

Figuur 4: zones met bijzondere soorten van rode en oranje lijst 

 

3.2.3 Robuustheid en samenhang bestaande situatie 

Nijenrode ligt langs de Vecht op de overgang naar het veenweide en veenplassengebied. Alleen het oude 

deel van het landgoed is aangewezen als NNN gebied. Het landgoed wordt aan de westzijde scherp 

begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de oostzijde ligt, gescheiden door de Rijksstraatweg, de 

Vecht. Het landgoed vormt daarmee een enclave van, zeker op het oude deel, droog bos in een meer open 

veenweide landschap. De Vecht functioneert als ecologische verbindingszone en het landgoed kan gezien 

worden als een van de stapstenen langs deze verbinding. De Straatweg vormt wel een belangrijke barrière 

in het functioneren van de verbinding tussen landgoed en de oeverzone van de Vecht. De aansluiting met de 

gebieden ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal is zeer beperkt. Door het kanaal ligt er een scherpe (en 

vooral veel soorten niet-passeerbare barrière). De bossen op het westelijke deel van het landgoed 
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(ontwikkeld op een oude baggerlocatie van het kanaal) maken het totale landgoed meer robuust. Deze 

maken echter geen onderdeel uit van  het NNN.  

Het landgoed zelf bestaat uit bos, vijvers, bebouwing, verharding etc. Slechts enkele delen (vooral noordelijk 

deel van het oude landgoed ) bestaan uit grotere eenheden bos. Het landgoed is daardoor versnipperd 

tegelijkertijd wordt de samenhang wel geborgd door elementen zoals (oude) bomenlanen, seminatuurlijke 

vijvers etc. In de huidige situatie is de ingang aan de noordzijde door verkeer en parkeerplaatsen 

versnipperd. Daarnaast wordt het gehele landgoed door onder andere studenten/bezoekers universiteit 

gebruikt om zich te verplaatsen tussen de gebouwen en parkeren (aan de buitenranden).  

 

4 UITGANGSPUNTEN BEELDKWALITEITPLAN EN 
BESTEMMINGSPLAN 

 

4.1.1 Relatie Bestemmingsplan- Beeldkwaliteitplan-Saldotoets 

De ontwikkelingen die beschreven worden in het beeldkwaliteitplan beschrijven de ambitie voor het gebied 

voor de komende decennia. Niet alle beschreven ontwikkelingen zullen allemaal in de komende 10 jaar (tot 

2024) worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan zullen alleen die onderdelen die de komende 10 jaar 

gerealiseerd worden, opgenomen worden. De saldotoets is uitdrukkelijk wél geënt op het beeldkwaliteitplan 

omdat dit plan een visie op het hele gebied geeft en de onderdelen ook met elkaar verbonden zijn. De 

effecten die in de saldobenadering zijn beschreven, geven een beeld van de effecten van de situatie die 

ontstaat nadat alle onderdelen uit de Ruimtelijke Visie zijn gerealiseerd, zodat een zo compleet mogelijk 

beeld gegeven kan worden en een optimale afweging kan worden gemaakt. 

Binnen het bestemmingsplan worden er 3 ontwikkelingen meegenomen. Het betreft het Forumgebouw, 

uitbreiding Plesmanhotel en vervanging koetshuisvleugel. In 5.3 worden deze ontwikkelingen meer in de 

detail beschreven.  

 

4.2 Beeldkwaliteitsplan 

 

4.2.1 Bebouwing 

In het beeldkwaliteitsplan zijn alle toekomstige ontwikkelingen meegenomen. In onderstaande afbeeldingen 

zijn de bouwvlakken van deze ontwikkelingen beschreven. Het overgrote deel van de ontwikkelingen, die 

niet in het bestemmingsplan zijn meegenomen vindt plaats buiten het NNN. Alleen het entreegebouw ligt als 

toekomstige ontwikkeling gedeeltelijk in het NNN. 
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4.2.2 Ontsluiting en verkeer 

Parkeerruimte is in de huidige situatie verspreid over het landgoed. Met de verdere ontwikkeling van de 

universiteitscampus zal het parkeren met name geconcentreerd worden aan de zuidzijde van het terrein. 

Hiermee wordt het landgoed grotendeels autovrij. Daarnaast blijven de parkeerplaatsen voor bezoekers bij 

het koetshuis en bij de sporthal (grotendeels) gehandhaafd. 

De bestaande parkeerplaatsen aan de zuidzijde blijven zoveel mogelijk behouden. Met de realisatie van de 

nieuwe entree en het entreegebouw zal hier op termijn een deel van het parkeermaaiveld verdwijnen. Deze 

worden in de uitbreidingszone in de kanaalzone gecompenseerd. 

De 1250 parkeerplaatsen op maaiveld aan de zuidzijde van het landgoed worden landschapelijk goed 

ingepast. Deze inpassing is in het beeldkwaliteitsplan verder vormgegeven. De inpassing vindt plaats door 

aanbrengen van afschermende beplanting en het versterken van de zuidrand. De polderstructuur blijft hier 

grotendeels in tact.  Parkeerplaatsen worden hierin in gepast. Tussen de geparkeerde auto’s worden 

verspreid boomsingels aangeplant met wilg of els, passend in het coulissenlandschap van de polder.  

Een deel van de parkeerplaatsen op het noordwestelijke deel van het landgoed blijven behouden. Deze 

worden afgeschermd door een dichte bosrand. Slechts een deel van de vakken wordt intensief gebruikt. De 

alleen voor piekmomenten noodzakelijke parkeerplaatsen kunnen worden uitgevoerd in een open bestrating 

waar gras tussen kan groeien. Dit levert een aantrekkelijker beeld; groen en landschappelijk. In de 

zuidwesthoek is op termijn ruimte voor parkeren. Deze strook ligt langs een nieuwe te ontwikkelen 

“laaglandmoeras”.  
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Figuur 5: Ontsluiting en verkeer 

 

4.3 Natuurvisie-groene contramal 

4.3.1 Inleiding 

Op het landgoed gaat een aantal ontwikkelingen plaatsvinden. Uitgangspunt is dat er (per saldo) sprake is 

van een versterking van  het NNN op het landgoed. Hierbij dient de basisstructuur van  het NNN zoveel 

versterkt te worden dat eventuele negatieve effecten van rode ontwikkelingen worden opgevangen. Hiervoor 

is een “groene mal” ontwikkeld: een visie en een set van maatregelen op de versterking van natuurwaarden. 

Hieronder wordt een beschrijving van de visie en maatregelen weergegeven. Uitwerking van de maatregelen 

vindt plaats in samenspraak met de beheerder van het terrein.  

4.3.2 Natuurvisie 

Het landgoed Nijenrode ligt langs de Vecht op de overgang naar het veenweide en veenplassengebied. 

Alleen het oude deel van het landgoed is aangewezen als NNN gebied. Het landgoed vertegenwoordigt 

hoge natuurwaarden die passen bij de ouderdom van het landgoed. De afwisseling van oud bos en bomen, 

laanbeplanting, water en oevers en (nat) grasland) en jonger bos (in het westelijke deel) maakt het een 

geschikt leefgebied voor een groot aantal plant- en diersoorten. Het landgoed heeft een unieke 

mycologische waarde door de aanwezigheid van een groot aantal paddenstoelensoorten. Behoud en zo 

mogelijk versterking van deze van deze waarden vormt een belangrijk uitgangspunt voor de natuurvisie. 

Het landgoed wordt aan de westzijde scherp begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal aan de oostzijde ligt, 

gescheiden door de Straatweg, de Vecht. Het landgoed vormt daarmee een enclave van, zeker op het oude 

deel, droog bos in een meer open veenweide landschap. Het landgoed vormt een belangrijke kern binnen de 

ecologische structuur tussen de Venen en de Vechtplassen. Het landgoed sluit aan de op de Vecht welke  

functioneert als ecologische verbindingszone. Het gebied functioneert voor veel soorten als rustgebied en 

als stepping stone voor dieren, waaronder verschillende soorten vleermuizen en diverse vogelsoorten, die 

zich verplaatsen tussen deze gebieden. De Straatweg vormt wel een belangrijke barrière in het functioneren 

van de verbinding tussen landgoed en de oeverzone van de Vecht.  

De aansluiting met de gebieden ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal is zeer beperkt. Door het kanaal 

ligt er een scherpe (en vooral veel soorten niet-passeerbare barrière. De bossen op het westelijke deel van 

het landgoed (ontwikkeld op een oude baggerlocatie van het kanaal) maken het totale landgoed meer 

robuust. Belangrijk uitgangspunt voor de visie is het vergroten van de robuustheid van het landgoed door het 
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nieuwe deel te betrekken bij de kern van het landgoed en  het NNN en zorg te dragen voor ontwikkeling van 

de verbinding tussen beide delen. Vooral aan de noordzijde (ter hoogte van nummer 1 in onderstaande 

kaart) zijn er mogelijkheden om door diverse maatregelen de verbinding te versterken.  

Het landgoed zelf is op dit moment versnipperd en de (ecologische) samenhang wordt vooral gevormd door 

de structuur van bomenlanen en eenheden bos. Belangrijk is behoud en ontwikkeling van deze samenhang 

door behoud en ontwikkeling van de lanenstructuur (zie de groene stippellijn op onderstaande kaart). Door 

deze structuur door te zetten op het “nieuwe” deel van het landgoed wordt ook zorg gedragen voor de 

verbinding tussen beide delen. 

De waterstructuur is eveneens een belangrijk element: door verbinden en versterken van deze structuur (oa 

door natuurlijke oeverontwikkeling) ontwikkeld zich een belangrijke ecologische drager (zie de blauwe lijnen 

op onderstaande kaart).  

Versnippering van het landgoed wordt ook veroorzaakt door het gebruik. Door de verkeersbewegingen te 

concentreren aan één zijde van het landgoed (zuidzijde) ontstaat meer rust in het noordelijke deel. 

Daarnaast ontstaat er door slimme inrichting (zie beeldkwaliteitsplan) een zonering in gebruik van het 

landgoed waarbij de paden tussen de belangrijkste gebouwen intensief worden gebruikt en er daarnaast er 

rustige zones ontstaan met beperkt gebruik (vooral in de dagperiode waarin fauna minder actief is). 

Tot slot geeft de ontwikkeling van de zuidrand een kans om nieuwe biotopen toe te voegen en invulling te 

geven aan de overgang naar het veenweide gebied. Ontwikkeling (en de aansluiting) met het landgoed 

versterkt de totale ecologische waarde en daarmee de robuustheid van het landgoed. De zuidrand van het 

landgoed biedt kansen voor de ontwikkeling van “laagland” natuur: ontwikkeling van natte graslanden, 

oevers en open water. Ecologisch gezien versterkt dit de diversiteit op het landgoed met droge oude bossen 

en lanen in het oude deel van het landgoed, voedselrijkere bossen in het westelijke deel met een overgang 

naar nattere graslanden en een meer open structuur. 

In onderstaande afbeelding is de Groene contramal weergegeven. Belangrijk onderdeel is de uitbreiding van 

de begrenzing van  het NNN. Door uitbreiding van  het NNN op het nieuwe deel van het landgoed in 

samenhang met het versterken van de verbindingen wordt de ontwikkeling en bescherming van het 

landgoed vormgegeven. 
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4.3.3 Maatregelen en randvoorwaarden 

Als onderdeel van de natuurvisie voor Nijenrode worden de volgende maatregelen genomen: 

Behoud belangrijke waarden 

Het landgoed herbergt belangrijke waarden waaronder de rijkdom aan paddenstoelen. Het voorkomen van 

aantasting van deze waarden vormt een belangrijk uitgangspunt. Door nieuwe ontwikkelingen zo vorm te 

geven en te lokaliseren dat aantasting zo veel mogelijk wordt beperkt. Vooral de waarden gekoppeld aan 

ouderdom (oud bos en bomenlanen) dienen te worden gerespecteerd.  

Verbindingen en versterking oever- en waterverbindingen en versterken laan en bosranden 

Door versterken en verbinden van de ecologische verbindingen ontstaat er een robuust ecologisch netwerk 

op het landgoed. Het gaat hierbij om het behouden en versterken van lanen, het versterken van de blauwe 

structuur door de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers (vervangen beschoeiingen door flauwe oevers) 

de aanplant van boselementen op cruciale plekken (verbindingen: groene pijlen op de kaart). 

Zonering: 

Op het landgoed is er sprake van een zonering van rustig naar druk. Het gaat hierbij om de verkeerstromen 

die in de toekomst veel meer aan de zuidelijke kant van het landgoed worden geprojecteerd. Daarnaast 

geldt ook voor overig gebruik (recreatie, intensief gebruik) dat de noordelijke zone zo rustig mogelijk wordt 

gehouden door geen extra paden aan te leggen en de intensievere zones (zone tussen Forum en AH-

gebouw en rondom het hertenkamp). 

Overzicht maatregelen: 

1. Inrichting zone verbinding oude en nieuwe deel van het landgoed: 

Deze verbinding loopt te noorden van de noorden van de huidige sporthal, deels over het terrein van de 

het perceel van Broekdijk Oost 34. Deze locatie vormt de belangrijkste verbinding tussen het oude en het 

nieuwe deel van het landgoed. Op deze locatie is het van belang dat zowel de droge structuur 

(bos/lanen) als de natte structuur (oevers) zo goed mogelijk doorloopt. De ontwikkeling sluit zo goed 

mogelijk aan op bestaande structuren en bestaat uit: ontwikkeling van bosstrook met (beuken-eikenbos) 

met een onderlaag van struweel, een overgang naar natgrasland en ontwikkeling oever langs bestaande 

sloot. Ter plekke van de weg worden maatregelen genomen om passage van kleine grondgebonden 

diersoorten mogelijk te maken (faunapassage in de vorm van ecoduiker). De totale breedte van deze 

passage bedraagt 60 meter. 

 

2. Opheffen (deel) parkeerplaats, tennisbaan en omvormen bos: 

De bestaande parkeerplaats aan de noordwestzijde van het landgoed en de tennisbaan worden deels 

omgevormd naar bos. Dit is mogelijk omdat het parkeren naar het zuidelijke deel van het landgoed wordt 

verplaatst. Op termijn kan mogelijk ook de opslaglocatie naast de parkeerplaats worden verplaatst naar 

de zuidelijke helft. Op de locatie zal het asfalt en mogelijk ook de bovenlaag verwijderd moeten worden 

en vindt er aanplant plaats van bomen en struiken langs de randen.  

 

3. Versterken bestaande waarden nieuwe deel van het landgoed; 

De afwisseling van structuurrijk opgaand bos met open plekken is ecologisch gewenst en voor een deel 

al aanwezig. De natuurdoeltypen voor dit deelgebied zijn kruiden en faunarijk grasland (N12.02) en park 

en stinzenbos (N17.03). In principe kan in het beheer voortgebouwd worden op de bestaande waarden. 

Waarbij gestreefd wordt naar structuurrijk bos met een goede afwisseling van open ruimte mantel en 

zoomvegetaties. Exoten worden zo nodig bestreden en aanplant vindt plaats met soorten die van nature 

thuis horen in deze bossen. De oevers van de westrand van de vijvers worden “natuurlijk” beheerd. 

 

4. Opheffen tennisbaan en omvormen bos/grasland; De  inrichting van het nieuw te bouwen Forumgebouw 

vraagt gezien de omliggende waarden om een zeer zorgvuldige inpassing. Onderdeel van deze inpassing 

is de ontwikkeling van randen en zoomvegetaties langs meer open ruimtes. De bestaande tennisbaan 

wordt omgevormd naar natuur waarbij de randen worden aangevuld met bos en struweel. Op termijn zal 

deze locatie van buiten naar binnen langzaam dichtgroeien. De inrichting versterkt in belangrijke mate 

maatregel 1: de verbinding tussen het oude en het nieuwe deel van het landgoed. 



 

 

  
 

TOETSING NNN NIJENRODE 

24 

 

5. Nieuw laagland  

In het zuidelijke deel van het landgoed wordt nieuw laagland ontwikkeld. Dit deel bestaat uit een 

afwisseling van openwater/oever en rietland. Het gebied is op termijn geschikt voor amfibieën en riet- en 

moerasvogels. 

 

6. Versterken bosranden; Langs de open ruimten op het landgoed wordt de bosrand versterkt zodat er een 

natuurlijke overgang ontstaat van open naar dicht. Vooral deze randen zijn van belang voor het vergroten 

van de biodiversiteit aangezien veel soorten profiteren van dergelijke overgangen. 

 

7. Versterking randzones met (afschermende) beplanting en zoomvegetaties; 

De parkeervoorzieningen aan de zuidkant worden ingebed in (afschermende) beplanting (struweel, bos, 

zoomvegetaties). Ondanks dat dit niet binnen  het NNN begrenzing ligt geeft dit een versterking van de 

netwerkstructuur op het gehele landgoed en worden de aansluitingen tussen oude en nieuwe deel van 

het landgoed en de aansluiting richting de Vecht versterkt.  

 

Uitgaande van bovenstaande, zijn de volgende randvoorwaarden worden geformuleerd: 

• Het parkeren wordt geconcentreerd aan de zuidrand van het landgoed; 

• De overgang tussen bebouwing en buitenruimte wordt zo ingericht dat voorkomen wordt dat gebieden 

met bijzondere natuurwaarden worden betreden; 

• Buiten het ruimtebeslag van de bebouwing wordt bestaande natuur behouden en wordt nieuwe natuur 

ontwikkeld. De natuurontwikkelingskaart is hierbij richtinggevend. Binnen het oude landgoed wordt 

ingezet op behoud van bestaande waarden; 

• Waardevolle bosgebieden op het terrein blijven behouden; 

• De noordzijde van het landgoed wordt zo min mogelijk betreden (bestaande paden vormen onderdeel 

van het als rijksmonument aangewezen park en blijven daarom wel behouden); 

• Vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen te worden behouden (Wet Natuurbescherming); 

• Het gebied blijft toegankelijk voor de aanwezige fauna; 

• Er dient bij realisatie van de bouwplannen rekening te worden gehouden met beschermde plant- en 

diersoorten; 

• Er dient invulling te worden gegeven aan de maatregelen die zijn beschreven in de Flora- en fauna 

effectbeoordeling, waarbij in het bijzonder grote schommelingen in het grondwaterpeil als gevolg  van 

bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden dienen te worden voorkomen; 

• Bij gebruik van het terrein en de gebouwen in de avonduren wordt in kwetsbare gebieden het 

verlichtingsniveau aangepast ten behoeve van onder meer vleermuizen. Uitzondering vormt het 

gebruik van het rugbyveld in de avonduren (uitstraling wordt echter zo veel mogelijk voorkomen). 

• De natuurmaatregelen worden zo vroeg mogelijk uitgevoerd maar in ieder geval binnen de 

bestemmingsplanperiode. Maatregel 1, 2 en 4 zijn verbonden aan de ontwikkeling van het 

Forumgebouw en worden uitgevoerd voorafgaand aan de nieuwbouw daarvan. 

 

4.3.4 Inpassing 

Ontwikkeling en versterken van waarden vormt de basis van de visie. De eerste stap betreft echter altijd het 

beperken van de aantasting door het zorgvuldig inpassen van de voorziene nieuwbouw. Voor het 

Forumgebouw en de uitbreiding van het Plesmanhotel is gezocht naar een locatie waarbij de aantasting van 

het naastgelegen bos zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Hiervoor is vanuit ecologische randvoorwaarden 

een maximum contour aan de architect meegegeven. Het ontwerp wordt hier verder op aangepast. Ter 

plaatse van het koetshuis is sprake van vervangende nieuwbouw, die eveneens zorgvuldig zal worden 

ingepast. 

Belangrijk onderdeel is de verbinding tussen het oude en nieuwe deel van het landgoed. Gezocht is naar 

mogelijkheden om de noordelijke verbinding (ter hoogte van Broekdijk Oost 34 te verbreden. In de huidige 

situatie was slechts 30 meter beschikbaar. Door de aankoop door Nijenrode van het perceel Broekdijk Oost 

34 kan de geplande corridor in dit gebied in breedte worden verdubbeld: van circa 30 naar circa 60 meter. 
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4.3.5 Nieuwe begrenzing NNN en groene contour 

In het proces om te komen tot een gebiedsvisie is gebleken dat, om de natuurwaarden in het plangebied te 

verhogen, de begrenzing van het EHS-gebied aangepast dient te worden. Hiermee wordt recht gedaan aan 

de natuurwaarden op het gehele landgoed en worden ook de natuurwaarden in het westelijke deel in de 

toekomst te beschermd. Het voorstel voor de nieuwe begrenzing is in bovenstaande  afbeelding ingetekend. 

De begrenzing van  het NNN is gebaseerd op het voorkomen van natuurwaarden en de gewenste 

samenhang in het gebied. Daarnaast is er zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen zodat toekomstige ontwikkelingen zo veel mogelijk buiten het NNN worden gehouden.  

De in dit rapport beschreven Saldobenadering gaat ervan uit dat dit extra deelgebied als NNN begrensd zal 

worden. 
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4.4 Ontwikkelingen binnen bestemmingsplan 

In onderstaande tekst worden de kort de rode ontwikkelingen beschreven die onderdeel uit maken van het 

bestemmingsplan (zie het beeldkwaliteitsplan voor meer details). De uitgangspunten die worden benoemd 

worden vertaald in de bestemmingsplanregels.  

4.4.1 Ontwikkelingen rondom nieuw Forum gebouw 

In het oude gedeelte van Nijenrode komt een nieuw forumgebouw tegenover het aanwezige AH-de 

Rooijgebouw. Op deze locatie verdwijnt de oude bibliotheek. Het gebouw biedt plek aan kantoorruimtes, 

research, bibliotheek, studieruimtes en collegezalen. Het gebouw is dusdanig 

gelokaliseerd dat het omringende oude bos met de daar aanwezige waarden 

kan worden gespaard.  

De tussenruimte tussen beide gebouwen wordt een open grasveld 

(parkweide/ligweide). Het gebouw wordt verder omgeven door groenstructuren 

(versterkt met een bloeiende struikenlaag en bestaande solitaire bomen). De 

randen van het gras kunnen extensiever beheerd worden en de uitstraling 

krijgen van een bloemrijk grasland.  

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak (footprint 3000 m2) en de gebruiksruimte (ca 

500 m2) van het gebouw vergroten het verhard oppervlak met maximaal 

3500 m2. Hierbij zijn inbegrepen: paden en toegangswegen naar het 

gebouw, verhard oppervlak aan binnenzijde gebouw.  Het gebouw wordt 

zodanig gesitueerd dat zoveel mogelijk overlap is met de huidige 

verharding. 

• Voordat het gebouw gerealiseerd kan worden moet  het NNN 

begrenzing aangepast zijn en als zodanig worden beheerd. Ook dient 

voor deze tijd kwaliteitsverbetering van de bosranden plaats te 

vinden, evenals de aanplant van nieuw bos.  

• De huidige bibliotheek wordt gesloopt en ook de ondergrondse infrastructuur wordt verwijderd 

(inclusief fundering). 

• Het huidige tennisveld wordt gesaneerd en alle niet-natuurlijke structuren worden verwijderd. Op deze 

plek worden de randen ingepland om ontwikkeling van zoomvegetatie te stimuleren (zie maatregelen 

groene contramal).De bebouwing past binnen het landschap, de bouwhoogte is niet (veel) hoger dan 

de boomkronen.  

• Er zijn maximaal 2 uitgangen aan de buitenzijde van het gebouw (op nooduitgangen na). 

• De bebouwing wordt aan de achterzijde niet verlicht. 

• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt geminimaliseerd door hier met het 

architectonisch ontwerp rekening mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op 

de de omgeving mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken (zie voetnoot 2).  

• Tijdens en na de bouw is er geen sprake van negatieve effecten ten gevolge van (tijdelijke) 

verandering van waterpeilen en grondwaterstanden op bomen.   

• Bestaand bos wordt zoveel mogelijk gespaard.  

• De bomen met vleermuisverblijfplaatsen ten oosten van het tennisveld worden tijdens de bouw 

afgeschermd en het gebouw mag het functioneren van deze verblijfplaatsen niet schaden. 

• Het bos ten westen van de bibliotheek moet gespaard blijven i.v.m. de aanwezigheid van een 

groeiplaats van zeer bijzondere paddenstoelensoorten. 

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage B voor voorbeelden) 

• De potentiele vliegroute langs het pad door de open ruimte blijft in stand (laanelementen behouden). 

 

Figuur 6 Ontwikkelingen forumgebouw 
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4.4.2 Plesmanhotel 

Aan het Plesmanhotel wordt aan de zuidzijde een nieuwe vleugel toegevoegd. 

Dit betreft een ruimtebeslag van circa 500 m2. Tussen de huidige ingang en de 

nieuwe vleugel wordt een binnenruimte gecreëerd waar studenten kunnen 

recreëren (bijvoorbeeld gazon of terras). Aan de oostzijde vinden geen 

ontwikkelingen plaats. Er zijn geen veranderingen in de padenstructuur of in- en 

uitgangen voorzien. 

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak en de gebruiksruimte van het gebouw vergroten 

het verhard oppervlak met maximaal 500  m2 (footprint). De 

“binnenruimte” bestaat in de huidige situatie al uit gazon en 

sierbeplanting. Deze ruimte hoeft daarom niet meegerekend te worden.   

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 

2 voor voorbeelden) 

Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. 

 

4.4.3 Koetshuis 

Achter het koetshuis wordt een nieuwe uitbreiding voorzien (vervangende nieuwbouw met 1 bouwlaag 

uitbreiding), zodat de voormalige koetsenstalling weer wordt vrijgespeeld. De ICT vleugel wordt gesloopt. De 

koetshuisvleugel wordt vernieuwd met twee nieuwe gebouwen. De parkeerplekken voor bezoekers bij het 

koetshuis worden gehandhaafd. Het koetshuis behoudt een een  horecafunctie met een terras op dat 

grotendeels komt te liggen op de locatie van de bestaande bebouwing. De bestaande waterloop en oever 

worden verbreed.  

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Er is geen sprake van een toename van verhard oppervlak, de ontwikkelingen blijven binnen het 

huidige verharde oppervlak (footprint 1000 M2) 

• De bebouwing past binnen het landschap, het aantal bouwlagen past binnen het landgoed  

• Er is geen uitloop aan de noordzijde van de noordelijke vleugel (op nooduitgangen na). 

• Het terras wordt alleen verlicht als het in gebruik is & de verlichting straalt niet uit naar de omgeving. 

• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt geminimaliseerd door hier met het 

architectonisch ontwerp rekening mee te houden. De verlichtingssterkte als 

gevolg van dit gebouw op de vijver mag geen verstoring van vleermuizen 

veroorzaken  

• Er is geen sprake van kap van bomen. 

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 

voor voorbeelden) 

Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. Er zijn 

voorwaarden in tijd ten aanzien van de ontwikkeling van andere planonderdelen. 
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5 TOETSING SALDOBENADERING 

 

5.1 Toetsing kwantiteit 

De vraag die in het kader van de saldotoets voor de toetsing van de kwantiteit dient te worden beantwoord 

is:  Voldoet het bestemmingsplan aan de eis uit de saldobenadering dat de oppervlakte natuur minimaal 

gelijk blijft of toeneemt? Hiervoor dient de oppervlakte natuur in de huidige situatie worden afgezet tegen de 

oppervlakte natuur in de toekomstige situatie (plan).  

Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwe begrenzing NNN. In de bestaande situatie is binnen het landgoed 

27ha van het terrein aangewezen als NNN. In de nieuwe situatie wordt er circa 17 hectare oppervlakte NNN 

toegevoegd.  

Voor de beoordeling van kwantiteit wordt binnen  het NNN begrenzing bepaald of er sprake is van toename 

van oppervlakte natuur. Hierbij worden de oppervlaktes die ten koste gaan van natuur en de nieuwe natuur 

met elkaar gesaldeerd.  

In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven. Het dikgedrukte deel heeft betrekking op de 

maatregelen die binnen de komende 10 jaar worden uitgevoerd (bestemmingsplan). Aangezien de 

natuurmaatregelen (groene mal) uitgevoerd wordt binnen deze bestemmingsplanperiode hier tegen afgezet. 

Geconcludeerd kan worden dat de totale oppervlakte natuur (binnen de bestemmingsplanperiode toeneemt 

met ruim 1,9 hectare. 

Tabel 2: beoordeling kwantiteit 

Ontwikkeling Oppervlakte aantasting Oppervlakte nieuwe natuur 

Koetshuis 0  

Forumgebouw 

-  footprint nieuw gebouw 

(verrekend met saneren bibliotheek 

en kubicals (1010 m2)) 

- verharding 

 

 

 

2490 

500 

 

Open ruimte tussen Forumgebouw 

en AH gebouw (omvorming naar 

grasland) (alleen deel waar nu 

bomen staan) 

2000  

Plesmanhotel (uitbreiding vleugel) 320  

Natuurmaatregel 1: Inrichting zone 

verbinding (inrichting perceel 

Broekdijkoost 34) 

 4200 

Natuurmaatregel 2: Opheffen 

parkeerterrein  
 1500 

Natuurmaatregel 4: Saneren 

Tennisbaan 
 1190 

Natuurmaatregel 5: Nieuw laagland  16000 

Totaal binnen bestemmingsplan 3990 22890 

Entree 

Footprint gebouw (deel binnen NNN) 

Verwijderen parkeerplaats 

1000 2000 

Westzijde ontwikkelingen Buiten NNN  
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- mensa 

- campus (verschillende locaties) 

- sporthal 

- parkeerplaatsen 

- paviljoen 

Totaal beeldkwaliteitsplan 4800 24890 

 

5.2 Toetsing kwaliteit 

5.2.1 Criterium 1: bestaande en potentiele waarden 

Bij de positionering van het gebouw is er voor gekozen de waardevolle boseenheid aan de noordzijde te 

sparen. Desondanks vindt er aantasting ten gevolge van het nieuwe gebouw plaats aan de west en oostzijde 

van het oude bibliotheekgebouw. Tussen nieuwe Forumgebouw en AH gebouw is een open ruimte gewenst. 

Deze open ruimte gaat ten koste van bestaande bomen. Langs de randen van deze open ruimte worden 

mantel- en zoomvegetaties ontwikkeld. 

Ter plaatse van de tennisbaan en op de percelen in het westelijke deel van het landgoed vindt nieuwe 

bosontwikkeling plaats.  

 De overige ontwikkelingen vallen binnen het NNN niet in zones met bijzondere kwaliteit. Binnen het 

landgoed is geen sprake van oude boskernen en daarmee ook geen sprake van aantasting.  

Beheertype Aantasting Nieuwe ontwikkelingen 

N 04.02 Zoete plas Geen sprake van aantasting Bescherming beheertype in nieuw te 

begrenzen EHS 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland Bij Forumgebouw aantasting van (relatief 

nat) grasland achter oude bibliotheek 

Ontwikkeling van matige tot goede kwaliteit 

in zuidelijke deel (“laaglandzone”) en in 

perceel Broekdijk Oost 34 en randen open 

ruimte tussen Forumgebouw en AH 

gebouw. Oppervlakte in totaliteit vergroot 

 

N17.03 Park- en of stinzenbos Bij forumgebouw aantasting van goede 

kwaliteit park en stinzenbos waarvan een 

deel rijk is aan paddenstoelen (bos aan 

weerszijden van oude bibliotheek). 

Daarnaast gaat er bos verloren ten gevolge 

van het creëren van open ruimte  

Bescherming van goede kwaliteit bos in 

nieuw aan te wijzen NNN 

Kwaliteitsverbetering  van de bosranden 

Aanplant nieuw bos op te saneren 

parkeerplaats en zoomvegetatie 

tennisbaan 

 

Oude Boskernen Komen niet voor  

 

Door de herbegrenzing wordt het NNN uitgebreid waardoor ook in het westelijk deel zones met bijzondere 

kwaliteit worden beschermd. Hoewel de kwaliteiten niet geheel vergelijkbaar zijn doordat de bodemopbouw 

en de vegetatie verschillend zijn herbergen beide delen bijzondere waarden. De bescherming van de 

oppervlakte van zones met bijzondere kwaliteiten neemt door de plannen toe. 

Abiotische en omgevingsfactoren 

De abiotische randvoorwaarden die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van ecosystemen 

worden, mits er tijdens de bouw en het gebruik uitgegaan wordt van de randvoorwaarden (bouw mag 

bijvoorbeeld niet leiden tot veranderingen in grondwaterstanden) niet aangetast.  

Voor de kwaliteit van het ecosysteem is rust een belangrijke factor. Doordat het landgoed nu grotendeels 

verkeersluw wordt (zie aangepaste ontsluiting) is hier sprake van een belangrijke verbetering. Verlichting 

mag op het landgoed niet toenemen. Door bestaande verlichting te vervangen door vleermuisvriendelijke 
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verlichting kan hier een verbetering worden bereikt. Uitgangspunt bij gebouwen is dat uitstraling in de 

schemer- en avonduren voorkomen moet worden.  

Potenties 

Wat betreft de potentiële kwaliteit neemt de oppervlakte beschermde natuur toe in de plannen door de 

herbegrenzing van het NNN. Door de randvoorwaarden die gesteld worden in het bestemmingsplan blijft de 

ontwikkeling van de aanwezige natuurtype mogelijk. Op dit moment is de huidige kwaliteit hoog en het valt 

niet te verwachten dat er een groter aantal doelsoorten in de toekomst op het landgoed voor zou kunnen 

komen die er nu nog niet voorkomen. De omstandigheden zijn over grote delen optimaal. Dat soorten er nu 

niet voorkomen, ligt eerder aan de landelijke verspreiding of andere factoren dan aan het beheer of gebruik 

van het landgoed.   

 

5.2.2 Criterium 2: de robuustheid en de aaneengeslotenheid van het 
NNN 

Bij dit aspect wordt gekeken naar relaties van het gebied met de omgeving. Landgoed Nijenrode ligt 

ingeklemd tussen het Amsterdam Rijnkanaal in het westen en de Vecht in het oosten. Ten noorden bevindt 

zich de bebouwde kom van Breukelen, ten zuiden weilanden en graslanden. Op het landgoed stond tot voor 

kort een ecologische verbindingszone gepland (verbinden Venen en Vechtplassen), maar deze is naar het 

noorden verplaatst en loopt niet meer over Nijenrode.  

Het landgoed heeft wel ecologische functies in de omgeving. Het natuurtype park- en stinzenbos ligt redelijk 

geïsoleerd in de omgeving. In de toekomstige situatie kan de functie van het park- en stinzenbos behouden 

en uitgebreid worden door de uitbreiding in het westelijke deel van het terrein. Langs de Vecht komen 

verscheidende landgoederen voor waar dit natuurtype ook aanwezig is. Voor mobiele soorten zoals 

vleermuizen en broedvogels zijn de afstanden overbrugbaar. De graslanden liggen geïsoleerd op het 

landgoed, er is geen relatie met andere graslanden in de omgeving. De watergangen (sommige met 

natuurtype zoete plas) in het gebied staan deels in verbinding met de omgeving.  

De “groene mal” zoals in paragraaf 4.3.1 is vooral gericht op het versterken van de robuustheid en het 

verbeteren van de aaneengeslotenheid. Door het nieuwe deel van het landgoed te verbinden met het oude 

deel en de samenhang tussen beide delen te vergroten ontstaat er een robuustere structuur. Daarnaast 

zorgt versterking van elementen (gradiëntontwikkeling, bomen en waterstructuur) ook binnen het nieuwe en 

het oude deel van het landgoed een belangrijke versterking van het gebied. De uitbreiding aan west en 

zuidzijde en de ontwikkeling van verbindingen tussen de deelgebieden draagt daar aan bij.  

Nieuwe ontwikkelingen (met name het Forumgebouw) tasten in eerste instantie de robuustheid enigszins 

aan. Door zorgvuldige inpassing en in combinatie met de hierboven genoemde ontwikkelingen wordt dit 

criterium op lange termijn beoordeeld als +. Op korte termijn is de beoordeling neutraal omdat de 

natuurmaatregelen die gekoppeld zijn aan het forumgebouw 1,2 en 4 voorafgaand aan de maatregel worden 

uitgevoerd.  

De ontwikkelingen op landgoed Nijenrode hebben daarom geen negatieve invloed op de 

aaneengeslotenheid en robuustheid van het NNN. 

 

5.2.3 Criterium 3: de aanwezigheid van bijzondere soorten 

Op landgoed Nijenrode komen veel soorten voor die kunnen worden aangemerkt als bijzonder. In paragraaf 

3.2.2 is een overzicht opgenomen van alle voorkomende soorten op het terrein. Onder deze soorten zijn er 

ook die zeldzaam zijn in de Provincie Utrecht (Oranje Lijst), of in Nederland (Rode Lijst), zie Tabel 1. In 

onderstaande beoordeling Er zijn de is voor gekozen om de bijzondere soorten onder te verdelen naar milieu 

waarin deze voorkomen. Per habitat/soortgroep wordt een beoordeling gegeven voor de korte en de 

middellange termijn. Onder de tabel volgt een beschrijvende beoordeling. Daarnaast is per soortgroep een 

beschrijving en beoordeling gegeven. 

Type 
Beoordeling korte termijn (5 
jaar) 

Beoordeling middellange/lange 
termijn (10-25 jaar) 

Park –en stinzenbos  -- 0 
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Graslanden - 0 

Vijvers/watergangen 0 + 

Bomen - -/+ 

Lanen 0 0 

Gebouwen 0 0 

 Totaal - 0 

 

Park- en stinzenbos 

Het park en stinzenbos is de belangrijkste natuurwaarde op landgoed Nijenrode. Door de ontwikkelingen zal 

een gedeelte van het bos worden gekapt (forumgebouw), mogelijk worden daardoor op korte termijn 

verblijfplaatsen van broedvogels en vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen aangetast. Door de 

werkzaamheden voor het forumgebouw worden ook standplaatsen van paddenstoelen en stinzenflora 

aangetast. Een zorgvuldige en voorzichtige uitvoering en planning kan mogelijk een deel van deze effecten 

voorkomen, daarom zijn er randvoorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan ten aanzien van deze 

ontwikkeling. 

Op langere termijn kan dit natuurtype zich uitbreiden en verder ontwikkelen in het nieuwe NNN-gebied dat 

aan de westzijde van Nijenrode zal worden begrensd. De kwaliteiten van het oostelijk en westelijk deel 

zullen nooit gelijk worden door de verschillende bodemopbouw. Desondanks kan ook het westelijk gedeelte 

bijzondere soorten herbergen- zoals ook al in de huidige situatie het geval is. Het zwaartepunt van de 

stinzenflora ligt in het meest oostelijke deel van het terrein en zal tijdens de werkzaamheden niet worden 

aangetast. 

Graslanden  

De graslanden zijn bijzonder door de aanwezigheid van onder andere orchideeën en paddenstoelen. 

Daarnaast komen er minder algemene plantensoorten voor van veenweidehooilanden. De oppervlakten van 

de graslanden is beperkt- het zijn veel kleine “snippertjes”. Voor veel fauna zijn de graslanden te klein voor 

het herbergen van een kernpopulatie. Het grasland achter de bibliotheek wordt aangetast door de 

ontwikkelingen. Dit is het enige grasland waar bijzondere soorten voorkomen dat aangetast zal worden. 

Echter, de waarden zijn ontstaan door het bestendige beheer dat gevoerd wordt. Door ontwikkeling van 

grasland bij de uitgang en in het westelijk deel kunnen waarden die verloren gaan elders ontwikkeld worden. 

Omdat een dergelijke ontwikkeling enige tijd duurt, zal de ontwikkeling van de graslanden moeten 

plaatsvinden vóór de ingreep plaatsvindt om behoud van kwaliteit zoveel mogelijk te realiseren.  

Vijvers en watergangen 

De ontwikkelingen op het landgoed Nijenrode hebben geen negatieve invloed op de aanwezige vijvers en 

watergangen. Deze blijven behouden en beheerd. De natuurontwikkeling aan de zuidzijde (zone laagland) 

kan een belangrijk leefgebied gaan vormen voor ringslang, amfibieën en insecten. Het doortrekken van 

watergangen kan op langere termijn een positieve invloed hebben op het voorkomen van ringslang en 

libellen (en mogelijk ook algemene vissen en amfibieën). 

Bomen 

Voor de ontwikkelingen rondom het forumgebouw wordt een deel van het bos gekapt. Dit is negatief voor de 

hier voorkomende bomen en de soorten die daarvan afhankelijk zijn zoals vogels en vleermuizen. Een 

zorgvuldige en voorzichtige uitvoering en planning kan mogelijk een deel van deze effecten voorkomen, 

daarom zijn er randvoorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan ten aanzien van de ontwikkelingen. 

De uitbreiding van de begrenzing in het westelijk deel van Nijenrode zorgt ervoor dat meer bomen zich 

kunnen ontwikkelen binnen het natuurtype park- en stinzenbos. Omdat de ontwikkelingstijd voor deze 

bomen lang is is dit onderdeel als – beoordeeld.  

Lanen 

De lanen in het oostelijke deel blijven behouden, deze zijn van belang als vliegroutes voor vleermuizen 

blijven intact en de bermen blijven geschikt voor paddenstoelen. De laan voor het forumgebouw wordt 
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onderbroken. Door plaatsen van enkele solitaire bomen kan deze vliegroute in de toekomst functioneren. 

Door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting worden negatieve effecten op de lanen voorkomen. 

  

Gebouwen 

De gebouwen binnen de NNN waar nu verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels voorkomen blijven 

intact gedurende de ontwikkelingen. In het forumgebouw kunnen mogelijkheden worden onderzocht voor het 

creëren van nieuwe verblijfplaatsen. Ook de standplaatsen (of: groeiplaatsen?) van bijzondere muurplanten 

worden niet aangetast.  

 

5.2.3.1 BEOORDELING SOORTEN PER SOORTGROEP  

Vogels 

Er komen op het landgoed veel verschillende vogels voor. De vogels waarvan de nestplaats het gehele jaar 

beschermd zijn komen op enkele plaatsen voor. De voorziene ontwikkelingen zullen geen invloed hebben op 

deze nestplaatsen, hoewel verstoring wel kan voorkomen als bijvoorbeeld op korte afstand geheid wordt. 

Verstoring van mensen vindt al plaats in de huidige situatie en kan pleksgewijs intensiever zijn tijdens de 

bouw. Door de uitbreiding van het NNN wordt meer leefgebied beschermd, zodoende dat de ontwikkelingen 

met neutrale effecten kunnen worden uitgevoerd. Verstoring van het foerageergebied en verblijfplaatsen 

wordt voorkomen door de gestelde randvoorwaarden bij de ontwikkelingen. 

Amfibieën, reptielen, insecten en vissen 

De bijzondere en beschermde soorten van deze soortgroepen die op Nijenrode voorkomen zijn gebonden 

aan water (zoals de vroege glazenmaker en de ringslang). Omdat er geen werkzaamheden aan de wateren 

voorzien zijn en ook het landbiotoop van de ringslang ongemoeid blijft (het hertenkamp) zijn er geen 

negatieve effecten te verwachten voor deze soorten. Door de randvoorwaarden wordt ook verstoring van het 

wateroppervlak door verlichting voorkomen. Omdat de wetering wordt doorgetrokken komt er voor de vissen 

en libellen(larven) wel leefgebied bij. Ook de ringslang kan hierbij gebaat zijn. 

Vleermuizen 

De meeste verblijfplaatsen van vleermuizen komen voor in de oude gebouwen op het landgoed. Daarnaast 

zijn er nog verblijfplaatsen in enkele bomen en in de campusgebouwen. Voor de campusgebouwen worden 

voorafgaand aan de bouw vervangende verblijfplaatsen gecreëerd. Voor de boombewonende vleermuizen 

geldt dat er geen bomen met verblijfplaatsen worden gekapt. De verblijfsplaatsen liggen wel dicht bij het 

nieuwe Forumgebouw. De achterzijde van het gebouw wordt goed afgeschermd om lichtuitstraling zoveel 

mogelijk te voorkomen. Ook de functionaliteit van de bestaande bomenlaan als (potentiele) vliegroute van 

vleermuizen blijft intact. Doordat het beheer zo bestendig wordt gevoerd, zijn er veel oude bomen op het 

landgoed waardoor er in de toekomst voldoende mogelijkheden blijven voor verblijfplaatsen van 

boombewonende vleermuizen. Verstoring van het foerageergebied en verblijfplaatsen wordt voorkomen door 

de gestelde randvoorwaarden bij de ontwikkelingen.  

Vaatplanten 

De stinzenflora komt alleen in het oostelijk deel voor- in gebieden waar geen ontwikkelingen voorzien zijn. Er 

worden geen specifieke maatregelen genomen voor uitbreiding van de stinzenflora omdat er geen negatieve 

effecten voorzien zijn. Op een aantal plaatsen komen ook orchideeën voor, zoals op het grasland achter de 

bibliotheek. Dit grasland ligt op de plaats waar het nieuwe forum gebouw voorzien is. Hier is sprake van een 

negatief effect. Echter op de locatie van de oude tennisbaan en het perceel aan de Broekdijk Oost, zijn 

kansen om nieuw grasland te ontwikkelen. In de randvoorwaarden is opgenomen dat dit vóór de ingreep 

moet plaatsvinden in verband met de ontwikkeltijd van graslanden.  

Hierbij kunnen plaggen overgebracht worden van het huidige grasland naar het te ontwikkelen grasland en 

kan ook maaisel worden opgebracht om de ontwikkeling te stimuleren.  

Paddenstoelen 

Op het landgoed komen veel bijzondere paddenstoelensoorten voor( zie 3.2.2). Bij het vaststellen van de 

locatie van het Forumgebouw is er voor gekozen om het oude bos met veel paddenstoelen te sparen. De 

bospercelen direct naast en tegenover de bestaande bibliotheek blijven gedeeltelijk intact. Ook deze delen 

zijn beoordeeld als waardevol. Door het opheffen van de tennisbaan en het versterken van de bosranden 
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ontstaat (op langere termijn) weer nieuwe oppervlakte geschikt bos. De bouw van het Forumgebouw is 

voorzien in het oude deel van Nijenrode waar zich hoge natuurwaarden hebben ontwikkeld, waaronder een 

groot aantal soorten paddenstoelen. Hoewel de nieuwe bouwvlek zoveel mogelijk op de plaats van 

bestaande bebouwing is geprojecteerd, kan niet worden uitgesloten dat de nieuwbouw ten koste zal gaan 

van deze natuurwaarden. Om te kunnen komen tot een optimale inpassing is vooral een optimale 

begrenzing van een bouwvlak dat is voorzien van een bebouwingspercentage. Hier staat tegenover dat 

binnen Nijenorde een oppervlakte van circa 20.000 m2 beschermd zal worden onder het NNN door  

herbegrenzing. In het westelijk deel komen ook bijzondere paddenstoelen voor, alleen wel andere soorten 

dan in het oostelijke deel doordat de bodem en de vegetatie anders van samenstelling zijn. Daarnaast wordt 

naast de huidige parkeerplaats, een plek waar nu een grasland ligt met weinig natuurwaarden, een 

bosperceel ontwikkeld. Hoewel de ontwikkeltijd voor oud bos erg lang is, zal dit wel bijdragen aan het 

behoud van de paddenstoelendiversiteit op lange termijn in het gebied. Daarnaast zijn de paddenstoelen 

afhankelijk van het microklimaat. Mede hierdoor zijn er randvoorwaarden gesteld dat bij de bouw van het 

forum gebouw er geen veranderingen in de waterstand mag plaatsvinden en ook de grondwaterstromen niet 

mogen veranderen. 

 

5.2.55.2.4 GEBIEDEN DIE BEPALEND ZIJN VOOR AANGESLOTENHEID EN ROBUUSTHEID 

Bij dit aspect wordt gekeken naar relaties van het gebied met de omgeving. Landgoed Nijenrode ligt 

ingeklemd tussen het Amsterdam Rijnkanaal in het westen en de Vecht in het oosten. Ten noorden bevindt 

zich de bebouwde kom van Breukelen, ten zuiden weilanden en graslanden. Op het landgoed stond tot voor 

kort een ecologische verbindingszone gepland (verbinden Venen en Vechtplassen), maar deze is naar het 

noorden verplaatst en loopt niet meer over Nijenrode.  

Het landgoed heeft wel ecologische functies in de omgeving. Het natuurtype park- en stinzenbos ligt redelijk 

geïsoleerd in de omgeving.  

Langs de Vecht komen verscheidende landgoederen voor waar dit natuurtype ook aanwezig is. Voor 

mobiele soorten zoals vleermuizen en broedvogels zijn de afstanden overbrugbaar. De graslanden liggen 

geïsoleerd op het landgoed, er is geen relatie met andere graslanden in de omgeving. De watergangen 

(sommige met natuurtype zoete plas) in het gebied staan deels in verbinding met de omgeving.  

In de toekomstige situatie kan de functie van het park- en stinzenbos behouden en uitgebreid worden door 

de uitbreiding in het westelijke deel van het terrein. Het doortrekken van de wetering op het landgoed kan de 

relaties met omringende wateren versterken en vergroten. De ontwikkelingen op landgoed Nijenrode hebben 

daarom geen negatieve invloed op de aaneengeslotenheid en robuustheid van de NNN.  

Het interne ecologische netwerk wordt door de natuurmaatregelen in belangrijke mate versterkt. Door de 

inrichting van nieuwe natuur (ontwikkeling van bos en bosranden, natuurvriendelijke oevers langs 

watergangen, ontwikkeling van laagland (moeras) en de verbindingen binnen het landgoed (zowel droog als 

nat). Hierdoor neemt de robuustheid van het landgoed in totaliteit toe. 

 

5.2.4 Criterium 4: de verbindingsfunctie van het gebied voor 
soorten en ecosystemen 

Bij dit aspect wordt gekeken naar de verbindingen binnen het gebied. De ontwikkelingen in het 

beeldkwaliteitsplan zijn zodanig dat verbindingen binnen het gebied niet worden geschaad. Hoewel het 

forumgebouw het bos zal verdelen en hierdoor het bos zal verstoren zal dit naar verwachting niet leiden tot 

aantasting van verbinden voor bijvoorbeeld vleermuizen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en insecten. 

De ontwikkelingen bij het koetshuis en het Plesmanhotel schaden geen ecologische verbindingen. 

Daarnaast zorgt de herbegrenzing van NNN ervoor dat de verbindingen tussen het oostelijk- en westelijk 

deel worden veiliggesteld. 

Het interne ecologische netwerk wordt door de natuurmaatregelen in belangrijke mate versterkt. De 

ontwikkeling en versterking van lanen vormt voor oa vleermuizen een belangrijk netwerk. De 

natuurvriendelijke oevers langs watergangen en partijen zijn van belang als verbinding voor oa ringslang en 

amfibieën. De ontwikkeling van laagland in het zuidelijke deel vormt hierbij een belangrijk stapsteen in het 

geheel van verbindingen.  
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Op korte termijn wordt dit criterium met 0/+ beoordeeld: tijdens de bouw zal er sprake zijn van verstorende 

effecten doordat maatregel 1, 2 en 4 worden uitgevoerd voordat nieuwbouw van het Forumgebouw 

plaatsvindt wordt dit criterium ook op korte termijn als matig positief beoordeeld. 

 

5.2.5 Criterium 5: behoud van samenhang 

Dit criterium heeft betrekking op de combinatie van bovengenoemde criteria. Belangrijk uitgangspunt van de 

natuurvisie is het versterken van de samenhang door de westelijke en zuidelijk gelegen gebieden beter met 

elkaar te verbinden en de bescherming van hiervan te regelen. Op korte termijn wordt dit criterium met 0/+ 

beoordeeld: tijdens de bouw zal er sprake zijn van verstorende effecten doordat dat echter alle 

natuurmaatregelen worden uitgevoerd voordat de rode maatregelen plaatsvinden wordt dit criterium ook op 

korte termijn als matig positief beoordeeld.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

6.1 Conclusie 

In deze saldotoets zijn geplande ontwikkelingen op landgoed Nijenrode getoetst aan de regels ter 

bescherming van het NNN (art. 4.2 PRV). Om de in de Ruimtelijke Visie opgenomen ruimtelijke 

ontwikkelingen te kunnen realiseren, zullen verschillende natuurmaatregelen worden genomen om op deze 

manier voldoende ecologische buffer op te bouwen om de gevolgen van de beoogde ontwikkelingen te 

kunnen absorberen. Er wordt als het ware een groene contramal gevormd waarbinnen de rode 

ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De plannen zullen in de tijd gefaseerd worden uitgevoerd.  

Binnen de bestemmingsplanperiode van de komende 10 jaar worden allereerst natuurmaatregelen 

vastgelegd (groene mal). Hiermee wordt als het ware de voorwaarde voor ontwikkeling gecreëerd. 

Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om tot realisatie van een drietal rode ontwikkelingen 

te kunnen komen.  

Aangezien deze Saldotoets de basis vormt voor de totale ontwikkeling zoals beschreven in de Ruimtelijke 

Visie en het Beeldkwaliteitplan, zijn in deze Saldotoetsing alle ontwikkelingen meegenomen. De Saldotoets 

vormt samen met het Beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan één samenhangende totaalvisie, die de 

basis vormt voor een duurzaam landgoed (groen en rood). Binnen de bestemmingsplanperiode ontstaat 

daarmee een “natuurplus” en zijn de onderdelen die nu het bestemmingsplan worden opgenomen 

(Forumgebouw, Koetshuis en Plesmanhotel) minimaal passend.  

Uit de toetsing blijkt dat er aantasting van bijzondere waarden in de NNN plaatsvindt. Hierbij heeft het 

geplande Forumgebouw de grootste impact op de natuurwaarden. De overige ontwikkelingen zijn beperkt of 

liggen buiten het huidige NNN. Het NNN is in de huidige situatie beperkt tot het oostelijk gedeelte van het 

landgoed. In de plannen wordt de begrenzing van  het NNN uitgebreid met circa 17 hectare zodat de 

bescherming van bestaande en potentiele waarden kan worden gewaarborgd. Op het landgoed vindt een 

aantal natuurmaatregelen plaats die een positieve bedrage leveren aan de balans: het gaat om de 

ontwikkeling van natuur op vrijkomende gronden en ontwikkeling van verbindingen. 

Die “natuurvisie” is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan en beschreven in paragraaf 4.3. In onderstaande 

tabel zijn is de beoordeling weergeven. Per saldo is er sprake van een toename van oppervlakte en een 

verbetering van de kwaliteit op langere termijn.  

Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk Nederland’ bevat geen nieuwe 

bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan, die per saldo leiden tot een significante 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 

oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden 

 

  
Beoordeling  

Korte termijn 

Beoordeling 
middellange/Lange 
termijn 

Kwantiteit  + + 

Kwaliteit 

Bestaande en potentiele waarden van het 

ecosysteem, inclusief de vereiste 

omgevingsfactoren 

 

- + 

 
Robuustheid en aaneengeslotenheid van de 

NNN 
0 + 

 Aanwezigheid van bijzondere soorten - 0 

 
De verbindingsfunctie van het gebied voor 

soorten en ecosystemen 
0/+ + 
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 Behoud en samenhang 0/+ + 

Totaal  0 + 

 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat het effect van de plannen op de NNN per saldo positief is. De plannen 

zijn daarmee in overeenstemming met het ruimtelijk beschermingskader van het NNN van de provincie 

Utrecht. 

6.2 Aanbevelingen 

De voorziene ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet in detail uitgewerkt. Deze toetsing is daardoor op 

sommige punten op hoofdlijnen en gebaseerd op 

uitgangspunten. Wanneer bij de planuitwerking 

afgeweken wordt van een of meer uitgangspunten van 

deze toetsing, zal voor deze onderdelen opnieuw 

bekeken worden of nog voldaan wordt aan de 

voorwaarden van een positieve NNN-Saldotoets. 

Uitgangspunt bij een eventuele planaanpassing is een 

per saldo positief effect op de via dit kader beschermde 

natuurwaarden, hetgeen afgestemd zal worden met de 

provincie Utrecht. 

6.3 Borging 

Als een initiatief effect heeft op het NNN, vereist dit 

aandacht in het planproces. De benodigde bescherming, 

plussen en minnen en/of compensatie moeten zeker 

gesteld worden. Ook als het ecologisch onderzoek heeft 

vastgesteld dat er geen significante aantasting is, zal het 

bestemmingsplan zo opgesteld moeten worden dat er op 

termijn geen (binnenplanse) veranderingen toegestaan 

kunnen worden die het NNN alsnog significant aan zal 

tasten. Voor deze doelen beschikt de gemeente over 

verschillende borgingsinstrumenten. De keuze hiervan 

hangt af van: 

• de locatie waar maatregelen nodig zijn (binnen 

of buiten het plangebied);  

• de aard van de maatregelen (fysiek of 

financieel);  

• de benodigde borging (actief of passief). 

 

Daarnaast is het van belang dat: 

• Rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken 

partijen worden vastgelegd in de gebiedsvisie en 

de betreffende partijen zich committeren aan de 

vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden en 

aan de afgesproken termijnen van realisering 

middels een schriftelijke waarborg waarop zij alle 

aanspreekbaar zijn; 

• De gebiedsvisie een financiële onderbouwing 

bevat, waaruit blijkt dat de realisatie van de 

maatregelen is geborgd, inclusief een waarborg 

voor financiering en uitvoering van het beheer van 

te realiseren natuur; 

• In de gebiedsvisie wordt aangegeven wie 

zorgdraagt voor de monitoring van de uitvoering 

van de gebiedsvisie om zicht te houden op de 

daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteiten en de winst 
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voor de natuur. Ook wordt aangegeven hoe en door wie toezicht en handhaving worden uitgevoerd; 

• Onderdeel van het gebiedsplan vormen afspraken over de wijze en momenten waarop de 

initiatiefnemer de provincie zal informeren over de voortgang. 

 

 

Binnen het bestemmingsplan Nijenrode wordt de uitvoering van de natuurmaatregelen geborgd middels 

een voorwaardelijke verplichting. Hierin is opgenomen dat de maatregelen 3,6,7,5 binnen de 

bestemmingsplanperiode worden gerealiseerd en dat de maatregelen 1,2 en 4 voorafgaand aan de 

nieuwbouw plaats hebben gevonden.  

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan voorwaarde verbonden aan de specifieke In deze voorwaarden 

zijn de uitgangspunten voor bescherming van natuurwaarden aan vastgelegd.  

 

Nijenrode zal een verzoek indienen bij GS om tot een herbergrenzing van  het NNN (inclusief de 

aanpassing van de groene contour) over te gaan.  
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BIJLAGE A KWALITEITSKLASSEN NATUURTYPEN 
Natuurbeheertype N 04.02 Zoete plas 

Beeld Het beheertype Zoete plas omvat waterlichamen, breder dan 4 m. en dieper dan 20 cm. 
(gemiddelde waterdiepte), van stilstaande, of zeer langzaam stromende wateren, met 
fonteinkruiden, zannichellia, waterlelies, gele plomp, watergentiaan, krabbenscheer, 

kikkerbeet, groot blaasjeskruid, waterpesten, hoornbladen, vederkruiden, waterviolier, 
waterranonkels en soms ook sterrenkrozen. De vegetaties zijn erg variabel in bedekking, 
ook in één seizoen. Omringend water zonder de genoemde soorten en de drijftillen worden 

daarom ook tot het beheertype gerekend. 
 
Over dit type en de indeling in klassen is nog overleg gaande met waterbeheerders. 

Kwaliteit Goed Matig Slecht 

Structuurelementen (zie tabel 1) minimaal 7 kwalificerende 
structuurelementen zijn 

aanwezig  

5-7 kwalificerende 
structuurelementen zijn 

aanwezig 

< 5 kwalificerende 
structuurelement zijn 

aanwezig 

Flora en fauna 
(zie tabel 2) 

minimaal 10 planten, 7 
vissen en 3 libellen  

(kwalificerend) komen 
verspreid voor 
 

minimaal 7 planten, 5 vissen 
en 2 libellen (kwalificerend) 

komen voor maar er wordt 
niet voldaan aan de eisen 
van de klasse goed 

indien niet aan de klasse 
matig of goed voldaan is.  

Milieu- en watercondities    

Ruimtelijke 

condities 
 

   

 
   

 
   

 

Natuurbeheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Beeld Bloemrijk grasland. De grasachtigen zijn dominant, maar kruiden en mossen hebben een 

oppervlakteaandeel van tenminste 20%. 

Kwaliteit Goed Matig Slecht 

Structuurelementen (zie tabel 1) minimaal 3 of meer 
kwalificerende 
structuurelementen zijn 

aanwezig  

2 kwalificerende 
structuurelementen zijn 
aanwezig 

0-1 kwalificerend 
structuurelement is 
aanwezig 

Flora en fauna 
(zie tabel 2) 

minimaal 6 kwalificerende 
komen soorten voor, 

waarvan ten minste 4 
op >15% van de 
oppervlakte van het 

beheertype en beide 
soortgroepen 
vertegenwoordigd zijn 

4-5 kwalificerende komen 
soorten voor of meer soorten 

komen  
voor, maar wordt niet aan de 
eisen van klasse goed 

voldaan 

< 4 soorten  

Milieu- en watercondities nvt nvt nvt 

Ruimtelijke 
condities 

verbonden met andere 

graslandbeheertypen 

(N10 t/m N12) 

oppervlakte: > 5 ha of 1- 5 
ha 

oppervlakte < 1 ha - 

in nabijheid (binnen 1 

km) van andere 

graslandbeheertypen 

(N10 t/m N12) 

oppervlakte: > 5 ha oppervlakte: 1-5 ha oppervlakte < 1 ha 

geïsoleerd 
oppervlakte: > 75 ha oppervlakte > 5 ha oppervlakte: 1-5 ha of < 1 ha 
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Natuurbeheertype N17.03 Park- of stinzenbos 

Beeld  Het beheertype park- en stinzenbos bestaat uit opgaand bos, als onderdeel van een 
(voormalig) landgoed, met meestal een rijke struiklaag en veel kruiden die vooral in het voorjaar 

bloeien. In de kruidlaag van stinzenbossen komen veel planten voor die oorspronkelijk zijn 
aangeplant en nu zijn verwilderd. Het betreft deels inheemse planten (zoals daslook en wilde 
narcis), maar met name ook van oorsprong uitheemse planten (veel soorten bollen 

knolgewassen, zoals hyacinten, sneeuwklokjes en krokussen, maar bijvoorbeeld ook 
hartbladzonnebloem en Italiaanse aronskelk). Daarnaast komen ook vaak geïntroduceerde 
uitheemse boomsoorten voor. Park- en stinzenbos kent een actief beheer dat gericht is op het 

behoud van de bijzondere flora en fauna. Ornamentele boomgroepen, ook wel clumps genoemd, 
vallen buiten dit type en behoren in beheertype Historische tuin. 

Kwaliteit Goed Matig Slecht 

Structuurelementen Vanwege de niet-natuurlijke oorsprong wordt voor dit beheertype geen 
kwaliteitsbeoordeling op basis van structuurelementen voorgesteld 

Flora en fauna 

(zie tabel) 

indien minimaal 5 

kwalificerende soorten 
voorkomen, waarvan ten 
minste 3 op >15% van de 

oppervlakte van het 
beheertype  

indien 3-4 kwalificerende 

soorten voorkomen of indien 
meer soorten voorkomen, 
maar niet aan de eisen van 

klasse goed voldaan wordt 

indien niet aan de klasse 

matig of goed voldaan is 

Milieu- en watercondities  

-stikstofdepositie 

< 15 kg N ha-1 y-1 

< 1070 mol N ha-1 y-1 

15 - 34 kg N ha-1 y-1 

1070-2420 mol N ha-1y-1 

> 34 kg N ha-1 y-1 

> 2420 mol N ha-1 y-1 

Ruimtelijke condities  
Voor dit beheertype worden geen ruimtelijke condities gemonitoord. 
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BIJLAGE B MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING 

Tijdens de werkzaamheden zal zeer zorgvuldig met de natuurwaarden moeten worden omgegaan. Dit 

betekent dat: 

• Duidelijk moet zijn welke soorten er op welk moment zijn (i.v.m. lange ontwikkeltijd van het 

beeldkwaliteitplan). Hiervoor is monitoring van de natuurwaarden in en rondom de geplande 

voorzieningen nodig. Dit moet tenminste 2 jaar voor de uitvoering plaatsvinden om voldoende tijd te 

hebben om mitigerende maatregelen uit te voeren. 

• Er bij elke ingreep een ecologisch werkprotocol moet worden gemaakt. Hierin wordt beschreven onder 

welke voorwaarden gebouwd kan worden en welke ruimte benut mag worden (bv. voor opslag van 

materiaal en materieel). 

• Ontwikkelingen moeten voldoen aan de in dit document genoemde randvoorwaarden of gemotiveerd 

afwijken (zonder negatieve effecten op natuurwaarden). Afwijkingen moeten voorgelegd worden aan 

het Bevoegd Gezag voor het NNN.  

• Mogelijk is voor een aantal ontwikkelingen een flora- en faunawet ontheffing noodzakelijk. Deze moet 

bijtijds worden aangevraagd bij het Bevoegd Gezag. 

 

Algemene maatregelen waar aan gedacht kan worden tijdens de uitvoering (nog nader te specificeren in een 

ecologisch werkprotocol, de lijst geeft enkel voorbeelden): 

Planning werkzaamheden 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in loof- of gemengd 

bos. Als uitzondering op deze regel kan in de periode tot 15 april nog wel hout worden uitgesleept dat 

voor 15 maart geveld is. 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in een vak/afdeling 

met naaldbos wanneer is vastgesteld dat daar broedgevallen voorkomen van vogelsoorten die zijn 

opgenomen in de Rode Lijst 2004 of in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Binnen een straal van 50 meter 

rondom uilen nesten (dit kunnen kasten of holtes zijn) wordt vanaf 15 januari geen werkzaamheden 

uitgevoerd. 

• Inrichting werklocatie en grondverzetwerkzaamheden 

• Waardevolle en beschermde vegetatie wordt voorafgaande aan de werkzaamheden gespaard door 

deze uit te rasteren. Is uitrastering niet mogelijk dan kunnen plaggen worden gestoken, die later na 

afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst. Uitsteken van plaggen is overigens niet 

bij alle vegetaties  mogelijk. 

• De bermen langs een toegangsweg naar de werklocatie wordt vaak gebruikt voor het parkeren van 

voertuigen of materiaal. Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt een parkeerplek en 

materiaalopslagplaats ingericht. Parkeren in de bermen is niet toegestaan.  

Bosomvorming/ kap van bomen  

• Bij de kap van bomen worden exemplaren met verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten zoals 

vleermuizen en broedvogels met vaste nestlocaties gespaard. Deze gespaarde bomen blijven echter 

wel functioneren als verblijfsboom door te letten op de ruimtelijke samenhang van het omliggende 

terrein. 

 

Eisen aan de uitvoering (o.b.v. gedragscode zorgvuldig bosbeheer): 

• Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste 

infrastructuur van wegen, paden en sporen. 

• Vellingswerkzaamheden in een en dezelfde vak/afdeling wordt uitgevoerd in een doorlooptijd die zo 

kort is als redelijkerwijs mogelijk. Ditzelfde geldt voor uitsleepwerkzaamheden. 

• Bomen met ‘bewoonde’ of ‘bewoonbare’ horsten worden niet geveld. In de periode van 15 maart tot 

15 juli worden geen vellingen uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter vanaf een boom waarin 

zicht een bewoonde roofvogelhorst bevindt. Wanneer vellingen plaatsvinden in de nabije omgeving 

van een boom waarin zich een  - al dan niet gewoond- roofvogelhorst bevindt, is de velrichting altijd 

van de horstboom afgewend. 

• Indien bomen met potentiële nestplaatsen van een uil gekapt moeten worden wordt ten minste 1 

seizoen vooraf een vervangende nestplaats (in de vorm van een nestkast) opgehangen op een 

geschikte locatie. 
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• De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer weet waar zich de flora- en fauna-elementen 

bevinden die bij de werkzaamheden ontzien en/of beschermd moeten worden, door het intekenen van 

de locatie op een voldoende duidelijke kaart of door aanwijzing en markering in het terrein; een en 

ander wordt vastgelegd in de checklist zorgvuldig bosbeheer. 

• De opdrachtgever maakt met de aannemer, afspraken over de wijze waarop de planning en de 

uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemde op de aanwezigheid van flora- en fauna-

elementen die moeten worden gespaard, ontzien en/of beschermd. 

• Deze afspraken worden vastgelegd in de checklist, die voor aanvang van de werk door of namens de 

opdrachtgever en de aannemer wordt opgemaakt en ondertekend. 

• De aannemer geeft zijn eventuele personeel en/of onderaannemers een kopie van de checklist en 

zorgt ervoor dat de checklist op het werk voorhanden is; de checklist is in ieder geval in alle machines 

en in de schaftgelegenheid aanwezig om te worden geraadpleegd. 

• De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in de checklist vastgelegde afspraken 

plaatsvinden en dat zijn personeel daaromtrent wordt geïnstrueerd. 

• De aannemer instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om ook niet-gemarkeerde 

elementen en te beschermden soorten die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen te sparen 

en te ontzien. 

Verwijderen en afvoeren verharding 

Indien delen van het verhard oppervlak worden verwijderd en afgevoerd buiten het terrein: 

Uitvoeringsspecificaties: 

• De verwijdering van de verharding wordt dusdanig uitgevoerd dat het materieel te allen tijde zich 

bevindt op de verharding. Dit kan bereikt worden door het werk uit te voeren op de verharding en 

langzaam terug te werken naar het eindpunt. Hierdoor vindt verwijdering en afvoer plaats vanaf de 

bestaande verharding.  

• Is de aanleg van aan- of afvoerwegen voor de werkzaamheden noodzakelijk, dan wordt er gewerkt 

zoals beschreven onder algemene voorwaarden: inrichting werklocatie en 

grondverzetwerkzaamheden. 
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1 AANLEIDING 

1.1 Inleiding 

De Universiteit Nijenrode, gebruiker van het Landgoed Nijenrode, heeft ambities om verder te groeien en 

heeft daarvoor meer ruimte nodig op het Landgoed. Tegelijkertijd herbergt het landgoed belangrijke 

landschaps- en natuurwaarden en voor een duurzame ontwikkeling van het landgoed gaan groen en rood 

hand in hand.  

In 2012 is gestart met het opstellen van een ruimtelijke visie. Deze ruimtelijkvisie is uitgewerkt in een 

beeldkwaliteitsplan (JCAU, 2016). Hetgeen weer een onderlegger vormt bij het op te stellen 

bestemmingsplan dat de onderdelen vastlegt die de komende 10-jaar worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is 

gestart met een natuurvisie die als het ware de groene contramal biedt waarbinnen de (rode) ontwikkelingen 

kunnen plaatsvinden. Deze  groene Contramal maakt onderdeel uit van het beeldkwaliteitsplan. 

Aangezien de plannen niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan kunnen worden 

gerealiseerd, moet het bestemmingsplan voor landgoed Nijenrode herzien worden. Voor het 

bestemmingsplan zijn onderbouwende onderzoeken noodzakelijk. Aangezien een deel van het landgoed is 

aangewezen als onderdeel van het NNN (NatuurNetwerkNederland) bestaat één van deze onderbouwende 

onderzoeken uit de toetsing aan de aan de beschermingskaders van dit Netwerk. In dit rapport wordt het 

Ruimtelijk plan/Bestemmingsplan getoetst aan het beleidsmatige kader van  het NNN. 

 

Bestemmingsplan Nijenrode & ontwikkelingen op termijn 

Gemeenten zijn verplicht voor hun gehele grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen. 

Deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Hoewel de Ruimtelijke Visie en het Beeldkwaliteitsplan een doorkijk 

bieden tot 2030, heeft ook het bestemmingsplan van Nijenrode een geldigheidsduur van 10 jaar. Het 

bestemmingsplan bestrijkt daarom de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende periode van 10 

jaar. Teneinde inzicht te krijgen in de effecten van het totaal van alle ingrepen die in de Ruimtelijke Visie 

worden voorzien, zijn in deze toets alle ontwikkelingen meegenomen. Daarbij zijn de verschillende 

onderdelen in tijd en ruimte gespecificeerd. 

 

1.2 Doel 

Dit rapport heeft als doel: 

• Toetsing van het beeldkwaliteitplan (JCAU, 2016) en het ontwerp bestemmingsplan Nijenrode (nog te 

publiceren) aan het NNN. De toetsing vormt een bijlage bij het op te stellen bestemmingsplan.  

 

1.3 Procedure 

In 2012 is er een ruimtelijke visie opgesteld voor Universiteit Nijenrode. Hierin wordt een visie gegeven op 

het landgoed voor een periode van 10 tot 20 jaar. De gemeenteraad heeft de visie in mei 2012 vastgesteld. 

De visie is voordien ook voorgelegd aan de provincie Utrecht in een drietal overlegmomenten.  

Op basis daarvan heeft de provincie een schriftelijke reactie aangeleverd. In 2013 is gestart met de 

uitwerking van de plannen in een beeldkwaliteitplan. Hierbij is o.a. rekening gehouden met het raadsbesluit 

en de reactie van de provincie. Het beeldkwaliteitplan vormt daarmee ook een nadere uitwerking van de 

Ruimtelijke Visie. Aangezien in de Ruimtelijke Visie een aantal ontwikkelingen binnen het oude deel van het 

landgoed zijn voorzien waar ecologisch gezien de belangrijkste waarden aanwezig zijn, is tegelijkertijd 

gestart met het uitwerken van een groene visie. Deze groene visie geeft de kaders aan waarbinnen de 

ontwikkelingen uit de Ruimtelijke Visie kunnen plaatsvinden, rekening houdend met de ecologische waarden 

van het landgoed. De ecologische kaders zijn samen met maatregelen om de natuur te versterken 

gebundeld in deze Saldotoets. Ook de Saldotoets is in overleg met de Provincie tot stand gekomen. 

 

Saldobenadering 

Voor het NNN geldt als algemeen uitgangspunt dat ingrepen binnen het NNN niet zijn toegestaan als deze 

leiden tot significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN, tenzij sprake is 
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van een groot maatschappelijk belang en een reëel alternatief ontbreekt. Dit wordt ook het Nee, tenzij 

beginsel genoemd. Het provinciaal beleid ten aanzien van het NNN biedt een aantal mogelijkheden om 

ruimtelijke ingrepen binnen het NNN mogelijk te maken. In overleg met de provincie Utrecht is voor 

Nijenrode gekozen voor de Saldo-benadering. De saldobenadering mag worden toegepast als er sprake is 

van een combinatie van projecten of handelingen, die tevens tot doel hebben de kwaliteit en/of kwantiteit van 

het NNN op gebiedsniveau per saldo te verbeteren. Voorwaarde daarbij is dat zowel de kwaliteit als de 

kwantiteit van natuur gewaarborgd is.  

 

Relatie Ruimtelijke Visie, Beeldkwaliteitplan en Saldotoets 

In 2012 is een Ruimtelijke Visie Universiteit Nijenrode uitgewerkt, die is vastgesteld door de gemeenteraad. 

Inmiddels is de Ruimtelijke Visie nader uitgewerkt in voorliggend Beeldkwaliteitplan. Daarnaast is op basis 

van ecologisch onderzoek een uitwerking gemaakt van de maatregelen die nodig zijn om significante 

effecten op de natuurwaarden binnen het landgoed zoveel mogelijk te voorkomen en – als aantasting 

onvermijdelijk is - te verzachten en nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen. Tezamen vormen deze één 

samenhangende ruimtelijke visie waarbij de ‘groene maatregelen’ als het  ware de contramal vormen voor 

de beoogde ‘rode ontwikkelingen’. Er is daarmee sprake van één ruimtelijke visie waarin de combinatie van 

plannen en handelingen worden gepresenteerd. 

De uitvoering van alle rode ontwikkelingen zal naar verwachting een lange looptijd hebben (circa 20 jaar). De 

uitvoering van de ‘groene’ maatregelen zal echter op korte termijn ter hand worden genomen. Hierdoor wordt 

als het ware een groene buffer opgebouwd waarbinnen de rode ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Er is 

daarmee sprake van samenhang tussen de betreffende plannen en handelingen, zoals die (gefaseerd) zijn 

en nog worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook is hiermee geborgd dat de beoogde natuurwaarden 

zich daadwerkelijk hebben kunnen ontwikkelen op het moment dat verdergaande ontwikkelingen plaats 

zullen vinden. 

Uitgangspunt in de plannen is dat zowel een kwaliteitsslag wordt gemaakt binnen het NNN, als dat de 

oppervlakte van het EHS-areaal toeneemt. De maatregelen zijn er ten slotte ook op gericht om verbindingen 

te leggen tussen het ‘oude’ deel van het landgoed dat deel uitmaakt van het NNN en het ‘nieuwe’ deel van 

het landgoed waarvan een groot deel zal worden toegevoegd aan het NNN. Ook zijn de maatregelen erop 

gericht de natuurkwaliteit in het nieuwe deel van het landgoed verder te verbeteren. Met de te realiseren 

verbindingen en het verbeteren van de natuurkwaliteit wordt uiteindelijke bewerkstelligd, dat het NNN als 

geheel beter functioneert. 

Ondanks dat binnen deze toetsing,  als onderdeel van het criterium kwaliteit,  ook de effecten op 

beschermde soorten worden beoordeeld, is deze rapportage geen volledige onderbouwing in het kader van 

de Flora- en faunawet. Hiervoor is een separate rapportage opgesteld. 

1.4 Leeswijzer 

In deze rapportage worden de voorwaarden uit de Saldobenadering stapsgewijs behandeld en toegelicht. In 

hoofdstuk 3 worden de huidige natuurwaarden in het plangebied beschreven, die de huidige wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN ter plaatse bepalen. Hoofdstuk 4 gaat in op de geplande, voor natuur 

relevante, ingrepen in het plangebied. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 5 de daadwerkelijke toetsing aan de 

Saldobenadering, aan de hand van een aantal, door de provincie voorgeschreven criteria. Er wordt 

inzichtelijk gemaakt welke natuurwaarden verloren gaan en welke verhoogd of toegevoegd worden, waarna 

duidelijk wordt of er per saldo sprake is van verbetering van  het NNN. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen samengevat. 

 

2 TOELICHTING METHODIEK 

2.1 Beleidskader 

In 2013 zijn in de Provincie Utrecht de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In 2014 is een tweetal herzieningen vastgesteld waarvan de 

eerste partiele herziening onder andere betrekking heeft ophet NNN. In 2016 heeft er een herijking 

plaatsgevonden welke is vastgesteld op 12 december 2016. In de herijking zijn de partiele herzieningen 

geïntegreerd in de provinciale ruimtelijke verordening. 
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In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 Provincie Utrecht (Herijking 2016)  is het ruimtelijk 

beleid voor provincie Utrecht beschreven voor de periode tot 2028 met onder andere de begrenzing van de 

Ecologische Hoofdstructuur en de Groene contour. De uitvoering van het beleid wordt gedeeltelijk 

vormgegeven via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). In de verordening staan de regels waar de 

gemeenten zich bij het maken van bestemmingsplannen aan moeten houden en het zorgt voor de 

doorwerking van de structuurvisie naar de gemeenten. In onderstaand tekstkader is de passage uit de PRV 

weergegeven, die handelt over het omgaan met de Ecologische Hoofdstructuur. Van belang voor het 

onderhavig project zijn de volgende deelartikelen:  

• Tweede lid: Wanneer binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) andere functies aanwezig zijn dan 

natuur (de zogenaamde ingesloten functies) dan worden de potentiële waarden niet tot de wezenlijke 

waarden gerekend. De bescherming richt zich hier alleen op actuele waarden. Bij gebruiksvormen met 

een medebestemming natuur, zoals bos met natuurwaarden, dienen de potentiële waarden wel 

beschermd te worden, omdat hier de beoogde natuurkwaliteit moet kunnen worden bereikt. De 

aanwezige natuurelementen (bijvoorbeeld bos of schraal grasland) dienen een (mede) 

natuurbestemming te krijgen. Het verdient de voorkeur de ingesloten functies scherp te begrenzen, 

zodat overal waar daadwerkelijk natuur aanwezig is, deze de volledige bescherming krijgt die deze 

verdient. 

• Derde lid: Dit artikellid wordt hierna schematisch weergegeven. Niet elke ingreep leidt tot een 

significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden. Ingrepen die (eventueel nadat 

inrichtingsmaatregelen zijn genomen) niet de wezenlijke kenmerken en waarden significant aantasten, 

zijn vanuit dit artikel toegestaan. Dit geldt ook voor uitbreidingen van geringe omvang van al binnen 

het NNN bestaande functies. Bij significante aantasting van waarden en kenmerken moet in ieder 

geval gedacht worden aan: de aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

(bijzondere samenhang abiotische en biotische kenmerken, goed ontwikkelde systemen, zoals 

waardevolle oude boskernen); gebieden die bepalend zijn voor de aaneen geslotenheid en 

robuustheid van het NNN; de aanwezigheid van bijzondere soorten; de aanwezigheid van essentiële 

verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes). De natuurdoelstellingen worden uitgewerkt 

in het Natuurbeheerplan 2017. 

• Dit artikellid biedt ook ruimte voor het toepassen van  het NNN-saldobenadering. Bij de 

saldobenadering gaat het om een combinatie van projecten of handelingen die tevens tot doel heeft 

het functioneren van het NNN op gebiedsniveau per saldo te verbeteren, via het vergroten van de 

waarden en/of het vergroten van de reële oppervlakte aan natuur. Er moet dus een duidelijke 

onderlinge samenhang zijn tussen de betreffende plannen, projecten of handelingen. Deze ruimtelijke 

samenhang wordt verwoord in de toelichting van het ruimtelijk besluit of, indien de ruimtelijke 

samenhang zich over meer dan één ruimtelijk besluit uitstrekt, in een document (gebiedsvisie) dat de 

samenhangen tussen de betrokken plangebieden beschrijft. Tevens moet worden toegelicht hoe de 

ontwikkelingen worden gerealiseerd en hoe deze worden geborgd. 

• Vijfde lid: De nieuw te realiseren NNN moet worden verankerd in een ruimtelijk besluit. Op 

gemeentelijk niveau is het nieuwe NNN dan planologisch beschermd. In dit lid wordt geregeld dat 

Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de nieuw te realiseren NNN aan te wijzen als ‘Natuur Netwerk 

Nederland’. 

• Door  het NNN-saldobenadering kan de feitelijke begrenzing van het NNN worden gewijzigd. De 

saldobenadering maakt het mogelijk dat op de ene plek binnen het NNN kwaliteitsverlies optreedt, als 

er op andere plekken voldoende kwaliteitswinst tegenover staat. Die winst kan ook bereikt worden 

door gronden aan het NNN toe te voegen en in te richten. 

 

NB. Ten zuiden van Nijenrode zijn delen aangewezen als groene contour. Onomkeerbare ingrepen en 

processen, zoals grootschalige verstedelijking die het realiseren van natuur binnen de groene contour 

onmogelijk maakt, zijn niet toegestaan, tenzij de ingreep voortkomt uit een groot openbaar belang en 

alternatieven ontbreken. Omdat het in de praktijk zeer moeilijk is een evenredige oppervlakte aan nieuwe 

Groene contour aan te wijzen op een plek die vergelijkbare mogelijkheden biedt voor versterking van het 

NNN, moet deze compensatie in natura plaatsvinden. Dat is mogelijk elders binnen de Groene contour of in 

aansluiting op het NNN. Voor de volledige tekst wordt verwezen artikel 3.15 PRV.  
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Artikel 2.4 Natuur Netwerk Nederland  
1. Als ‘Natuur Netwerk Nederland’ wordt aangewezen het gebied waarvan de 

geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op 

de kaart Natuur. 

2. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk 

Nederland’ bevat bestemmingen en regels die de wezenlijke kenmerken en 

waarden beschermen en in stand houden. Onder wezenlijke kenmerken en 

waarden worden zowel actuele als potentiële waarden verstaan. 

3. Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk 

Nederland’ bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke 

ontwikkelingen toestaan, die per saldo leiden tot een significante aantasting van 

de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 

oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden, tenzij: 

a. er sprake is van een groot openbaar belang en er geen reële andere 

mogelijkheden zijn, of de ruimtelijke ontwikkelingen nieuwe bebouwing of 

terreinverharding binnen omheinde militaire terreinen mogelijk maken, en 

b. negatieve effecten voor de natuur worden zoveel mogelijk beperkt door 

mitigerende maatregelen en de overblijvende negatieve effecten worden 

gecompenseerd door inrichting van nieuwe natuur elders, met dien verstande 

dat: 

1 ° de compensatie minimaal gelijkwaardig is aan het verlies aan waarden en 

kenmerken, en 

2 ° de compensatie plaatsvindt in aansluiting op het Natuur Netwerk Nederland 

(NNN), of binnen de groene contour, of binnen het NNN op een locatie waar nog 

nieuwe natuur moet worden ontwikkeld en dit leidt tot versnelling van realisatie 

van het NNN, en 

3 ° de realisatie van de compensatie, het beheer en de instandhouding daarvan 

zijn verzekerd op het moment van vaststelling van het ruimtelijk besluit, waarin 

de aantastende ruimtelijke ingreep mogelijk wordt gemaakt. 

4. De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 

‘Natuur Netwerk Nederland’ bevat een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat 

aan de genoemde voorwaarden is voldaan en bevat een beschrijving van de in 

het plangebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden. 

5. Gedeputeerde Staten kunnen een gebied grenzend aan de ‘Natuur Netwerk 

Nederland’ aanwijzen als ‘Natuur Netwerk Nederland’ waarvan de geometrische 

plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op de kaart 

Natuur. Wanneer zij een gebied aanwijzen, wijzigen zij gelijktijdig het gebied 

'Luchtvaartterrein' waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het 

GML-bestand en is verbeeld op de kaart Verkeer en Vervoer. 
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Uit het bovenstaande blijkt dat significant negatieve effecten door ruimtelijke ontwikkelingen niet zijn 

toegestaan. Provincie Utrecht heeft hiervoor het ‘nee, tenzij’ regime op provinciaal niveau uitgewerkt. Er is 

een aantal instrumenten voor ingrepen benoemd waardoor ruimtelijke ontwikkelingen onder voorwaarden 

mogelijk zijn waarbij het functioneren van het NNN niet wordt aangetast. De volgende instrumenten zijn 

beschikbaar: 

• Uitbreiding van geringe omvang bij bestaande functies. Kleinschalige ontwikkelingen in het NNN zijn 

mogelijk mits ze aansluiten aan een bestaande andere functie èn ze op al verstoord terrein plaats 

vinden; 

• Plussen en minnen / mitigeren. Het negatieve effect van een ontwikkeling kan met voor natuur 

positieve ingrepen worden opgeheven zodat er geen sprake is van een significante aantasting van het 

NNN; 

• Herbegrenzing van het NNN. Bij kleinschalige ontwikkelingen kan het instrument herbegrenzing 

worden ingezet, mits dit leidt tot een gelijkwaardige of betere kwaliteit van het NNN; 

• Saldobenadering. Toe te passen bij een combinatie van ontwikkelingen die in een gezamenlijk 

ruimtelijk plan worden opgepakt en die per saldo een meerwaarde voor natuur opleveren. 

 

2.2 Begrenzing en gebiedsvisie 

Op onderstaande afbeelding is de begrenzing van het plangebied opgenomen. Op de afbeelding zijn ook de 

locaties van de huidige bebouwing opgenomen. 

 

 

Figuur 1 begrenzing plangebied. Overgenomen uit de Ruimtelijke visie, 2012.      
1: fundament kasteel  2: koetshuis 3: poortwachtersgebouw 4: Plesmangebouw   
5: Gymnasium  6: campus 7: Albert Heijn en de Rooij gebouw    
8: parkeerterreinen 9: bibliotheek 
NB perceel Broekdijk Oost 34 maakt inmiddels ook deel uit van het landgoed 

 

Het plangebied ligt ten dele binnen het NNN en gedeeltelijk in de Groene contour. De begrenzing is in 
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onderstaande figuur afgebeeld. Het oude landgoed en de Vecht zijn onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur en de het westelijk parkeerterrein en de weilanden ten zuiden van Nijenrode zijn 

aangewezen als Groene contour. De natuurdoelstellingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

 
 
Figuur 2 huidige begrenzing NNN  en groene contour t.o.v. het landgoed. Bron: Ruimtelijke Visie Nijenrode en 
kaartviewer behorend bij PRS provincie Utrecht. 

 

Een van de voorwaarden voor toepassing van de Saldobenadering is dat dit alleen kan voor een gebied 

waarvoor een gebiedsvisie is opgesteld. De onderlinge samenhang moet hierin worden gegarandeerd. In het 

geval van Nijenrode kunnen de Ruimtelijke Visie en het beeldkwaliteitplan en deze Saldotoets worden 

beschouwd als gebiedsvisie. De ontwikkelingen binnen het plangebied van zowel natuur als niet-natuur zijn 

in een samenhangende visie ontwikkeld en beoordeeld. 

2.3 Aanpak beoordeling 

Volgens het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht (zie EHS-wijzer), moet bij de wezenlijke kenmerken en 

waarden van  het NNN in ieder geval gedacht worden aan:  

• de bestaande en potentiële waarden (potentiele waarden alleen indien er sprake is van bestemming 

natuur) van het ecosysteem, waaronder ook begrepen worden de vereiste omgevingsfactoren zoals 

donkerte, bodem, water en milieu;  

• de robuustheid en de aaneengeslotenheid van het NNN;  

• de aanwezigheid van bijzondere soorten;  

• de verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen; 

• behoud van samenhang. 

 

Bovengenoemde kenmerken bepalen de kwaliteit van het NNN ter plaatse. Daarnaast moet gekeken worden 

naar de kwantiteit of oppervlakte van het NNN. De Saldobenadering stelt dat kwaliteit en kwantiteit beide 

minimaal gelijk moeten blijven en dus niet onderling te salderen zijn. 

Onderstaand wordt toegelicht hoe de beoordeling van de veranderingen in kwantiteit en kwaliteit wordt 

uitgevoerd. 
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2.3.1 Stap 1 : beoordeling kwantiteit 

De eerste stap in de beoordeling van het plan is het vaststellen of de oppervlakte natuur binnen het gebied 

minimaal gelijk blijft en bij voorkeur toeneemt. Dit betekent dat de oppervlakte natuur in de huidige situatie, 

waarbij het terrein uit een afwisseling van natuur, bebouwing en verharding bestaat, moet worden afgezet 

tegen de toekomstige situatie zoals voorgesteld in het plan. 

Voor het vaststellen van de kwantiteit is gekeken welk oppervlak binnen het NNN begrenzing in de toekomst 

wijzigt. De bestemmingen van het huidige, (deels) vigerende bestemmingsplan zijn globaal en bieden allerlei 

ruimte voor interpretatie. Er is daarom van de huidige situatie uitgegaan wat betreft de plaats van gebouwen 

en de oppervlakte verharding. Daar waar nieuwe bebouwing of verharding binnen de huidige EHS grenzen 

is gepland, wordt dit gezien als afname van de kwantiteit. Daar waar gebouwen gesaneerd worden of 

verharding opgeruimd, wordt dit gezien als toename van de kwantiteit.  

2.3.2 Stap 2: beoordeling kwaliteit 

Naast kwantiteit moet ook de kwaliteit worden beoordeeld. Het gaat hierbij zowel om de actuele als de 

potentiële kwaliteit die is vastgelegd in natuurdoeltypen. 

Voor het beoordelen van kwaliteitswinst zal de gebiedsvisie inzicht moeten geven in de verbetering van de 

vier wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. De definitie van deze wezenlijke kenmerken is 

vastgelegd in het provinciale beleid is vastgelegd in een 5-tal toetsingscriteria. Het gaat hierbij om: 

• Bestaande en potentiele waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste omgevingsfactoren 

• Robuustheid en aaneengeslotenheid van het NNN 

• Aanwezigheid van bijzondere soorten 

• De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen 

• Behoud en samenhang 

De plannen leiden enerzijds tot nieuwe natuurwaarden door vergroting van de oppervlakte EHS en de 

daarbij huidige en toekomstige natuurwaarden en een grotere kwaliteit door ontwikkeling van bosranden, 

anderzijds tot nieuwe negatieve invloeden zoals intensivering van het gebruik en nieuwe bebouwing. In de 

toetsing worden deze ontwikkelingen tegen elkaar afgewogen. 

Ad a: Bestaande en potentiele waarden van het ecosysteem, inclusief de vereiste omgevingsfactoren 

Op basis van de verspreiding en diversiteit aan soorten en de verspreiding van de diverse natuurtypen is 

een natuurwaardenkaart opgesteld. Er is hierbij onderscheid gemaakt naar type en kwaliteit. Binnen de 

beheertypen worden drie kwaliteitsklassen onderscheiden, namelijk: 

• Met slechte ecologische kwaliteiten; 

• Met matige ecologische kwaliteiten; 

• Met goede ecologische kwaliteiten. 

 

In Bijlage 1 is per natuurtype en kwaliteitscategorie een beschrijving gegeven van de natuurwaarden. Door 

middel van een vergelijking tussen de oppervlakten per categorie van de huidige natuurwaardenkaart met de 

oppervlakten per categorie van de toekomstige natuurwaarderingskaart is een beoordeling gemaakt van de 

kwaliteitsveranderingen. Hierbij is het rapport “Kwaliteitsklassen en monitoring beheertypen” van Taakgroep 

Natuurkwaliteit en Monitoring SNL (versie januari 2013) gebruikt. Daarnaast is in het veld de huidige 

toestand van de genoemde beheertypen beoordeeld.  

In het EHS beleid is aangeven dat de er binnen het NNN wordt gestreefd naar zo compleet mogelijke 

levensgemeenschappen, waarin alle potentieel aanwezige soorten, die in de levensgemeenschappen 

thuishoren, daadwerkelijk aanwezig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van vastgestelde natuurtypen. In het geval 

van Nijenrode zijn de natuurtypen die in het Natuurbeheerplan 2013 zijn vastgelegd als uitgangspunt 

gebruikt. Conform de regels spelregels is getoetst aan:  

• De oppervlakte per natuurtype t.o.v. de ontwikkelingen in het beeldkwaliteitplan;  

• toetsing aan doelsoorten behorend bij natuurtypen (geïntegreerd met overige soorten) waarbij alleen 

de soorten worden overgenomen die ook in dit specifieke gebied passen. 

 

Het ecosysteem kan alleen goed functioneren als de onderliggende omgevingsfactoren goed zijn. Deze 

factoren worden ook wel de abiotische of milieufactoren genoemd. In de toetsing beoordelen we rust, 
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vervuiling en betreding. Deze factoren hangen samen met de potenties, maar ook met de actuele waarden. 

Het gaat om het functioneren van het gehele ecosysteem. Deze factoren worden meegewogen in de 

beoordeling.  

Ad b) Robuustheid en aaneengeslotenheid van het NNN 

Het effect van een ruimtelijke ontwikkeling op dit aspect hangt af van de aard daarvan in relatie tot de 

specifieke locatie. Grote eenheden in het NNNmoeten groot blijven. Maar het is ook belangrijk dat natuur die 

al versnipperd is, niet verder versnippert. Dit criterium wordt kwalitatief beoordeeld. Het gaat hierbij om de 

ontwikkeling van grotere eenheden natuur o.a. door het verwijderen van verharding, verwijderen van 

hekwerken en oplossen van barrières. 

Ad c) Aanwezigheid van bijzondere soorten 

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de mate waarin een soort (of het bijbehorende biotoop van 

de soort) kwetsbaar is voor bepaalde planonderdelen, zoals beschreven in het beeldkwaliteitplan.  

In paragraaf 3.2.2is aangegeven welke soorten voorkomen. In de beoordeling zijn de volgende soorten 

meegenomen: 

• Soorten tabel 3 Flora- en faunawet die op dit moment voorkomen; 

• Bedreigde soorten specifiek voor het Landgoed (Rode en Oranje Lijst); 

• Doelsoorten van de natuurbeheertypen. 

Ad d) De verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen 

Het aspect ‘verbindingen’ heeft allereerst te maken met regelmatige, soms dagelijkse, verplaatsingen via al 

dan niet vaste routes, bijvoorbeeld tussen voedsel- en rustgebieden. Maar ook met verbindingen tussen 

leefgebieden waardoor soorten kunnen migreren om hun leefgebied uit te breiden. Sommige verbindingen 

zijn nodig om het mogelijk te maken dat een passende soort in het ecosysteem voorkomt of om de 

genetische variatie te laten toenemen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar routes en verbindingen die voor 

soorten van essentieel belang zijn zoals trekroutes. Dit onderdeel wordt op de volgende punten beoordeeld: 

• Toekomstige barrières  

• Functioneren van interne verbindingen 

• Aansluiting met omgeving 

Ad e) Samenhang 

Dit aspect is later toegevoegd, omdat het in het Barro genoemd staat. Het bevat elementen van robuustheid, 

aaneengeslotenheid en verbindingen. De conclusies op dit onderdeel komen overeen met de met de 

conclusies bij deze andere aspecten. 

 

3 HUIDIGE WAARDEN 

3.1 Beschikbare gegevens 

De volgende natuurgegevens zijn beschikbaar: 

In 2009 zijn de op het landgoed voorkomende natuurwaarden onderzocht door Bureau Viridis (Fortuin en de 

Jong, 2010. Natuurtoets Universiteitsterrein Nijenrode). Hiervoor zijn, naast het veldonderzoek, gegevens 

geraadpleegd uit de archieven van de Provincie Utrecht, Bureau Viridis, de gemeente Breukelen (geen 

informatie), de Universiteit Nijenrode (geen informatie) en andere vrij beschikbare gegevens. 

In 2013 is een actualisatie van het onderzoek uitgevoerd (Maas, 2013. Actualisatie natuuronderzoek 

landgoed Nijenrode), met voornamelijk aandacht voor vleermuizen, broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten en amfibieën/reptielen. Ook zijn de terreinbeheerders van het terrein geraadpleegd en is gebruik 

gemaakt van de gegevens uit de NDFF en andere vrij beschikbare gegevens. 

In 2016 hebben aanvullende onderzoeken plaatsgevonden naar vaste nesten van vogels en naar de 

functionaliteit (verblijfplaatsen- vliegroutes en foerageergebied) van de directe omgeving van het 

Forumgebouw voor vleermuizen.  

Omdat het uitgevoerde natuuronderzoek zich voornamelijk concentreerde op beschermde soorten van de 

Flora- en faunawet, is er in 2013 aanvullend afstemming geweest tussen ARCADIS en de 

(terrein)beheerders over het voorkomen van Rode en Oranje Lijst soorten op het terrein, met aandacht voor 
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de op het landgoed voorkomende paddenstoelen. Ook is hiervoor informatie opgezocht via de website van 

de Nederlandse Mycologische Vereniging en andere vrij beschikbare gegevens. 

Voor informatie over het NNN zijn gegevens aanwezig via de websites van de Provincie Utrecht (o.a. digitale 

kaartinformatie). 

3.2 Huidige natuurwaarden 

3.2.1 Natuurtypen 

De natuurdoelstellingen zijn uitgewerkt in het Natuurbeheerplan 2017. Er zijn drie natuurtypen opgenomen 

voor het landgoed (zie Figuur 3). Het grootste deel bestaat uit park- of stinzenbos (N17.03). De graslanden 

zijn aangeduid als kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) en een gedeelte van het water als zoete plas 

(N04.02). De kaart is hierbij ruimer begrensd dan het gebied waar de natuurtypen daadwerkelijk voorkomen. 

Zo is een voorwaarde voor natuurtype zoete plas dat deze wateren minimaal 4 meter breed zijn en 

tenminste 20 cm diep. Niet alle op de kaart getoonde delen van natuurtype zoete plas voldoen hieraan 

(bijvoorbeeld de sloot om de hertenkamp heen). Daarnaast is de begrenzing van het park- of stinzenbos ook 

ruimer dan het in werkelijk is: ook gebouwen, verharding en gebruiksruimte (zoals het gazon bij het Albert 

Heijn- de Rooijgebouw) zijn meegenomen. Een deel van de oude gebouwen is door de aanwezigheid van 

bijzondere vegetatie ook daadwerkelijk belangrijk voor het natuurtype. In onderstaande paragraaf zijn de 

zones met bijzondere kwaliteiten beschreven op basis van de voorkomende natuurtypen.  

 

 

Figuur 3: Natuurtypen landgoed Nijenrode. Bron: Natuurbeheerkaart 2017, provincie Utrecht. 

 

3.2.1.1 Zones met bijzondere kwaliteit 

Om de aanwezigheid van zones met een bijzondere kwaliteit vast te stellen, is gebruik gemaakt van 

verschillende informatiebronnen. Dit aspect is bekeken vanuit een landschapsecologisch oogpunt. Vooral de 

abiotische factoren en de ligging ten opzichte van andere gebieden is daarbij van belang.  
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De verschillende natuurtypen  kunnen ingedeeld worden in kwaliteitsklassen1   (. Er kan voor de plassen, 

graslanden en bossen een onderscheid worden gemaakt tussen: 

• een slechte ecologische kwaliteit 

• een matige ecologische kwaliteit 

• een goede ecologische kwaliteit 

In eerste instantie is gekeken naar welke kwaliteit de natuurtypes hebben volgens deze methode. Echter, de 

methode is vrij generiek en verschillen binnen het landgoed komen door deze methodiek te hanteren niet 

echt tot hun recht. Daarom is ook gekozen om aanvullende criteria mee te nemen. Dit zijn: 

• bodemopbouw: is de bodem ongestoord en heeft een bodemprofiel zich kunnen ontwikkelen? 

• ligging ten opzichte van andere gebieden met dezelfde natuurtypen of soortgelijke natuurwaarden 

• kwaliteit die het type in de toekomst zou kunnen hebben (potentie tot ontwikkeling).  

• kenmerkende soorten behorende bij het natuurdoeltype. 

Er is expliciet niet gekeken naar het voorkomen van bijzondere soorten omdat dit een apart toetsingskader is 

voor de saldobenadering, zie paragraaf 2.3.2.  

Kwaliteit N17.03 Park en stinzenbos 

De stikstofdepositie op het natuurtype park- en stinzenbos valt binnen de categorie matig (de plaatselijke 

depositie varieert tussen de 1870-2020 mol N/ha/jr (bron: Grootschalige Depositiekaart Nederland, 2013).  

Voor de aanwezige kenmerkende soorten (broedvogels) scoort het type ook binnen de categorie matig, er 

zijn 4 soorten bekend. In het natuurtype komt veel stinzenflora voor, deze vallen niet onder de criteria van de 

beoordeling maar maken wel deel uit van het natuurtype. Het beheer in het gebied is aangepast op het 

voorkomen van deze soorten. 

Binnen het NNN gedeelte van het landgoed is de bodemopbouw ongestoord op de plaatsten zonder 

bebouwing.  Dit wordt gezien als een gedeelte met goede kwaliteit. Het westelijke deel van het gebied (nu 

geen onderdeel EHS) kent een verstoorde bodem (opgespoten bij realisatie kanaal) waar nog weinig tijd is 

geweest voor het vormen van een bodemprofiel. Dit gedeelte wordt gezien als gedeelte met matige kwaliteit.  

Oude, ongestoorde bosbodems en bijbehorend bos zijn in de omgeving van Nijenrode maar spaarzaam 

aanwezig. Het landgoed vormt een belangrijke schakel in de keten van kleinere bospercelen, zeker door de 

ouderdom. Dit wordt gezien als een gedeelte met goede kwaliteit. 

De kwaliteit van het EHS gedeelte is in de huidige situatie goed. Het beheer is hierbij van groot belang. Er is 

– door de goede kwaliteit- weinig ruimte voor verbetering van de kwaliteit. Zeer lokaal kan dit mogelijk wel 

maar over het algemeen niet. Het westelijk deel is nu van matige kwaliteit. Dit heeft vooral te maken met de 

bodemopbouw en de ouderdom van bos en bodem. Het beheer zorgt er voor dat de potentiële kwaliteiten 

zich al ontwikkeld hebben.  Op lange termijn zal de kwaliteit mogelijk verder verbeteren  (de bodem zal 

verder rijpen) maar omdat dit een langzaam proces is, wordt kwaliteitsverbetering voor de komende twintig 

jaar niet voorzien. De potentie van het gebied is al vrijwel ten volle benut (op locaties met gebruiksfuncties 

na).  

Concluderend: de kwaliteit van het Park en stinzenbos binnen  het NNN begrenzing is goed, waarbij de 

potenties van het gebied al ten volle zijn benut en kwaliteitsverbetering over het geheel gezien niet mogelijk 

is. Alleen bij aanzienlijke veroudering van het bos kan kwaliteitsverbetering optreden. Dit kost echter tijd. 

Op enkele specifieke locaties is kwaliteitsverbetering  wel mogelijk.  De kwaliteit van het Park en stinzenbos  

in het westelijk deel (buiten de huidige EHS begrenzing) is matig , waarbij ook hier de potenties van het 

gebied al ten volle zijn benut en kwaliteitsverbetering over het geheel gezien niet mogelijk is. 

Kwaliteit N12.02 Kruidenrijk- en faunarijk grasland 

Het aanwezige oppervlak van dit natuurtype valt binnen de categorie matig (er is tussen de 1-5 ha aanwezig 

in nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen (N10 t/m N12)). Gezien de andere graslanden in 

de omgeving is er voor de toekomst de mogelijkheid om uit te breiden boven de 5 ha, de potentie is dan ook 

matig-goed. 

Voor de aanwezige kenmerkende soorten scoort dit type in de categorie slecht. Er is slechts 1 kenmerkende 

soort van dit natuurtype bekend (vlinder). Mogelijk ontbreekt hierover informatie over de voorkomende 

                                                      

1 Bron: Kwaliteitsklassen en monotoring beheertypenTaakgroep Natuurkwaliteit en Monitoring SNL April 
2012, januari 2013 gepubliceerd.  
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planten en vlinders.  

Het aantal structuurelementen verschilt per grasland maar over het algemeen is er ruigte aanwezig, evenals 

hoog struweel en kleine bosjes of solitaire bomen. De graslanden scoren in deze categorie matig tot goed.  

Omdat de graslanden vrij beperkt van omvang zijn en ze vrij geïsoleerd liggen ten opzichte van andere 

graslanden is de verwachting dat andere kenmerkende soorten zich niet zomaar kunnen vestigen. 

 

Concluderend: de omvang van het kruidenrijk- en faunarijk grasland binnen het NNN begrenzing is beperkt 

maar wordt beoordeeld als matig. Er wordt niet verwacht dat de kwaliteit in de toekomst nog veel zal 

toenemen: de potenties van de graslanden zijn al benut.   

De kwaliteit van het kruidenrijk- en faunarijk grasland in het westelijk deel (buiten de huidige EHS 

begrenzing) is eveneens matig , waarbij de potenties van het gebied al benut zijn en kwaliteitsverbetering 

over het geheel gezien niet mogelijk is. 

Kwaliteit N02.02 Zoete plas 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van het natuurtype zoete plas zijn nog geen criteria vastgesteld. Omdat 

er geen veranderingen aan de aangewezen vijvers en watergangen zullen plaatsvinden, is het uitgangspunt 

voor de toetsing dat de kwaliteit van het natuurtype niet zal wijzigen t.o.v. de huidige situatie. Dit type is 

daarom niet verder meegenomen in de beoordeling.  

 

3.2.2 Bijzondere en beschermde soorten 

In verschillende rapporten wordt beschreven welke bijzondere en beschermde soorten voorkomen op het 

landgoed en in de omgeving. In dit hoofdstuk wordt dit kort samengevat. Op het terrein van Nijenrode komen 

de volgende soorten voor (bronnen: zie paragraaf 3.1): 

    

Vaatplanten Blaasvaren FF2, RL, OL Standplaats Oranjerie 

 Brede orchis FF2, RL, OL Standplaatsen westelijk deel 

strook langs Mensa 

 Daslook FF2, OL Standplaatsen oostelijk deel 

 Gele helmbloem FF2, OL Standplaats Poortgebouw 

 Kievitsbloem FF2, RL Standplaatsen oostelijk deel 

 Rietorchis FF2, OL Standplaatsen westelijk deel 

strook langs Mensa en grasveld 

 Tongvaren FF2, OL Standplaats Oranjerie 

 Alpenbes, bostulp, boszegge, 

donkere ooievaarsbek, gevlekte 

aronskelk, gewone vogelmelk, 

gulden boterbloem, Italiaanse 

aronskelk, knikkende 

vogelmelk, wilde hyacinth 

OL Standplaatsen oostelijk deel 

 Algemene vaatplanten FF1 Standplaatsen 

Broedvogels Boomvalk FF jaarrond, RL (KW) Mogelijke nestlocatie op 

Nijenrode 

 Buizerd FF jaarrond Mogelijke nestlocatie op 

Nijenrode 
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 Havik  In 2016 geen nestlocatie 

aangetroffen 

 Sperwer  Mogelijke nestlocatie op 

Nijenrode 

 Huismus FF jaarrond, RL (GE) Nestlocatie bij campusgebouw 

 Ransuil FF jaarrond, RL (KW) Nestlocatie bij Plesmanhotel 

Soortgroep Soort Categorie  

(FF, RL, OL) 

Locatie/Functie 

Broedvogels Bosuil, blauwe reiger, ijsvogel, 

boomklever, boomkruiper, 

boerenzwaluw, huiszwaluw, 

grote bonte specht, groene 

specht, bonte vliegenvanger, 

spotvogel, roodborst 

FF Vogels, categorie 5, deels 

RL 

(Mogelijke) nesten 

 Algemene broedvogels FF Vogels (Mogelijke) nesten 

Zoogdieren Gewone dwergvleermuis FF3 - Kraamkolonie in kasteel en 

koetshuis/poortgebouw 

- Verblijfplaatsen in 

toegangspoort  

- Verblijfplaatsen in 

Plesmanhotel 

- Verblijfplaatsen in delen van 

de campus 

- Vliegroute langs hoofdas en 

langs Vecht 

- Jachtgebied vijvers 

- Foerageergebied langs 

Oranjerie en vijvers 

 Laatvlieger FF3, RL (KW) Losse waarneming 

 Watervleermuis FF3 - Kraamkolonie in kasteel en 

koetshuis/poortgebouw 

- Verblijfplaatsen in 

toegangspoort 

- Vliegroute langs hoofdas en 

langs ontginningssloot noord-

zuid 

 Rosse vleermuis FF3, RL (KW) - Verblijfplaatsen in bomen  

- Vliegroute parallel hoofdas, 

langs vijver en bos 

- Foerageergebied vijver 

kanaalzone 

 Ruige dwergvleermuis FF3 Verblijfplaatsen in bomen en 

koetshuis 

 Diverse vleermuizen FF3 Potentiele verblijfplaatsen in 

bomen 

 Algemene grondgebonden 

zoogdieren 

FF1, RL Verblijfplaatsen en leefgebied 

Amfibieën/ 

Reptielen 

Ringslang  FF3, RL (KW) Leefgebied 
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 Gewone pad, bruine kikker, 

kleine watersalamander, 

bastaardkikker 

FF1 Voortplantingswateren en 

overwinteringsplaatsen hele 

gebied 

Vissen Kleine modderkruiper FF2 Leefgebied in vijver parkbos en 

zuidsloot 

Libellen Glassnijder OL Leefgebied vijver parkbos 

 Vroege glazenmaker OL  

Paddenstoelen Diverse soorten van Rode en 

Oranje Lijsten en andere 

zeldzame soorten 

RL, OL Zie kader onder deze tabel 

Tabel 1 Voorkomende soorten op landgoed Nijenrode. FF1,2,3 staat voor de tabel van de AmvB van de 

Flora- en faunawet waarin deze soort genoemd is. RL: Rode Lijst. OL: Oranje Lijst. 

Onderstaand zijn de locaties van beschermde en bijzondere soorten op kaart aangegeven. Hierbij is een 

selectie gemaakt: zo worden watergebonden soorten (libellen, vissen, ringslang) niet weergegeven omdat 

aan de wateren  en aan het hertenkamp geen veranderingen zijn voorzien. Omdat de locaties met planten 

zich niet lenen om als individuen aan te geven wordt dit gedaan met behulp van algemene vlakken: 

“stinzenflora” of “orchideeën”. Deze zijn opgenomen op de kaarten met daarop ook de bijzondere gebieden 

voor paddenstoelen op Nijenrode. 

 

Paddenstoelen op Nijenrode 

Nijenrode is een mycologisch zeer waardevol gebied. Vooral op het oude gedeelte van het landgoed komen 

veel soorten voor, diverse van de Rode en Oranje Lijsten en andere zeer zeldzame soorten. Om een beeld 

te krijgen van het voorkomen van deze soorten en de verspreiding over het terrein, is er een gesprek 

geweest met de erfgoedbeheerder de heer Immerzeel, die het gebied gedurende lange periode kent en ook 

zelf regelmatig de paddenstoelen in het gebied bestudeert. In dit gesprek is aan de orde gekomen hoeveel 

soorten paddenstoelen er op Nijenrode voorkomen, hoeveel daarvan een bijzondere status hebben en waar 

zich deze op het terrein bevinden. Naast dit gesprek zijn aanvullende gegevens opgezocht op de websites 

van de Nederlandse Mycologische Vereniging, waarneming.nl en andere openbare gegevensbronnen. Uit 

deze inventarisatie zijn veel gegevens naar voren gekomen over het voorkomen van paddenstoelen op 

Nijenrode door de jaren heen, het gebied wordt voor deze soortgroep goed in de gaten gehouden. Dat 

betekent dat er misschien veel bekend is, juist omdat er zo goed gekeken is (en dat in andere gebieden er 

minder wordt bestudeerd), maar dat doet niets af aan de bijzondere waarden die aanwezig zijn en de status 

die het landgoed heeft als bijzondere locatie in Nederland. 

 

De verschillende landgoederen langs de Vecht behoren volgens kenners tot de ‘kroonjuwelen’ van 

Nederland. Kasteelpark Nijenrode staat hierbij op de eerste plaats. De landgoedparken staan bekent om de 

de vele soorten paddenstoelen, die alleen in kleibossen willen groeien (bron: Immerzeel, 2013. 

Paddenstoelen van de buitenplaatsen. In: Natuur&landschap van de Vechtstreek, pag. 262-267 Weijs, 

2013). Uit het gesprek met de erfgoedbeheerder is naar voren gekomen dat de paddenstoelen op Nijenrode 

‘volgend’ zijn in het beheer van het gebied.  

Paddenstoelen kunnen worden ingedeeld naar type. Saprofyten benutten dood materiaal, er zijn 

houtsaprofyten (veroorzakers van bruinrot bij vooral naaldbomen en witrot bij voornamelijk loofbomen) en 

bodemsaprofyten. Parasieten benutten op verschillende manieren materiaal van een levende gastheer, 

symbionten ontvangen mycorrhiza suikers van levende planten. Vooral deze laatste soorten maken de 

kleibossen bijzonder.  

Op Nijenrode komen ongeveer 1300 soorten paddenstoelen voor. Hiervan zijn er in ieder geval 87 bekend 

die bijzonder zijn (Rode en Oranje Lijstsoorten). Deze bevinden zich voornamelijk in het oude gedeelte van 

het gebied, in het kasteelpark, maar ook op locaties in het westelijke gedeelte van het terrein zijn bijzondere 

soorten aanwezig. Naast de Rode en Oranje Lijstsoorten zijn er ook een aantal zeer zeldzame 

paddenstoelen op Nijenrode te vinden, waarvan slechts enkele vindplaatsen in Nederland of in de wereld 

bekend zijn, maar die niet op de lijsten zijn opgenomen. Deze soorten worden gezien hun bijzonderheid wel 
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als zodanig behandeld. De verzamelde gegevens over paddenstoelen worden verder niet gebruikt per 

afzonderlijke soort (als ‘puntgegevens’), omdat de aantallen talrijk zijn en de verspreiding per soort over de 

jaren heen verschilt. Voor het in beeld brengen van de paddenstoelen op Nijenrode is ervoor gekozen om 

‘vlakken’ aan te geven die interessant zijn voor paddenstoelen. Dit kan betekenen dat er veel bijzondere 

soorten in een vlak kunnen zitten, maar ook dat een enkele zeldzame soort het hele vlak bijzonder kan 

maken.  

Op basis van de beschikbare gegevens is een kaart opgesteld met zones met bijzondere soorten. Omdat het 

om paddenstoelen en planten gaat, is ervoor gekozen dit niet op basis van specifieke locaties te doen maar 

op basis van vlakken waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen rode of oranjelijst soorten.  

 

Figuur 4: zones met bijzondere soorten van rode en oranje lijst 

 

3.2.3 Robuustheid en samenhang bestaande situatie 

Nijenrode ligt langs de Vecht op de overgang naar het veenweide en veenplassengebied. Alleen het oude 

deel van het landgoed is aangewezen als NNN gebied. Het landgoed wordt aan de westzijde scherp 

begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan de oostzijde ligt, gescheiden door de Rijksstraatweg, de 

Vecht. Het landgoed vormt daarmee een enclave van, zeker op het oude deel, droog bos in een meer open 

veenweide landschap. De Vecht functioneert als ecologische verbindingszone en het landgoed kan gezien 

worden als een van de stapstenen langs deze verbinding. De Straatweg vormt wel een belangrijke barrière 

in het functioneren van de verbinding tussen landgoed en de oeverzone van de Vecht. De aansluiting met de 

gebieden ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal is zeer beperkt. Door het kanaal ligt er een scherpe (en 

vooral veel soorten niet-passeerbare barrière). De bossen op het westelijke deel van het landgoed 

(ontwikkeld op een oude baggerlocatie van het kanaal) maken het totale landgoed meer robuust. Deze 

maken echter geen onderdeel uit van  het NNN.  

Het landgoed zelf bestaat uit bos, vijvers, bebouwing, verharding etc. Slechts enkele delen (vooral noordelijk 

deel van het oude landgoed ) bestaan uit grotere eenheden bos. Het landgoed is daardoor versnipperd 
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tegelijkertijd wordt de samenhang wel geborgd door elementen zoals (oude) bomenlanen, seminatuurlijke 

vijvers etc. In de huidige situatie is de ingang aan de noordzijde door verkeer en parkeerplaatsen 

versnipperd. Daarnaast wordt het gehele landgoed door onder andere studenten/bezoekers universiteit 

gebruikt om zich te verplaatsen tussen de gebouwen en parkeren (aan de buitenranden).  

 

4 UITGANGSPUNTEN BEELDKWALITEITPLAN EN 
BESTEMMINGSPLAN 

 

4.1.1 Relatie Bestemmingsplan- Beeldkwaliteitplan-Saldotoets 

De ontwikkelingen die beschreven worden in het beeldkwaliteitplan beschrijven de ambitie voor het gebied 

voor de komende decennia. Niet alle beschreven ontwikkelingen zullen allemaal in de komende 10 jaar (tot 

2024) worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan zullen alleen die onderdelen die de komende 10 jaar 

gerealiseerd worden, opgenomen worden. De saldotoets is uitdrukkelijk wél geënt op het beeldkwaliteitplan 

omdat dit plan een visie op het hele gebied geeft en de onderdelen ook met elkaar verbonden zijn. De 

effecten die in de saldobenadering zijn beschreven, geven een beeld van de effecten van de situatie die 

ontstaat nadat alle onderdelen uit de Ruimtelijke Visie zijn gerealiseerd, zodat een zo compleet mogelijk 

beeld gegeven kan worden en een optimale afweging kan worden gemaakt. 

Binnen het bestemmingsplan worden er 3 ontwikkelingen meegenomen. Het betreft het Forumgebouw, 

uitbreiding Plesmanhotel en vervanging koetshuisvleugel. In 5.3 worden deze ontwikkelingen meer in de 

detail beschreven.  

 

4.2 Beeldkwaliteitsplan 

 

4.2.1 Bebouwing 

In het beeldkwaliteitsplan zijn alle toekomstige ontwikkelingen meegenomen. In onderstaande afbeeldingen 

zijn de bouwvlakken van deze ontwikkelingen beschreven. Het overgrote deel van de ontwikkelingen, die 

niet in het bestemmingsplan zijn meegenomen vindt plaats buiten het NNN. Alleen het entreegebouw ligt als 

toekomstige ontwikkeling gedeeltelijk in het NNN. 
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4.2.2 Ontsluiting en verkeer 

Parkeerruimte is in de huidige situatie verspreid over het landgoed. Met de verdere ontwikkeling van de 

universiteitscampus zal het parkeren met name geconcentreerd worden aan de zuidzijde van het terrein. 

Hiermee wordt het landgoed grotendeels autovrij. Daarnaast blijven de parkeerplaatsen voor bezoekers bij 

het koetshuis en bij de sporthal (grotendeels) gehandhaafd. 

De bestaande parkeerplaatsen aan de zuidzijde blijven zoveel mogelijk behouden. Met de realisatie van de 

nieuwe entree en het entreegebouw zal hier op termijn een deel van het parkeermaaiveld verdwijnen. Deze 

worden in de uitbreidingszone in de kanaalzone gecompenseerd. 

De 1250 parkeerplaatsen op maaiveld aan de zuidzijde van het landgoed worden landschapelijk goed 

ingepast. Deze inpassing is in het beeldkwaliteitsplan verder vormgegeven. De inpassing vindt plaats door 

aanbrengen van afschermende beplanting en het versterken van de zuidrand. De polderstructuur blijft hier 

grotendeels in tact.  Parkeerplaatsen worden hierin in gepast. Tussen de geparkeerde auto’s worden 

verspreid boomsingels aangeplant met wilg of els, passend in het coulissenlandschap van de polder.  

Een deel van de parkeerplaatsen op het noordwestelijke deel van het landgoed blijven behouden. Deze 

worden afgeschermd door een dichte bosrand. Slechts een deel van de vakken wordt intensief gebruikt. De 

alleen voor piekmomenten noodzakelijke parkeerplaatsen kunnen worden uitgevoerd in een open bestrating 

waar gras tussen kan groeien. Dit levert een aantrekkelijker beeld; groen en landschappelijk. In de 

zuidwesthoek is op termijn ruimte voor parkeren. Deze strook ligt langs een nieuwe te ontwikkelen 

“laaglandmoeras”.  



 

 

  
 

BESTEMMINGSPLAN NYENRODE 

21 

 

Figuur 5: Ontsluiting en verkeer 

 

4.3 Natuurvisie-groene contramal 

4.3.1 Inleiding 

Op het landgoed gaat een aantal ontwikkelingen plaatsvinden. Uitgangspunt is dat er (per saldo) sprake is 

van een versterking van  het NNN op het landgoed. Hierbij dient de basisstructuur van  het NNN zoveel 

versterkt te worden dat eventuele negatieve effecten van rode ontwikkelingen worden opgevangen. Hiervoor 

is een “groene mal” ontwikkeld: een visie en een set van maatregelen op de versterking van natuurwaarden. 

Hieronder wordt een beschrijving van de visie en maatregelen weergegeven. Uitwerking van de maatregelen 

vindt plaats in samenspraak met de beheerder van het terrein.  

4.3.2 Natuurvisie 

Het landgoed Nijenrode ligt langs de Vecht op de overgang naar het veenweide en veenplassengebied. 

Alleen het oude deel van het landgoed is aangewezen als NNN gebied. Het landgoed vertegenwoordigt 

hoge natuurwaarden die passen bij de ouderdom van het landgoed. De afwisseling van oud bos en bomen, 

laanbeplanting, water en oevers en (nat) grasland) en jonger bos (in het westelijke deel) maakt het een 

geschikt leefgebied voor een groot aantal plant- en diersoorten. Het landgoed heeft een unieke 

mycologische waarde door de aanwezigheid van een groot aantal paddenstoelensoorten. Behoud en zo 

mogelijk versterking van deze van deze waarden vormt een belangrijk uitgangspunt voor de natuurvisie. 

Het landgoed wordt aan de westzijde scherp begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal aan de oostzijde ligt, 

gescheiden door de Straatweg, de Vecht. Het landgoed vormt daarmee een enclave van, zeker op het oude 

deel, droog bos in een meer open veenweide landschap. Het landgoed vormt een belangrijke kern binnen de 

ecologische structuur tussen de Venen en de Vechtplassen. Het landgoed sluit aan de op de Vecht welke  

functioneert als ecologische verbindingszone. Het gebied functioneert voor veel soorten als rustgebied en 

als stepping stone voor dieren, waaronder verschillende soorten vleermuizen en diverse vogelsoorten, die 

zich verplaatsen tussen deze gebieden. De Straatweg vormt wel een belangrijke barrière in het functioneren 

van de verbinding tussen landgoed en de oeverzone van de Vecht.  

De aansluiting met de gebieden ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal is zeer beperkt. Door het kanaal 

ligt er een scherpe (en vooral veel soorten niet-passeerbare barrière. De bossen op het westelijke deel van 

het landgoed (ontwikkeld op een oude baggerlocatie van het kanaal) maken het totale landgoed meer 

robuust. Belangrijk uitgangspunt voor de visie is het vergroten van de robuustheid van het landgoed door het 
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nieuwe deel te betrekken bij de kern van het landgoed en  het NNN en zorg te dragen voor ontwikkeling van 

de verbinding tussen beide delen. Vooral aan de noordzijde (ter hoogte van nummer 1 in onderstaande 

kaart) zijn er mogelijkheden om door diverse maatregelen de verbinding te versterken.  

Het landgoed zelf is op dit moment versnipperd en de (ecologische) samenhang wordt vooral gevormd door 

de structuur van bomenlanen en eenheden bos. Belangrijk is behoud en ontwikkeling van deze samenhang 

door behoud en ontwikkeling van de lanenstructuur (zie de groene stippellijn op onderstaande kaart). Door 

deze structuur door te zetten op het “nieuwe” deel van het landgoed wordt ook zorg gedragen voor de 

verbinding tussen beide delen. 

De waterstructuur is eveneens een belangrijk element: door verbinden en versterken van deze structuur (oa 

door natuurlijke oeverontwikkeling) ontwikkeld zich een belangrijke ecologische drager (zie de blauwe lijnen 

op onderstaande kaart).  

Versnippering van het landgoed wordt ook veroorzaakt door het gebruik. Door de verkeersbewegingen te 

concentreren aan één zijde van het landgoed (zuidzijde) ontstaat meer rust in het noordelijke deel. 

Daarnaast ontstaat er door slimme inrichting (zie beeldkwaliteitsplan) een zonering in gebruik van het 

landgoed waarbij de paden tussen de belangrijkste gebouwen intensief worden gebruikt en er daarnaast er 

rustige zones ontstaan met beperkt gebruik (vooral in de dagperiode waarin fauna minder actief is). 

Tot slot geeft de ontwikkeling van de zuidrand een kans om nieuwe biotopen toe te voegen en invulling te 

geven aan de overgang naar het veenweide gebied. Ontwikkeling (en de aansluiting) met het landgoed 

versterkt de totale ecologische waarde en daarmee de robuustheid van het landgoed. De zuidrand van het 

landgoed biedt kansen voor de ontwikkeling van “laagland” natuur: ontwikkeling van natte graslanden, 

oevers en open water. Ecologisch gezien versterkt dit de diversiteit op het landgoed met droge oude bossen 

en lanen in het oude deel van het landgoed, voedselrijkere bossen in het westelijke deel met een overgang 

naar nattere graslanden en een meer open structuur. 

In onderstaande afbeelding is de Groene contramal weergegeven. Belangrijk onderdeel is de uitbreiding van 

de begrenzing van  het NNN. Door uitbreiding van  het NNN op het nieuwe deel van het landgoed in 

samenhang met het versterken van de verbindingen wordt de ontwikkeling en bescherming van het 

landgoed vormgegeven. 
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4.3.3 Maatregelen en randvoorwaarden 

Als onderdeel van de natuurvisie voor Nijenrode worden de volgende maatregelen genomen: 

Behoud belangrijke waarden 

Het landgoed herbergt belangrijke waarden waaronder de rijkdom aan paddenstoelen. Het voorkomen van 

aantasting van deze waarden vormt een belangrijk uitgangspunt. Door nieuwe ontwikkelingen zo vorm te 

geven en te lokaliseren dat aantasting zo veel mogelijk wordt beperkt. Vooral de waarden gekoppeld aan 

ouderdom (oud bos en bomenlanen) dienen te worden gerespecteerd.  

Verbindingen en versterking oever- en waterverbindingen en versterken laan en bosranden 

Door versterken en verbinden van de ecologische verbindingen ontstaat er een robuust ecologisch netwerk 

op het landgoed. Het gaat hierbij om het behouden en versterken van lanen, het versterken van de blauwe 

structuur door de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers (vervangen beschoeiingen door flauwe oevers) 

de aanplant van boselementen op cruciale plekken (verbindingen: groene pijlen op de kaart). 

Zonering: 

Op het landgoed is er sprake van een zonering van rustig naar druk. Het gaat hierbij om de verkeerstromen 

die in de toekomst veel meer aan de zuidelijke kant van het landgoed worden geprojecteerd. Daarnaast 

geldt ook voor overig gebruik (recreatie, intensief gebruik) dat de noordelijke zone zo rustig mogelijk wordt 

gehouden door geen extra paden aan te leggen en de intensievere zones (zone tussen Forum en AH-

gebouw en rondom het hertenkamp). 

Overzicht maatregelen: 

1. Inrichting zone verbinding oude en nieuwe deel van het landgoed: 

Deze verbinding loopt te noorden van de noorden van de huidige sporthal, deels over het terrein van het 

perceel van Broekdijk Oost 34. Deze locatie vormt de belangrijkste verbinding tussen het oude en het 

nieuwe deel van het landgoed. Op deze locatie is het van belang dat zowel de droge structuur 

(bos/lanen) als de natte structuur (oevers) zo goed mogelijk doorloopt. De ontwikkeling sluit zo goed 

mogelijk aan op bestaande structuren en bestaat uit: ontwikkeling van bosstrook met (beuken-eikenbos) 

met een onderlaag van struweel, een overgang naar natgrasland en ontwikkeling oever langs bestaande 

sloot. Ter plekke van de weg worden maatregelen genomen om passage van kleine grondgebonden 

diersoorten mogelijk te maken (faunapassage in de vorm van ecoduiker). De totale breedte van deze 

passage bedraagt 60 meter. 

 

2. Opheffen (deel) parkeerplaats, tennisbaan en omvormen bos: 

De bestaande parkeerplaats aan de noordwestzijde van het landgoed en de tennisbaan worden deels 

omgevormd naar bos. Dit is mogelijk omdat het parkeren naar het zuidelijke deel van het landgoed wordt 

verplaatst. Op termijn kan mogelijk ook de opslaglocatie naast de parkeerplaats worden verplaatst naar 

de zuidelijke helft. Op de locatie zal het asfalt en mogelijk ook de bovenlaag verwijderd moeten worden 

en vindt er aanplant plaats van bomen en struiken langs de randen.  

 

3. Versterken bestaande waarden nieuwe deel van het landgoed; 

De afwisseling van structuurrijk opgaand bos met open plekken is ecologisch gewenst en voor een deel 

al aanwezig. De natuurdoeltypen voor dit deelgebied zijn kruiden en faunarijk grasland (N12.02) en park 

en stinzenbos (N17.03). In principe kan in het beheer voortgebouwd worden op de bestaande waarden. 

Waarbij gestreefd wordt naar structuurrijk bos met een goede afwisseling van open ruimte mantel en 

zoomvegetaties. Exoten worden zo nodig bestreden en aanplant vindt plaats met soorten die van nature 

thuis horen in deze bossen. De oevers van de westrand van de vijvers worden “natuurlijk” beheerd. 

 

4. Opheffen tennisbaan en omvormen bos/grasland; De  inrichting van het nieuw te bouwen Forumgebouw 

vraagt gezien de omliggende waarden om een zeer zorgvuldige inpassing. Onderdeel van deze inpassing 

is de ontwikkeling van randen en zoomvegetaties langs meer open ruimtes. De bestaande tennisbaan 

wordt omgevormd naar natuur waarbij de randen worden aangevuld met bos en struweel. Op termijn zal 

deze locatie van buiten naar binnen langzaam dichtgroeien. De inrichting versterkt in belangrijke mate 

maatregel 1: de verbinding tussen het oude en het nieuwe deel van het landgoed. 
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5. Nieuw laagland  

In het zuidelijke deel van het landgoed wordt nieuw laagland ontwikkeld. Dit deel bestaat uit een 

afwisseling van openwater/oever en rietland. Het gebied is op termijn geschikt voor amfibieën en riet- en 

moerasvogels. 

 

6. Versterken bosranden; Langs de open ruimten op het landgoed wordt de bosrand versterkt zodat er een 

natuurlijke overgang ontstaat van open naar dicht. Vooral deze randen zijn van belang voor het vergroten 

van de biodiversiteit aangezien veel soorten profiteren van dergelijke overgangen. 

 

7. Versterking randzones met (afschermende) beplanting en zoomvegetaties; 

De parkeervoorzieningen aan de zuidkant worden ingebed in (afschermende) beplanting (struweel, bos, 

zoomvegetaties). Ondanks dat dit niet binnen  het NNN begrenzing ligt geeft dit een versterking van de 

netwerkstructuur op het gehele landgoed en worden de aansluitingen tussen oude en nieuwe deel van 

het landgoed en de aansluiting richting de Vecht versterkt.  

 

Uitgaande van bovenstaande, zijn de volgende randvoorwaarden worden geformuleerd: 

• Het parkeren wordt geconcentreerd aan de zuidrand van het landgoed; 

• De overgang tussen bebouwing en buitenruimte wordt zo ingericht dat voorkomen wordt dat gebieden 

met bijzondere natuurwaarden worden betreden; 

• Buiten het ruimtebeslag van de bebouwing wordt bestaande natuur behouden en wordt nieuwe natuur 

ontwikkeld. De natuurontwikkelingskaart is hierbij richtinggevend. Binnen het oude landgoed wordt 

ingezet op behoud van bestaande waarden; 

• Waardevolle bosgebieden op het terrein blijven behouden; 

• De noordzijde van het landgoed wordt zo min mogelijk betreden (bestaande paden vormen onderdeel 

van het als rijksmonument aangewezen park en blijven daarom wel behouden); 

• Vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen te worden behouden (Wet Natuurbescherming); 

• Het gebied blijft toegankelijk voor de aanwezige fauna; 

• Er dient bij realisatie van de bouwplannen rekening te worden gehouden met beschermde plant- en 

diersoorten; 

• Er dient invulling te worden gegeven aan de maatregelen die zijn beschreven in de Flora- en fauna 

effectbeoordeling, waarbij in het bijzonder grote schommelingen in het grondwaterpeil als gevolg  van 

bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden dienen te worden voorkomen; 

• Bij gebruik van het terrein en de gebouwen in de avonduren wordt in kwetsbare gebieden het 

verlichtingsniveau aangepast ten behoeve van onder meer vleermuizen. Uitzondering vormt het 

gebruik van het rugbyveld in de avonduren (uitstraling wordt echter zo veel mogelijk voorkomen). 

• De natuurmaatregelen worden zo vroeg mogelijk uitgevoerd maar in ieder geval binnen de 

bestemmingsplanperiode. Maatregel 1, 2 en 4 zijn verbonden aan de ontwikkeling van het 

Forumgebouw en worden uitgevoerd voorafgaand aan de nieuwbouw daarvan. 

 

4.3.4 Inpassing 

Ontwikkeling en versterken van waarden vormt de basis van de visie. De eerste stap betreft echter altijd het 

beperken van de aantasting door het zorgvuldig inpassen van de voorziene nieuwbouw. Voor het 

Forumgebouw en de uitbreiding van het Plesmanhotel is gezocht naar een locatie waarbij de aantasting van 

het naastgelegen bos zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Hiervoor is vanuit ecologische randvoorwaarden 

een maximum contour aan de architect meegegeven. Het ontwerp wordt hier verder op aangepast. Ter 

plaatse van het koetshuis is sprake van vervangende nieuwbouw, die eveneens zorgvuldig zal worden 

ingepast. 

Belangrijk onderdeel is de verbinding tussen het oude en nieuwe deel van het landgoed. Gezocht is naar 

mogelijkheden om de noordelijke verbinding (ter hoogte van Broekdijk Oost 34 te verbreden. In de huidige 

situatie was slechts 30 meter beschikbaar. Door de aankoop door Nijenrode van het perceel Broekdijk Oost 

34 kan de geplande corridor in dit gebied in breedte worden verdubbeld: van circa 30 naar circa 60 meter. 

 

4.3.5 Nieuwe begrenzing NNN en groene contour 

In het proces om te komen tot een gebiedsvisie is gebleken dat, om de natuurwaarden in het plangebied te 

verhogen, de begrenzing van het EHS-gebied aangepast dient te worden. Hiermee wordt recht gedaan aan 
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de natuurwaarden op het gehele landgoed en worden ook de natuurwaarden in het westelijke deel in de 

toekomst te beschermd. Het voorstel voor de nieuwe begrenzing is in bovenstaande  afbeelding ingetekend. 

De begrenzing van  het NNN is gebaseerd op het voorkomen van natuurwaarden en de gewenste 

samenhang in het gebied. Daarnaast is er zoveel mogelijk rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen zodat toekomstige ontwikkelingen zo veel mogelijk buiten het NNN worden gehouden.  

De in dit rapport beschreven Saldobenadering gaat ervan uit dat dit extra deelgebied als NNN begrensd zal 

worden. 

4.4 Ontwikkelingen binnen bestemmingsplan 

In onderstaande tekst worden de kort de rode ontwikkelingen beschreven die onderdeel uit maken van het 

bestemmingsplan (zie het beeldkwaliteitsplan voor meer details). De uitgangspunten die worden benoemd 

worden vertaald in de bestemmingsplanregels.  

4.4.1 Ontwikkelingen rondom nieuw Forum gebouw 

In het oude gedeelte van Nijenrode komt een nieuw forumgebouw tegenover het aanwezige AH-de 

Rooijgebouw. Op deze locatie verdwijnt de oude bibliotheek. Het gebouw biedt plek aan kantoorruimtes, 

research, bibliotheek, studieruimtes en collegezalen. Het gebouw is dusdanig gelokaliseerd dat het 

omringende oude bos met de daar aanwezige waarden kan worden gespaard.  

De tussenruimte tussen beide gebouwen wordt een open grasveld 

(parkweide/ligweide). Het gebouw wordt verder omgeven door 

groenstructuren (versterkt met een bloeiende struikenlaag en bestaande 

solitaire bomen). De randen van het gras kunnen extensiever beheerd 

worden en de uitstraling krijgen van een bloemrijk grasland.  

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak (footprint 3000 m2) en de gebruiksruimte 

(ca 500 m2) van het gebouw vergroten het verhard oppervlak met 

maximaal 3500 m2. Hierbij zijn inbegrepen: paden en 

toegangswegen naar het gebouw, verhard oppervlak aan 

binnenzijde gebouw.  Het gebouw wordt zodanig gesitueerd dat 

zoveel mogelijk overlap is met de huidige verharding. 

• Voordat het gebouw gerealiseerd kan worden moet  het NNN 

begrenzing aangepast zijn en als zodanig worden beheerd. Ook 

dient voor deze tijd kwaliteitsverbetering van de bosranden plaats 

te vinden, evenals de aanplant van nieuw bos.  

• De huidige bibliotheek wordt gesloopt en ook de ondergrondse 

infrastructuur wordt verwijderd (inclusief fundering). 

• Het huidige tennisveld wordt gesaneerd en alle niet-natuurlijke structuren worden verwijderd. Op deze 

plek worden de randen ingepland om ontwikkeling van zoomvegetatie te stimuleren (zie maatregelen 

groene contramal).De bebouwing past binnen het landschap, de bouwhoogte is niet (veel) hoger dan 

de boomkronen.  

• Er zijn maximaal 2 uitgangen aan de buitenzijde van het gebouw (op nooduitgangen na). 

• De bebouwing wordt aan de achterzijde niet verlicht. 

• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt geminimaliseerd door hier met het 

architectonisch ontwerp rekening mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op 

de omgeving mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken (zie voetnoot 2).  

• Tijdens en na de bouw is er geen sprake van negatieve effecten ten gevolge van (tijdelijke) 

verandering van waterpeilen en grondwaterstanden op bomen.   

• Bestaand bos wordt zoveel mogelijk gespaard.  

• De bomen met vleermuisverblijfplaatsen ten oosten van het tennisveld worden tijdens de bouw 

afgeschermd en het gebouw mag het functioneren van deze verblijfplaatsen niet schaden. 

• Het bos ten westen van de bibliotheek moet gespaard blijven i.v.m. de aanwezigheid van een 

groeiplaats van zeer bijzondere paddenstoelensoorten. 

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage B voor voorbeelden) 

• De potentiele vliegroute langs het pad door de open ruimte blijft in stand (laanelementen behouden). 

 

Figuur 6 Ontwikkelingen forumgebouw 
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4.4.2 Plesmanhotel 

Aan het Plesmanhotel wordt aan de zuidzijde een nieuwe vleugel toegevoegd. Dit betreft een ruimtebeslag 

van circa 500 m2. Tussen de huidige ingang en de nieuwe vleugel wordt een binnenruimte gecreëerd waar 

studenten kunnen recreëren (bijvoorbeeld gazon of terras). Aan de oostzijde vinden geen ontwikkelingen 

plaats. Er zijn geen veranderingen in de padenstructuur of in- en uitgangen 

voorzien. 

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak en de gebruiksruimte van het gebouw 

vergroten het verhard oppervlak met maximaal 500  m2 (footprint). De 

“binnenruimte” bestaat in de huidige situatie al uit gazon en 

sierbeplanting. Deze ruimte hoeft daarom niet meegerekend te worden.   

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie 

Bijlage 2 voor voorbeelden) 

Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. 

 

4.4.3 Koetshuis 

Achter het koetshuis wordt een nieuwe uitbreiding voorzien (vervangende 

nieuwbouw met 1 bouwlaag uitbreiding), zodat de voormalige koetsenstalling weer wordt vrijgespeeld. De 

ICT vleugel wordt gesloopt. De koetshuisvleugel wordt vernieuwd met twee nieuwe gebouwen. De 

parkeerplekken voor bezoekers bij het koetshuis worden gehandhaafd. Het koetshuis behoudt een  

horecafunctie met een terras dat grotendeels komt te liggen op de locatie van de bestaande bebouwing. De 

bestaande waterloop en oever worden verbreed.  

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Er is geen sprake van een toename van verhard oppervlak, de ontwikkelingen blijven binnen het 

huidige verharde oppervlak (footprint 1000 M2) 

• De bebouwing past binnen het landschap, het aantal bouwlagen past binnen het landgoed  

• Er is geen uitloop aan de noordzijde van de noordelijke vleugel (op nooduitgangen na). 

• Het terras wordt alleen verlicht als het in gebruik is & de verlichting straalt niet uit naar de omgeving. 

• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt geminimaliseerd door hier met het 

architectonisch ontwerp rekening mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op 

de vijver mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken  

• Er is geen sprake van kap van bomen. 

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 

voor voorbeelden) 

Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. Er zijn 

voorwaarden in tijd ten aanzien van de ontwikkeling van andere planonderdelen. 
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5 TOETSING SALDOBENADERING 

 

5.1 Toetsing kwantiteit 

De vraag die in het kader van de saldotoets voor de toetsing van de kwantiteit dient te worden beantwoord 

is:  Voldoet het bestemmingsplan aan de eis uit de saldobenadering dat de oppervlakte natuur minimaal 

gelijk blijft of toeneemt? Hiervoor dient de oppervlakte natuur in de huidige situatie worden afgezet tegen de 

oppervlakte natuur in de toekomstige situatie (plan).  

Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwe begrenzing NNN. In de bestaande situatie is binnen het landgoed 27 

ha van het terrein aangewezen als NNN. In de nieuwe situatie wordt er circa 17 hectare oppervlakte NNN 

toegevoegd.  

Voor de beoordeling van kwantiteit wordt binnen  het NNN begrenzing bepaald of er sprake is van toename 

van oppervlakte natuur. Hierbij worden de oppervlaktes die ten koste gaan van natuur en de nieuwe natuur 

met elkaar gesaldeerd.  

In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven. Het dikgedrukte deel heeft betrekking op de 

maatregelen die binnen de komende 10 jaar worden uitgevoerd (bestemmingsplan). Aangezien de 

natuurmaatregelen (groene mal) uitgevoerd wordt binnen deze bestemmingsplanperiode hier tegen afgezet. 

Geconcludeerd kan worden dat de totale oppervlakte natuur (binnen de bestemmingsplanperiode) toeneemt 

met 1,8 hectare. 

Tabel 2: beoordeling kwantiteit 

Ontwikkeling Oppervlakte aantasting Oppervlakte nieuwe natuur 

Koetshuis 0  

Forumgebouw 

-  footprint nieuw gebouw  

(bouwvlak 4500 m2 waarvan 80% 

mag worden bebouwd) 

(verrekend met saneren bibliotheek 

en kubicals (1010 m2)) 

- verharding 

 

 

 

2590 

500 

 

Open ruimte tussen Forumgebouw 

en AH gebouw (omvorming naar 

grasland) (alleen deel waar nu 

bomen staan) 

1700  

Plesmanhotel (uitbreiding vleugel) 320  

Natuurmaatregel 1: Inrichting zone 

verbinding (inrichting perceel 

Broekdijkoost 34) 

 4200 

Natuurmaatregel 2: Opheffen 

parkeerterrein  
 1500 

Natuurmaatregel 4: Saneren 

Tennisbaan 
 1190 

Natuurmaatregel 5: Nieuw laagland  16000 

Totaal binnen bestemmingsplan 5110 22890 

Entree 

Footprint gebouw (deel binnen NNN) 

Verwijderen parkeerplaats 

1000 2000 
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Westzijde ontwikkelingen 

- mensa 

- campus (verschillende locaties) 

- sporthal 

- parkeerplaatsen 

- paviljoen 

Buiten NNN  

Totaal beeldkwaliteitsplan 6110 24890 

 

5.2 Toetsing kwaliteit 

5.2.1 Criterium 1: bestaande en potentiele waarden 

Bij de positionering van het gebouw is er voor gekozen de waardevolle boseenheid aan de noordzijde te 

sparen. Desondanks vindt er aantasting ten gevolge van het nieuwe gebouw plaats aan de west en oostzijde 

van het oude bibliotheekgebouw. Tussen nieuwe Forumgebouw en AH gebouw is een open ruimte gewenst. 

Deze open ruimte gaat ten koste van bestaande bomen. Langs de randen van deze open ruimte worden 

mantel- en zoomvegetaties ontwikkeld. 

Ter plaatse van de tennisbaan en op de percelen in het westelijke deel van het landgoed vindt nieuwe 

bosontwikkeling plaats.  

 De overige ontwikkelingen vallen binnen het NNN niet in zones met bijzondere kwaliteit. Binnen het 

landgoed is geen sprake van oude boskernen en daarmee ook geen sprake van aantasting.  

Beheertype Aantasting Nieuwe ontwikkelingen 

N 04.02 Zoete plas Geen sprake van aantasting Bescherming beheertype in nieuw te 

begrenzen EHS 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland Bij Forumgebouw aantasting van (relatief 

nat) grasland achter oude bibliotheek 

Ontwikkeling van matige tot goede kwaliteit 

in zuidelijke deel (“laaglandzone”) en in 

perceel Broekdijk Oost 34 en randen open 

ruimte tussen Forumgebouw en AH 

gebouw. Oppervlakte in totaliteit vergroot 

 

N17.03 Park- en of stinzenbos Bij forumgebouw aantasting van goede 

kwaliteit park en stinzenbos waarvan een 

deel rijk is aan paddenstoelen (bos aan 

weerszijden van oude bibliotheek). 

Daarnaast gaat er bos verloren ten gevolge 

van het creëren van open ruimte  

Bescherming van goede kwaliteit bos in 

nieuw aan te wijzen NNN 

Kwaliteitsverbetering  van de bosranden 

Aanplant nieuw bos op te saneren 

parkeerplaats en zoomvegetatie 

tennisbaan 

 

Oude Boskernen Komen niet voor  

 

Door de herbegrenzing wordt het NNN uitgebreid waardoor ook in het westelijk deel zones met bijzondere 

kwaliteit worden beschermd. Hoewel de kwaliteiten niet geheel vergelijkbaar zijn doordat de bodemopbouw 

en de vegetatie verschillend zijn herbergen beide delen bijzondere waarden. De bescherming van de 

oppervlakte van zones met bijzondere kwaliteiten neemt door de plannen toe. 

Abiotische en omgevingsfactoren 

De abiotische randvoorwaarden die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van ecosystemen 

worden, mits er tijdens de bouw en het gebruik uitgegaan wordt van de randvoorwaarden (bouw mag 

bijvoorbeeld niet leiden tot veranderingen in grondwaterstanden) niet aangetast.  

Voor de kwaliteit van het ecosysteem is rust een belangrijke factor. Doordat het landgoed nu grotendeels 

verkeersluw wordt (zie aangepaste ontsluiting) is hier sprake van een belangrijke verbetering. Verlichting 

mag op het landgoed niet toenemen. Door bestaande verlichting te vervangen door vleermuisvriendelijke 
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verlichting kan hier een verbetering worden bereikt. Uitgangspunt bij gebouwen is dat uitstraling in de 

schemer- en avonduren voorkomen moet worden.  

Potenties 

Wat betreft de potentiële kwaliteit neemt de oppervlakte beschermde natuur toe in de plannen door de 

herbegrenzing van het NNN. Door de randvoorwaarden die gesteld worden in het bestemmingsplan blijft de 

ontwikkeling van de aanwezige natuurtype mogelijk. Op dit moment is de huidige kwaliteit hoog en het valt 

niet te verwachten dat er een groter aantal doelsoorten in de toekomst op het landgoed voor zou kunnen 

komen die er nu nog niet voorkomen. De omstandigheden zijn over grote delen optimaal. Dat soorten er nu 

niet voorkomen, ligt eerder aan de landelijke verspreiding of andere factoren dan aan het beheer of gebruik 

van het landgoed.   

 

5.2.2 Criterium 2: de robuustheid en de aaneengeslotenheid van het 
NNN 

Bij dit aspect wordt gekeken naar relaties van het gebied met de omgeving. Landgoed Nijenrode ligt 

ingeklemd tussen het Amsterdam Rijnkanaal in het westen en de Vecht in het oosten. Ten noorden bevindt 

zich de bebouwde kom van Breukelen, ten zuiden weilanden en graslanden. Op het landgoed stond tot voor 

kort een ecologische verbindingszone gepland (verbinden Venen en Vechtplassen), maar deze is naar het 

noorden verplaatst en loopt niet meer over Nijenrode.  

Het landgoed heeft wel ecologische functies in de omgeving. Het natuurtype park- en stinzenbos ligt redelijk 

geïsoleerd in de omgeving. In de toekomstige situatie kan de functie van het park- en stinzenbos behouden 

en uitgebreid worden door de uitbreiding in het westelijke deel van het terrein. Langs de Vecht komen 

verscheidende landgoederen voor waar dit natuurtype ook aanwezig is. Voor mobiele soorten zoals 

vleermuizen en broedvogels zijn de afstanden overbrugbaar. De graslanden liggen geïsoleerd op het 

landgoed, er is geen relatie met andere graslanden in de omgeving. De watergangen (sommige met 

natuurtype zoete plas) in het gebied staan deels in verbinding met de omgeving.  

De “groene mal” zoals in paragraaf 4.3.1 is vooral gericht op het versterken van de robuustheid en het 

verbeteren van de aaneengeslotenheid. Door het nieuwe deel van het landgoed te verbinden met het oude 

deel en de samenhang tussen beide delen te vergroten ontstaat er een robuustere structuur. Daarnaast 

zorgt versterking van elementen (gradiëntontwikkeling, bomen en waterstructuur) ook binnen het nieuwe en 

het oude deel van het landgoed een belangrijke versterking van het gebied. De uitbreiding aan west en 

zuidzijde en de ontwikkeling van verbindingen tussen de deelgebieden draagt daar aan bij.  

Nieuwe ontwikkelingen (met name het Forumgebouw) tasten in eerste instantie de robuustheid enigszins 

aan. Door zorgvuldige inpassing en in combinatie met de hierboven genoemde ontwikkelingen wordt dit 

criterium op lange termijn beoordeeld als +. Op korte termijn is de beoordeling neutraal omdat de 

natuurmaatregelen die gekoppeld zijn aan het forumgebouw 1,2 en   

De ontwikkelingen op landgoed Nijenrode hebben daarom geen negatieve invloed op de 

aaneengeslotenheid en robuustheid van het NNN. 

 

5.2.3 Criterium 3: de aanwezigheid van bijzondere soorten 

Op landgoed Nijenrode komen veel soorten voor die kunnen worden aangemerkt als bijzonder. In paragraaf 

3.2.2 is een overzicht opgenomen van alle voorkomende soorten op het terrein. Onder deze soorten zijn er 

ook die zeldzaam zijn in de Provincie Utrecht (Oranje Lijst), of in Nederland (Rode Lijst), zie Tabel 1. In 

onderstaande beoordeling Er zijn de is voor gekozen om de bijzondere soorten onder te verdelen naar milieu 

waarin deze voorkomen. Per habitat/soortgroep wordt een beoordeling gegeven voor de korte en de 

middellange termijn. Onder de tabel volgt een beschrijvende beoordeling. Daarnaast is per soortgroep een 

beschrijving en beoordeling gegeven. 
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Type 
Beoordeling korte termijn (5 
jaar) 

Beoordeling middellange/lange 
termijn (10-25 jaar) 

Park –en stinzenbos  -- 0 

Graslanden - 0 

Vijvers/watergangen 0 + 

Bomen - -/+ 

Lanen 0 0 

Gebouwen 0 0 

 Totaal - 0 

 

Park- en stinzenbos 

Het park en stinzenbos is de belangrijkste natuurwaarde op landgoed Nijenrode. Door de ontwikkelingen zal 

een gedeelte van het bos worden gekapt (forumgebouw), mogelijk worden daardoor op korte termijn 

verblijfplaatsen van broedvogels en vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen aangetast. Door de 

werkzaamheden voor het forumgebouw worden ook standplaatsen van paddenstoelen en stinzenflora 

aangetast. Een zorgvuldige en voorzichtige uitvoering en planning kan mogelijk een deel van deze effecten 

voorkomen, daarom zijn er randvoorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan ten aanzien van deze 

ontwikkeling. 

Op langere termijn kan dit natuurtype zich uitbreiden en verder ontwikkelen in het nieuwe NNN-gebied dat 

aan de westzijde van Nijenrode zal worden begrensd. De kwaliteiten van het oostelijk en westelijk deel 

zullen nooit gelijk worden door de verschillende bodemopbouw. Desondanks kan ook het westelijk gedeelte 

bijzondere soorten herbergen- zoals ook al in de huidige situatie het geval is. Het zwaartepunt van de 

stinzenflora ligt in het meest oostelijke deel van het terrein en zal tijdens de werkzaamheden niet worden 

aangetast. 

Graslanden  

De graslanden zijn bijzonder door de aanwezigheid van onder andere orchideeën en paddenstoelen. 

Daarnaast komen er minder algemene plantensoorten voor van veenweidehooilanden. De oppervlakten van 

de graslanden is beperkt- het zijn veel kleine “snippertjes”. Voor veel fauna zijn de graslanden te klein voor 

het herbergen van een kernpopulatie. Het grasland achter de bibliotheek wordt aangetast door de 

ontwikkelingen. Dit is het enige grasland waar bijzondere soorten voorkomen dat aangetast zal worden. 

Echter, de waarden zijn ontstaan door het bestendige beheer dat gevoerd wordt. Door ontwikkeling van 

grasland bij de uitgang en in het westelijk deel kunnen waarden die verloren gaan elders ontwikkeld worden. 

Omdat een dergelijke ontwikkeling enige tijd duurt, zal de ontwikkeling van de graslanden moeten 

plaatsvinden vóór de ingreep plaatsvindt om behoud van kwaliteit zoveel mogelijk te realiseren.  

Vijvers en watergangen 

De ontwikkelingen op het landgoed Nijenrode hebben geen negatieve invloed op de aanwezige vijvers en 

watergangen. Deze blijven behouden en beheerd. De natuurontwikkeling aan de zuidzijde (zone laagland) 

kan een belangrijk leefgebied gaan vormen voor ringslang, amfibieën en insecten. Het doortrekken van 

watergangen kan op langere termijn een positieve invloed hebben op het voorkomen van ringslang en 

libellen (en mogelijk ook algemene vissen en amfibieën). 

Bomen 

Voor de ontwikkelingen rondom het forumgebouw wordt een deel van het bos gekapt. Dit is negatief voor de 

hier voorkomende bomen en de soorten die daarvan afhankelijk zijn zoals vogels en vleermuizen. Een 

zorgvuldige en voorzichtige uitvoering en planning kan mogelijk een deel van deze effecten voorkomen, 

daarom zijn er randvoorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan ten aanzien van de ontwikkelingen. 

De uitbreiding van de begrenzing in het westelijk deel van Nijenrode zorgt ervoor dat meer bomen zich 
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kunnen ontwikkelen binnen het natuurtype park- en stinzenbos. Omdat de ontwikkelingstijd voor deze 

bomen lang is is dit onderdeel als – beoordeeld.  

Lanen 

De lanen in het oostelijke deel blijven behouden, deze zijn van belang als vliegroutes voor vleermuizen 

blijven intact en de bermen blijven geschikt voor paddenstoelen. De laan voor het forumgebouw wordt 

onderbroken. Door plaatsen van enkele solitaire bomen kan deze vliegroute in de toekomst functioneren. 

Door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting worden negatieve effecten op de lanen voorkomen. 

 Gebouwen 

De gebouwen binnen de NNN waar nu verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels voorkomen blijven 

intact gedurende de ontwikkelingen. In het forumgebouw kunnen mogelijkheden worden onderzocht voor het 

creëren van nieuwe verblijfplaatsen. Ook de standplaatsen (of: groeiplaatsen?) van bijzondere muurplanten 

worden niet aangetast.  

 

5.2.3.1 BEOORDELING SOORTEN PER SOORTGROEP  

Vogels 

Er komen op het landgoed veel verschillende vogels voor. De vogels waarvan de nestplaats het gehele jaar 

beschermd zijn komen op enkele plaatsen voor. De voorziene ontwikkelingen zullen geen invloed hebben op 

deze nestplaatsen, hoewel verstoring wel kan voorkomen als bijvoorbeeld op korte afstand geheid wordt. 

Verstoring van mensen vindt al plaats in de huidige situatie en kan pleksgewijs intensiever zijn tijdens de 

bouw. Door de uitbreiding van het NNN wordt meer leefgebied beschermd, zodoende dat de ontwikkelingen 

met neutrale effecten kunnen worden uitgevoerd. Verstoring van het foerageergebied en verblijfplaatsen 

wordt voorkomen door de gestelde randvoorwaarden bij de ontwikkelingen. 

Amfibieën, reptielen, insecten en vissen 

De bijzondere en beschermde soorten van deze soortgroepen die op Nijenrode voorkomen zijn gebonden 

aan water (zoals de vroege glazenmaker en de ringslang). Omdat er geen werkzaamheden aan de wateren 

voorzien zijn en ook het landbiotoop van de ringslang ongemoeid blijft (het hertenkamp) zijn er geen 

negatieve effecten te verwachten voor deze soorten. Door de randvoorwaarden wordt ook verstoring van het 

wateroppervlak door verlichting voorkomen. Omdat de wetering wordt doorgetrokken komt er voor de vissen 

en libellen(larven) wel leefgebied bij. Ook de ringslang kan hierbij gebaat zijn. 

Vleermuizen 

De meeste verblijfplaatsen van vleermuizen komen voor in de oude gebouwen op het landgoed. Daarnaast 

zijn er nog verblijfplaatsen in enkele bomen en in de campusgebouwen. Voor de campusgebouwen worden 

voorafgaand aan de bouw vervangende verblijfplaatsen gecreëerd. Voor de boombewonende vleermuizen 

geldt dat er geen bomen met verblijfplaatsen worden gekapt. De verblijfsplaatsen liggen wel dicht bij het 

nieuwe Forumgebouw. De achterzijde van het gebouw wordt goed afgeschermd om lichtuitstraling zoveel 

mogelijk te voorkomen. Ook de functionaliteit van de bestaande bomenlaan als (potentiele) vliegroute van 

vleermuizen blijft intact. Doordat het beheer zo bestendig wordt gevoerd, zijn er veel oude bomen op het 

landgoed waardoor er in de toekomst voldoende mogelijkheden blijven voor verblijfplaatsen van 

boombewonende vleermuizen. Verstoring van het foerageergebied en verblijfplaatsen wordt voorkomen door 

de gestelde randvoorwaarden bij de ontwikkelingen.  

Vaatplanten 

De stinzenflora komt alleen in het oostelijk deel voor- in gebieden waar geen ontwikkelingen voorzien zijn. Er 

worden geen specifieke maatregelen genomen voor uitbreiding van de stinzenflora omdat er geen negatieve 

effecten voorzien zijn. Op een aantal plaatsen komen ook orchideeën voor, zoals op het grasland achter de 

bibliotheek. Dit grasland ligt op de plaats waar het nieuwe forum gebouw voorzien is. Hier is sprake van een 

negatief effect. Echter op de locatie van de oude tennisbaan en het perceel aan de Broekdijk Oost, zijn 

kansen om nieuw grasland te ontwikkelen. In de randvoorwaarden is opgenomen dat dit vóór de ingreep 

moet plaatsvinden in verband met de ontwikkeltijd van graslanden.  

Hierbij kunnen plaggen overgebracht worden van het huidige grasland naar het te ontwikkelen grasland en 

kan ook maaisel worden opgebracht om de ontwikkeling te stimuleren.  
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Paddenstoelen 

Op het landgoed komen veel bijzondere paddenstoelensoorten voor( zie 3.2.2). Bij het vaststellen van de 

locatie van het Forumgebouw is er voor gekozen om het oude bos met veel paddenstoelen te sparen. De 

bospercelen direct naast en tegenover de bestaande bibliotheek blijven gedeeltelijk intact. Ook deze delen 

zijn beoordeeld als waardevol. Door het opheffen van de tennisbaan en het versterken van de bosranden 

ontstaat (op langere termijn) weer nieuwe oppervlakte geschikt bos. De bouw van het Forumgebouw is 

voorzien in het oude deel van Nijenrode waar zich hoge natuurwaarden hebben ontwikkeld, waaronder een 

groot aantal soorten paddenstoelen. Hoewel de nieuwe bouwvlek zoveel mogelijk op de plaats van 

bestaande bebouwing is geprojecteerd, kan niet worden uitgesloten dat de nieuwbouw ten koste zal gaan 

van deze natuurwaarden. Om te kunnen komen tot een optimale inpassing is vooral een optimale 

begrenzing van een bouwvlak dat is voorzien van een bebouwingspercentage. Hier staat tegenover dat 

binnen Nijenorde een oppervlakte van circa 20.000 m2 beschermd zal worden onder het NNN door  

herbegrenzing. In het westelijk deel komen ook bijzondere paddenstoelen voor, alleen wel andere soorten 

dan in het oostelijke deel doordat de bodem en de vegetatie anders van samenstelling zijn. Daarnaast wordt 

naast de huidige parkeerplaats, een plek waar nu een grasland ligt met weinig natuurwaarden, een 

bosperceel ontwikkeld. Hoewel de ontwikkeltijd voor oud bos erg lang is, zal dit wel bijdragen aan het 

behoud van de paddenstoelendiversiteit op lange termijn in het gebied. Daarnaast zijn de paddenstoelen 

afhankelijk van het microklimaat. Mede hierdoor zijn er randvoorwaarden gesteld dat bij de bouw van het 

forum gebouw er geen veranderingen in de waterstand mag plaatsvinden en ook de grondwaterstromen niet 

mogen veranderen. 

 

5.2.55.2.4 GEBIEDEN DIE BEPALEND ZIJN VOOR AANGESLOTENHEID EN ROBUUSTHEID 

Bij dit aspect wordt gekeken naar relaties van het gebied met de omgeving. Landgoed Nijenrode ligt 

ingeklemd tussen het Amsterdam Rijnkanaal in het westen en de Vecht in het oosten. Ten noorden bevindt 

zich de bebouwde kom van Breukelen, ten zuiden weilanden en graslanden. Op het landgoed stond tot voor 

kort een ecologische verbindingszone gepland (verbinden Venen en Vechtplassen), maar deze is naar het 

noorden verplaatst en loopt niet meer over Nijenrode.  

Het landgoed heeft wel ecologische functies in de omgeving. Het natuurtype park- en stinzenbos ligt redelijk 

geïsoleerd in de omgeving.  

Langs de Vecht komen verscheidende landgoederen voor waar dit natuurtype ook aanwezig is. Voor 

mobiele soorten zoals vleermuizen en broedvogels zijn de afstanden overbrugbaar. De graslanden liggen 

geïsoleerd op het landgoed, er is geen relatie met andere graslanden in de omgeving. De watergangen 

(sommige met natuurtype zoete plas) in het gebied staan deels in verbinding met de omgeving.  

In de toekomstige situatie kan de functie van het park- en stinzenbos behouden en uitgebreid worden door 

de uitbreiding in het westelijke deel van het terrein. Het doortrekken van de wetering op het landgoed kan de 

relaties met omringende wateren versterken en vergroten. De ontwikkelingen op landgoed Nijenrode hebben 

daarom geen negatieve invloed op de aaneengeslotenheid en robuustheid van de NNN.  

Het interne ecologische netwerk wordt door de natuurmaatregelen in belangrijke mate versterkt. Door de 

inrichting van nieuwe natuur (ontwikkeling van bos en bosranden, natuurvriendelijke oevers langs 

watergangen, ontwikkeling van laagland (moeras) en de verbindingen binnen het landgoed (zowel droog als 

nat). Hierdoor neemt de robuustheid van het landgoed in totaliteit toe. 

 

5.2.4 Criterium 4: de verbindingsfunctie van het gebied voor 
soorten en ecosystemen 

Bij dit aspect wordt gekeken naar de verbindingen binnen het gebied. De ontwikkelingen in het 

beeldkwaliteitsplan zijn zodanig dat verbindingen binnen het gebied niet worden geschaad. Hoewel het 

forumgebouw het bos zal verdelen en hierdoor het bos zal verstoren zal dit naar verwachting niet leiden tot 

aantasting van verbinden voor bijvoorbeeld vleermuizen, amfibieën, reptielen, kleine zoogdieren en insecten. 

De ontwikkelingen bij het koetshuis en het Plesmanhotel schaden geen ecologische verbindingen. 

Daarnaast zorgt de herbegrenzing van NNN ervoor dat de verbindingen tussen het oostelijk- en westelijk 

deel worden veiliggesteld. 
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Het interne ecologische netwerk wordt door de natuurmaatregelen in belangrijke mate versterkt. De 

ontwikkeling en versterking van lanen vormt voor oa vleermuizen een belangrijk netwerk. De 

natuurvriendelijke oevers langs watergangen en partijen zijn van belang als verbinding voor oa ringslang en 

amfibieën. De ontwikkeling van laagland in het zuidelijke deel vormt hierbij een belangrijk stapsteen in het 

geheel van verbindingen.  

Op korte termijn wordt dit criterium met 0/+ beoordeeld: tijdens de bouw zal er sprake zijn van verstorende 

effecten doordat maatregel 1, 2 en 4 worden uitgevoerd voordat nieuwbouw van het Forumgebouw 

plaatsvindt wordt dit criterium ook op korte termijn als matig positief beoordeeld. 

 

5.2.5 Criterium 5: behoud van samenhang 

Dit criterium heeft betrekking op de combinatie van bovengenoemde criteria. Belangrijk uitgangspunt van de 

natuurvisie is het versterken van de samenhang door de westelijke en zuidelijk gelegen gebieden beter met 

elkaar te verbinden en de bescherming van hiervan te regelen. Op korte termijn wordt dit criterium met 0/+ 

beoordeeld: tijdens de bouw zal er sprake zijn van verstorende effecten doordat dat echter alle 

natuurmaatregelen worden uitgevoerd voordat de rode maatregelen plaatsvinden wordt dit criterium ook op 

korte termijn als matig positief beoordeeld.  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

6.1 Conclusie 

In deze saldotoets zijn geplande ontwikkelingen op landgoed Nijenrode getoetst aan de regels ter 

bescherming van het NNN (art. 4.2 PRV). Om de in de Ruimtelijke Visie opgenomen ruimtelijke 

ontwikkelingen te kunnen realiseren, zullen verschillende natuurmaatregelen worden genomen om op deze 

manier voldoende ecologische buffer op te bouwen om de gevolgen van de beoogde ontwikkelingen te 

kunnen absorberen. Er wordt als het ware een groene contramal gevormd waarbinnen de rode 

ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De plannen zullen in de tijd gefaseerd worden uitgevoerd.  

Binnen de bestemmingsplanperiode van de komende 10 jaar worden allereerst natuurmaatregelen 

vastgelegd (groene mal). Hiermee wordt als het ware de voorwaarde voor ontwikkeling gecreëerd. 

Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om tot realisatie van een drietal rode ontwikkelingen 

te kunnen komen.  

Aangezien deze Saldotoets de basis vormt voor de totale ontwikkeling zoals beschreven in de Ruimtelijke 

Visie en het Beeldkwaliteitplan, zijn in deze Saldotoetsing alle ontwikkelingen meegenomen. De Saldotoets 

vormt samen met het Beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan één samenhangende totaalvisie, die de 

basis vormt voor een duurzaam landgoed (groen en rood). Binnen de bestemmingsplanperiode ontstaat 

daarmee een “natuurplus” en zijn de onderdelen die nu het bestemmingsplan worden opgenomen 

(Forumgebouw, Koetshuis en Plesmanhotel) minimaal passend.  

Uit de toetsing blijkt dat er aantasting van bijzondere waarden in de NNN plaatsvindt. Hierbij heeft het 

geplande Forumgebouw de grootste impact op de natuurwaarden. De overige ontwikkelingen zijn beperkt of 

liggen buiten het huidige NNN. Het NNN is in de huidige situatie beperkt tot het oostelijk gedeelte van het 

landgoed. In de plannen wordt de begrenzing van  het NNN uitgebreid met circa 17 hectare zodat de 

bescherming van bestaande en potentiele waarden kan worden gewaarborgd. Op het landgoed vindt een 

aantal natuurmaatregelen plaats die een positieve bedrage leveren aan de balans: het gaat om de 

ontwikkeling van natuur op vrijkomende gronden en ontwikkeling van verbindingen. 

Die “natuurvisie” is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan en beschreven in paragraaf 4.3. In onderstaande 

tabel zijn is de beoordeling weergeven. Per saldo is er sprake van een toename van oppervlakte en een 

verbetering van de kwaliteit op langere termijn.  

Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk Nederland’ bevat geen nieuwe 

bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan, die per saldo leiden tot een significante 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 

oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden 

 

  
Beoordeling  

Korte termijn 

Beoordeling 
middellange/Lange 
termijn 

Kwantiteit  + + 

Kwaliteit 

Bestaande en potentiele waarden van het 

ecosysteem, inclusief de vereiste 

omgevingsfactoren 

 

- + 

 
Robuustheid en aaneengeslotenheid van de 

NNN 
0 + 

 Aanwezigheid van bijzondere soorten - 0 

 
De verbindingsfunctie van het gebied voor 

soorten en ecosystemen 
0/+ + 
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 Behoud en samenhang 0/+ + 

Totaal  0 + 

 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat het effect van de plannen op de NNN per saldo positief is. De plannen 

zijn daarmee in overeenstemming met het ruimtelijk beschermingskader van het NNN van de provincie 

Utrecht. 

6.2 Aanbevelingen 

De voorziene ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet in detail uitgewerkt. Deze toetsing is daardoor op 

sommige punten op hoofdlijnen en gebaseerd op 

uitgangspunten. Wanneer bij de planuitwerking 

afgeweken wordt van een of meer uitgangspunten van 

deze toetsing, zal voor deze onderdelen opnieuw 

bekeken worden of nog voldaan wordt aan de 

voorwaarden van een positieve NNN-Saldotoets. 

Uitgangspunt bij een eventuele planaanpassing is een 

per saldo positief effect op de via dit kader beschermde 

natuurwaarden, hetgeen afgestemd zal worden met de 

provincie Utrecht. 

6.3 Borging 

Als een initiatief effect heeft op het NNN, vereist dit 

aandacht in het planproces. De benodigde bescherming, 

plussen en minnen en/of compensatie moeten zeker 

gesteld worden. Ook als het ecologisch onderzoek heeft 

vastgesteld dat er geen significante aantasting is, zal het 

bestemmingsplan zo opgesteld moeten worden dat er op 

termijn geen (binnenplanse) veranderingen toegestaan 

kunnen worden die het NNN alsnog significant aan zal 

tasten. Voor deze doelen beschikt de gemeente over 

verschillende borgingsinstrumenten. De keuze hiervan 

hangt af van: 

• de locatie waar maatregelen nodig zijn (binnen 

of buiten het plangebied);  

• de aard van de maatregelen (fysiek of 

financieel);  

• de benodigde borging (actief of passief). 

 

Daarnaast is het van belang dat: 

• Rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken 

partijen worden vastgelegd in de gebiedsvisie en 

de betreffende partijen zich committeren aan de 

vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden en 

aan de afgesproken termijnen van realisering 

middels een schriftelijke waarborg waarop zij alle 

aanspreekbaar zijn; 

• De gebiedsvisie een financiële onderbouwing 

bevat, waaruit blijkt dat de realisatie van de 

maatregelen is geborgd, inclusief een waarborg 

voor financiering en uitvoering van het beheer van 

te realiseren natuur; 

• In de gebiedsvisie wordt aangegeven wie 

zorgdraagt voor de monitoring van de uitvoering 

van de gebiedsvisie om zicht te houden op de 

daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteiten en de winst 
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voor de natuur. Ook wordt aangegeven hoe en door wie toezicht en handhaving worden uitgevoerd; 

• Onderdeel van het gebiedsplan vormen afspraken over de wijze en momenten waarop de 

initiatiefnemer de provincie zal informeren over de voortgang. 

 

Borging binnen het bestemmingsplan 

Binnen het bestemmingsplan Nijenrode wordt de uitvoering van de natuurmaatregelen geborgd middels 

een voorwaardelijke verplichting. Hierin is opgenomen dat de maatregelen 3, 6, 7, 5 binnen de 

bestemmingsplanperiode worden gerealiseerd en dat de maatregelen 1, 2 en 4 voorafgaand aan de 

nieuwbouw plaats hebben gevonden.  

 

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan voorwaarde verbonden aan de specifieke uitvoering van de 

maatregelen. In deze voorwaarden zijn de uitgangspunten voor bescherming van natuurwaarden aan 

vastgelegd.  

Nijenrode stelt op dit moment een beheerplan op voor de verdere detaillering van de maatregelen 

inclusief het toekomstige beheer. 

 

De zonering van gebruik en verkeer is vooral een praktische en een beheersmatige borging. Het past niet 

in de systematiek van het bestemmingsplan om dat daar te regelen. Dit wordt wel meegenomen in het 

beheer(plan). De zonering met betrekking tot het parkeren is geborgd doordat de bruggen op Nijenrode 

niet berekend zijn op (zware) auto’s. Mede om die reden en ook voor de veiligheid van de bezoekers en 

studenten is het parkeren beperkt tot de randen van Nijenrode en met name de zuidzijde.   

 

Nijenrode zal een verzoek indienen bij GS om tot een herbergrenzing van  het NNN (inclusief de 

aanpassing van de groene contour) over te gaan. 
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BIJLAGE A KWALITEITSKLASSEN NATUURTYPEN 
Natuurbeheertype N 04.02 Zoete plas 

Beeld Het beheertype Zoete plas omvat waterlichamen, breder dan 4 m. en dieper dan 20 cm. 
(gemiddelde waterdiepte), van stilstaande, of zeer langzaam stromende wateren, met 
fonteinkruiden, zannichellia, waterlelies, gele plomp, watergentiaan, krabbenscheer, 
kikkerbeet, groot blaasjeskruid, waterpesten, hoornbladen, vederkruiden, waterviolier, 
waterranonkels en soms ook sterrenkrozen. De vegetaties zijn erg variabel in bedekking, 
ook in één seizoen. Omringend water zonder de genoemde soorten en de drijftillen worden 
daarom ook tot het beheertype gerekend. 
 
Over dit type en de indeling in klassen is nog overleg gaande met waterbeheerders. 

Kwaliteit Goed Matig Slecht 

Structuurelementen (zie tabel 1) minimaal 7 kwalificerende 
structuurelementen zijn 
aanwezig  

5-7 kwalificerende 
structuurelementen zijn 
aanwezig 

< 5 kwalificerende 
structuurelement zijn 
aanwezig 

Flora en fauna 
(zie tabel 2) 

minimaal 10 planten, 7 
vissen en 3 libellen  
(kwalificerend) komen 
verspreid voor 
 

minimaal 7 planten, 5 vissen 
en 2 libellen (kwalificerend) 
komen voor maar er wordt 
niet voldaan aan de eisen 
van de klasse goed 

indien niet aan de klasse 
matig of goed voldaan is.  

Milieu- en watercondities    

Ruimtelijke 
condities 

 
   

 
   

 
   

 

Natuurbeheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Beeld Bloemrijk grasland. De grasachtigen zijn dominant, maar kruiden en mossen hebben een 
oppervlakteaandeel van tenminste 20%. 

Kwaliteit Goed Matig Slecht 

Structuurelementen (zie tabel 1) minimaal 3 of meer 
kwalificerende 
structuurelementen zijn 
aanwezig  

2 kwalificerende 
structuurelementen zijn 
aanwezig 

0-1 kwalificerend 
structuurelement is 
aanwezig 

Flora en fauna 
(zie tabel 2) 

minimaal 6 kwalificerende 
komen soorten voor, 
waarvan ten minste 4 
op >15% van de 
oppervlakte van het 
beheertype en beide 
soortgroepen 
vertegenwoordigd zijn 

4-5 kwalificerende komen 
soorten voor of meer soorten 
komen  
voor, maar wordt niet aan de 
eisen van klasse goed 
voldaan 

< 4 soorten  

Milieu- en watercondities nvt nvt nvt 

Ruimtelijke 
condities 

verbonden met andere 

graslandbeheertypen 

(N10 t/m N12) 

oppervlakte: > 5 ha of 1- 5 
ha 

oppervlakte < 1 ha - 

in nabijheid (binnen 1 

km) van andere 

graslandbeheertypen 

(N10 t/m N12) 

oppervlakte: > 5 ha oppervlakte: 1-5 ha oppervlakte < 1 ha 

geïsoleerd 
oppervlakte: > 75 ha oppervlakte > 5 ha oppervlakte: 1-5 ha of < 1 ha 
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Natuurbeheertype N17.03 Park- of stinzenbos 

Beeld  Het beheertype park- en stinzenbos bestaat uit opgaand bos, als onderdeel van een 
(voormalig) landgoed, met meestal een rijke struiklaag en veel kruiden die vooral in het voorjaar 
bloeien. In de kruidlaag van stinzenbossen komen veel planten voor die oorspronkelijk zijn 
aangeplant en nu zijn verwilderd. Het betreft deels inheemse planten (zoals daslook en wilde 
narcis), maar met name ook van oorsprong uitheemse planten (veel soorten bollen 
knolgewassen, zoals hyacinten, sneeuwklokjes en krokussen, maar bijvoorbeeld ook 
hartbladzonnebloem en Italiaanse aronskelk). Daarnaast komen ook vaak geïntroduceerde 
uitheemse boomsoorten voor. Park- en stinzenbos kent een actief beheer dat gericht is op het 
behoud van de bijzondere flora en fauna. Ornamentele boomgroepen, ook wel clumps genoemd, 
vallen buiten dit type en behoren in beheertype Historische tuin. 

Kwaliteit Goed Matig Slecht 

Structuurelementen Vanwege de niet-natuurlijke oorsprong wordt voor dit beheertype geen 
kwaliteitsbeoordeling op basis van structuurelementen voorgesteld 

Flora en fauna 
(zie tabel) 

indien minimaal 5 
kwalificerende soorten 
voorkomen, waarvan ten 
minste 3 op >15% van de 
oppervlakte van het 
beheertype  

indien 3-4 kwalificerende 
soorten voorkomen of indien 
meer soorten voorkomen, 
maar niet aan de eisen van 
klasse goed voldaan wordt 

indien niet aan de klasse 
matig of goed voldaan is 

Milieu- en watercondities  
-stikstofdepositie 

< 15 kg N ha-1 y-1 
< 1070 mol N ha-1 y-1 

15 - 34 kg N ha-1 y-1 
1070-2420 mol N ha-1y-1 

> 34 kg N ha-1 y-1 
> 2420 mol N ha-1 y-1 

Ruimtelijke condities  
Voor dit beheertype worden geen ruimtelijke condities gemonitoord. 
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BIJLAGE B MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING 

Tijdens de werkzaamheden zal zeer zorgvuldig met de natuurwaarden moeten worden omgegaan. Dit 

betekent dat: 

• Duidelijk moet zijn welke soorten er op welk moment zijn (i.v.m. lange ontwikkeltijd van het 

beeldkwaliteitplan). Hiervoor is monitoring van de natuurwaarden in en rondom de geplande 

voorzieningen nodig. Dit moet tenminste 2 jaar voor de uitvoering plaatsvinden om voldoende tijd te 

hebben om mitigerende maatregelen uit te voeren. 

• Er bij elke ingreep een ecologisch werkprotocol moet worden gemaakt. Hierin wordt beschreven onder 

welke voorwaarden gebouwd kan worden en welke ruimte benut mag worden (bv. voor opslag van 

materiaal en materieel). 

• Ontwikkelingen moeten voldoen aan de in dit document genoemde randvoorwaarden of gemotiveerd 

afwijken (zonder negatieve effecten op natuurwaarden). Afwijkingen moeten voorgelegd worden aan 

het Bevoegd Gezag voor het NNN.  

• Mogelijk is voor een aantal ontwikkelingen een flora- en faunawet ontheffing noodzakelijk. Deze moet 

bijtijds worden aangevraagd bij het Bevoegd Gezag. 

 

Algemene maatregelen waar aan gedacht kan worden tijdens de uitvoering (nog nader te specificeren in een 

ecologisch werkprotocol, de lijst geeft enkel voorbeelden): 

Planning werkzaamheden 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in loof- of gemengd 

bos. Als uitzondering op deze regel kan in de periode tot 15 april nog wel hout worden uitgesleept dat 

voor 15 maart geveld is. 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in een vak/afdeling 

met naaldbos wanneer is vastgesteld dat daar broedgevallen voorkomen van vogelsoorten die zijn 

opgenomen in de Rode Lijst 2004 of in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Binnen een straal van 50 meter 

rondom uilen nesten (dit kunnen kasten of holtes zijn) wordt vanaf 15 januari geen werkzaamheden 

uitgevoerd. 

• Inrichting werklocatie en grondverzetwerkzaamheden 

• Waardevolle en beschermde vegetatie wordt voorafgaande aan de werkzaamheden gespaard door 

deze uit te rasteren. Is uitrastering niet mogelijk dan kunnen plaggen worden gestoken, die later na 

afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst. Uitsteken van plaggen is overigens niet 

bij alle vegetaties  mogelijk. 

• De bermen langs een toegangsweg naar de werklocatie wordt vaak gebruikt voor het parkeren van 

voertuigen of materiaal. Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt een parkeerplek en 

materiaalopslagplaats ingericht. Parkeren in de bermen is niet toegestaan.  

Bosomvorming/ kap van bomen  

• Bij de kap van bomen worden exemplaren met verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten zoals 

vleermuizen en broedvogels met vaste nestlocaties gespaard. Deze gespaarde bomen blijven echter 

wel functioneren als verblijfsboom door te letten op de ruimtelijke samenhang van het omliggende 

terrein. 

 

Eisen aan de uitvoering (o.b.v. gedragscode zorgvuldig bosbeheer): 

• Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste 

infrastructuur van wegen, paden en sporen. 

• Vellingswerkzaamheden in een en dezelfde vak/afdeling wordt uitgevoerd in een doorlooptijd die zo 

kort is als redelijkerwijs mogelijk. Ditzelfde geldt voor uitsleepwerkzaamheden. 

• Bomen met ‘bewoonde’ of ‘bewoonbare’ horsten worden niet geveld. In de periode van 15 maart tot 

15 juli worden geen vellingen uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter vanaf een boom waarin 

zicht een bewoonde roofvogelhorst bevindt. Wanneer vellingen plaatsvinden in de nabije omgeving 

van een boom waarin zich een  - al dan niet gewoond- roofvogelhorst bevindt, is de velrichting altijd 

van de horstboom afgewend. 

• Indien bomen met potentiële nestplaatsen van een uil gekapt moeten worden wordt ten minste 1 

seizoen vooraf een vervangende nestplaats (in de vorm van een nestkast) opgehangen op een 

geschikte locatie. 
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• De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer weet waar zich de flora- en fauna-elementen 

bevinden die bij de werkzaamheden ontzien en/of beschermd moeten worden, door het intekenen van 

de locatie op een voldoende duidelijke kaart of door aanwijzing en markering in het terrein; een en 

ander wordt vastgelegd in de checklist zorgvuldig bosbeheer. 

• De opdrachtgever maakt met de aannemer, afspraken over de wijze waarop de planning en de 

uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemde op de aanwezigheid van flora- en fauna-

elementen die moeten worden gespaard, ontzien en/of beschermd. 

• Deze afspraken worden vastgelegd in de checklist, die voor aanvang van de werk door of namens de 

opdrachtgever en de aannemer wordt opgemaakt en ondertekend. 

• De aannemer geeft zijn eventuele personeel en/of onderaannemers een kopie van de checklist en 

zorgt ervoor dat de checklist op het werk voorhanden is; de checklist is in ieder geval in alle machines 

en in de schaftgelegenheid aanwezig om te worden geraadpleegd. 

• De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in de checklist vastgelegde afspraken 

plaatsvinden en dat zijn personeel daaromtrent wordt geïnstrueerd. 

• De aannemer instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om ook niet-gemarkeerde 

elementen en te beschermden soorten die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen te sparen 

en te ontzien. 

Verwijderen en afvoeren verharding 

Indien delen van het verhard oppervlak worden verwijderd en afgevoerd buiten het terrein: 

Uitvoeringsspecificaties: 

• De verwijdering van de verharding wordt dusdanig uitgevoerd dat het materieel te allen tijde zich 

bevindt op de verharding. Dit kan bereikt worden door het werk uit te voeren op de verharding en 

langzaam terug te werken naar het eindpunt. Hierdoor vindt verwijdering en afvoer plaats vanaf de 

bestaande verharding.  

• Is de aanleg van aan- of afvoerwegen voor de werkzaamheden noodzakelijk, dan wordt er gewerkt 

zoals beschreven onder algemene voorwaarden: inrichting werklocatie en 

grondverzetwerkzaamheden. 
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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
 

De Universiteit Nyenrode, gebruiker van het Landgoed Nyenrode, heeft ambities om verder te groeien en 
heeft daarvoor meer ruimte nodig op het Landgoed. Naar aanleiding hiervan is een ruimtelijke visie 
opgesteld (2012). In 2013 is deze ruimtelijke visie gebruikt voor het opstellen van een Beeldkwaliteitplan, dat 
voortbouwt op de ruimtelijke visie en daar een nadere uitwerking van vormt en dat tevens dient als 
onderlegger voor het bestemmingsplan. Aangezien de plannen niet binnen de kaders van het vigerende 
bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd, moet het bestemmingsplan voor landgoed Nyenrode herzien 
worden. 

Voor nieuwe bestemmingsplannen is het onder andere noodzakelijk inzichtelijk te hebben of door de 
wijzigingen mogelijk gemaakte handelingen of activiteiten negatieve effecten kunnen hebben op in de Wet 
natuurbescherming beschermde plant- en diersoorten. Voor het in beeld krijgen of op het landgoed 
beschermde plant- en diersoorten voorkomen is in 2009 door Bureau Viridis een veldinventarisatie 
uitgevoerd (Fortuin 2010). In 2013 (Maas 2014) en 2016 is het onderzoek geactualiseerd. De inventarisaties 
van 2016 zijn door Arcadis uitgevoerd en verwerkt in deze rapportage. De onderzoeken van Viridis en Maas 
betreffen alleen inventarisaties en geen effectbeoordeling, er is niet beoordeeld of de beoogde handelingen 
en wijzigingen uit het bestemmingsplan ook leiden tot aantasting van (leefgebied van) beschermde soorten. 

Vóór het vaststellen van een bestemmingsplan moet inzichtelijk zijn dat de verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming geen belemmering vormen. Dit kan door - indien aan de orde - een afgegeven ontheffing 
Wet natuurbescherming of, wanneer het project nog meer in de planfase is, inzichtelijk maken dat ontheffing 
kan worden verleend.  

In deze effectbeoordeling wordt zowel gekeken naar de wijzigingen die in het bestemmingsplan worden 
vastgelegd als naar de plannen die in de ruimtelijke visie beschreven worden. De actualisatie van 2016 
betreft niet het hele bestemmingsplangebied, maar alleen een deel waar op korte termijn concrete 
wijzigingen verwacht worden. De inventarisatie loopt daar dus als het ware al vooruit op die van het 
bestemmingsplan. 

De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats 
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Soortinventarisaties 
hebben plaats gevonden op basis van de toen geldende Flora- en faunawet, echter het rapport is 
geactualiseerd zodat het bruikbaar is onder de nieuwe Wet Natuurbescherming. 

Binnen de nieuwe Wet natuurbescherming (deel soortbescherming) wordt onderscheid gemaakt in drie 
categorieën  beschermde soorten, namelijk: 

• Vogels 
• Overige Europees beschermde soorten 
• Nationaal beschermde soorten 

De overige delen van Wet natuurbescherming, te weten de gebiedsbescherming en houtopstanden worden 
in dit rapport niet getoetst. 

 

1.2 Doel 
Dit rapport heeft tot doel: 

• Het samenvatten van de inventarisatiegegevens uit 2009 en 2014; 
• Het toevoegen van de gegevens uit 2016; 
• Het in beeld brengen van eventuele negatieve effecten die op kunnen treden op beschermde flora en 

fauna.  
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2 WET NATUURBESCHERMING 
 
 

2.1 Inhoud van de wet 
De Wet natuurbescherming (verder Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats 
gekomen van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in 
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), 
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over 
vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handha-
ving (hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht 
(hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende para-
grafen is een samenvattende beschrijving van de relevante delen van de wet gegeven. Artikelen van de Wnb 
waar naar wordt verwezen zijn opgenomen in Bijlage A. 
 
 

2.2 Algemene bepalingen 
• De Wnb schrijft een nationale en provinciale natuurvisie voor. De nationale natuurvisie bevat de 

hoofdlijnen van het rijksbeleid op het gebied van natuur en natuurbescherming (art 1.5). De provinciale 
natuurvisies be-schrijven het provinciale beleid op dit gebied (art 1.7). 

• De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor 
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en soorten, ook voor soorten die niet 
beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat 
schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene 
zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet 
worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3). 

• In het eerste hoofdstuk van de wet wordt ook ingegaan op de beschermingsmaatregelen waarvoor  
gedeputeerde staten van de provincies zorg moeten dragen (art 1.12, lid 1). Het gaat daarbij om: 
• de biotopen en leefgebieden van alle in Nederland voorkomende soorten vogels; 
• behoud en herstel van soorten, habitats en habitats van soorten van bijlage I, II, IV en V van de 

Habitat-richtlijn; 
• behoud en herstel van soorten die opgenomen zijn op de bij de nationale natuurvisie horende rode 

lijst. 
 

2.3 Soortbescherming 
Categorieën 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk: 

a. Vogels 
b. Overige Europees beschermde soorten 
c. Nationaal beschermde soorten 
 
Vogels 
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten 
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in 
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1). 
 
Overige Europees beschermde soorten 
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in: 
d. bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 
e. bijlage II bij het Verdrag van Bern of; 
f. bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) 
en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in: 

g. bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of; 
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h. bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5) 
De bijlagen zijn zeer uitgebreid en er staan ook veel soorten op genoemd die van nature niet in Nederland 
voorkomen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.  is een overzicht opgenomen van het deel dat van 
nature in Nederland voorkomt. 

 

Nationaal beschermde soorten 

Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal 
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het 
gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is 
verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn 
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c). Deze lijst is opgenomen als Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. . 

 

Verbodsbepalingen  

Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het opzettelijk 
vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van eieren (art. 
3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het 
geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort (art. 3.1 lid 5). 

Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of 
vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art 
3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4). Ten 
aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en 
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5). 

Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of 
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een 
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c). 

 

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen 

Gedragscode 

De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn 
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde 
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:  

1. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

2. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;  
3. een bestendig gebruik; 
4. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Vrijstelling 
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2-
4; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het 
kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen 
van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen 
worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden 
waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier onder).  
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke 
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen 
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het 
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie.  
 
Ontheffing 
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Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een 
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd 
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 
3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de 
voorwaarden. De voorwaarden waar aan moet worden voldaan, verschillen per categorie. 
 
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in 
combinatie met de in artikel 11.1 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te 
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten 
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een 
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende 
aanvullende voorwaarden. 
 
Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4): 
i. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
j. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
k. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
l. ter bescherming van flora of fauna; 
m. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 

samenhangende teelt, of  
n. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels 

in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 
 
Voor overige Europees beschermde soorten kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 
3.8 lid 5): 
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van 

de natuurlijke habitats; 
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom; 
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 

openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor 
het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen 
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van 
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing 
of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich 
te hebben. 

 
Voor de nationaal beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees 
beschermde soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2): 
o. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 

volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
p. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen; 
q. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse 

en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht 
van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

r. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
s. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
t. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

u. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied, of 

v. in het algemeen belang. 
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Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) 

Er kan voor worden gekozen geen ontheffing Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te laten haken 
bij de Omgevingsvergunning. In dat geval dient het betreffende onderzoek gevoegd te worden bij de 
aanvraag Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens een 
verklaring van geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de vvgb 
wordt afgegeven maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning. Wanneer ervoor wordt 
gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de ontheffing Wnb zijn aangevraagd voordat de 
Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

 

Plan, project of andere handeling? 

De Wnb maakt onderscheid in plannen, projecten en andere handelingen. Het verschil tussen een plan 
enerzijds en project en andere handeling anderzijds is duidelijk: Een plan gaat over het voornemen tot het 
verrichten van een handeling of om het scheppen van een (planologisch) kader voor een toekomstige 
handeling. Een project of andere handeling gaat altijd om een daadwerkelijk uit te voeren handeling. 

Voorliggende toetsing heeft betrekking op een plan (bestemmingsplan). Voor het vaststellen van een 
bestemmingsplan dient aannemelijk te zijn dat de Wet Natuurbescherming redelijkerwijs de uitvoering van 
het plan niet in de weg staat en dat eventueel benodigde ontheffingen kunnen worden verleend.  
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3 UITGANGSPUNTEN BESTEMMINGSPLAN  
Het plangebied van het bestemmingsplan is het hele Landgoed Nyenrode. Dit gebied kan in drie 
deelgebieden opgedeeld worden: het oude landgoed aan de oostzijde, de Kanaalzone aan de westkant en 
de polder aan de zuidkant. Het landgoed bestaat uit een variatie van oud bos, jong bos, grasland en gazons, 
waterelementen (vijvers en weteringen) en gebouwen en andere verhardingen (Figuur 1). 

 

 

Figuur 1: begrenzing plangebied. Overgenomen uit de Ruimtelijke visie, 2012. 1: fundament kasteel  2: koetshuis  
3: poortwachtersgebouw, 4: Plesmangebouw, 5: Gymnasium, 6: campus, 7: Albert Heijn en de Rooij gebouw,  
8: parkeerterreinen, 9: bibliotheek 
 

In de ruimtelijke visie is de herinrichting van het landgoed beschreven en gevisualiseerd. Samengevat komt 
dit neer op renovatie, sloop en nieuwbouw van gebouwen en parkeergelegenheid en deels de herinrichting 
van de buitenruimte. In onderstaande figuur (Figuur 2) is weergegeven welke gebouwen gehandhaafd 
blijven (rood) en welke nieuw gebouwd worden (geel). In het kader van de herziening van het 
bestemmingsplan worden het nieuwe Forumgebouw, vervanging koetshuis en uitbreiding Plesmanhotel 
meegenomen. Het Forumgebouw centraal op het landgoed (Academisch hart) direct ten noorden van de 
huidige bibliotheek. 
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Figuur 2 Toekomstige ontwikkelingen op Landgoed  Nijenrode, in bestemmingsplan worden alleen het nieuwe 
Forumgebouw, uitbreiding Plesmanhotel en Koetshuis opgenomen 
 

3.1 Nieuw Forum gebouw 
In het oude gedeelte van Nyenrode komt een nieuw forumgebouw tegenover het aanwezige AH-de 
Rooijgebouw. Op deze locatie verdwijnt de oude bibliotheek. Het gebouw biedt plek aan kantoorruimtes, 
research, bibliotheek, studieruimtes en collegezalen. Het gebouw is dusdanig gelokaliseerd dat het 
omringende oude bos kan worden gespaard.  

De tussenruimte tussen beide gebouwen wordt een open grasveld 
(parkweide/ligweide). Het gebouw wordt verder omgeven door groenstructuren 
(versterkt met een bloeiende struikenlaag en bestaande solitaire bomen). De 
randen van het gras kunnen extensiever beheerd worden en de uitstraling 
krijgen van een bloemrijk grasland.  

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak en de gebruiksruimte van het gebouw vergroten 
het verhard oppervlak met maximaal 4.000 m2. Hierbij zijn inbegrepen: 
paden en toegangswegen naar het gebouw, verhard oppervlak aan 
binnenzijde gebouw.  Het gebouw wordt zodanig gesitueerd dat zoveel 
mogelijk overlap is met de huidige verharding. 

• Voordat het gebouw gerealiseerd kan worden, zijn de natuurmaatregelen 
uitgevoerd (zie rapportage NNN). 

• De huidige bibliotheek wordt gesloopt en ook de ondergrondse 
infrastructuur wordt verwijderd (inclusief fundering). 

• Het huidige tennisveld wordt gesaneerd en alle niet-natuurlijke structuren 
worden verwijderd. Op deze plek worden de randen ingepland om 
ontwikkeling van zoomvegetatie te stimuleren.  

• De bebouwing past binnen het landschap, de bouwhoogte is niet (veel) 
hoger dan de boomkronen.  

• Er zijn maximaal 2 uitgangen aan de buitenzijde van het gebouw (op nooduitgangen na). 
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• De bebouwing wordt aan de achterzijde niet verlicht. 
• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt geminimaliseerd door hier met het 

architectonisch ontwerp rekening mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op de 
omgeving mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken (zie voetnoot 2).  

• Tijdens en na de bouw is er geen sprake van negatieve effecten ten gevolge van (tijdelijke) verandering 
van waterpeilen en grondwaterstanden op bomen.   

• Bestaand bos wordt zoveel mogelijk gespaard.  
• De bomen met vleermuisverblijfplaatsen ten oosten van het tennisveld worden tijdens de bouw 

afgeschermd en  het gebouw mag het functioneren van deze verblijfplaatsen niet schaden. 
• Het bos ten westen van de bibliotheek moet gespaard blijven i.v.m. een zeer bijzondere 

paddenstoelensoort. 
• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 voor voorbeelden) 
• De potentiële vliegroute langs het pad door de open ruimte blijft in stand (laanelementen behouden). 

 

3.2 Uitbreiding Plesmangebouw 
Aan het Plesmangebouw wordt aan de zuidzijde een nieuwe vleugel 
toegevoegd. Dit betreft een ruimtebeslag van circa 300 m2. Tussen de 
huidige ingang en de nieuwe vleugel wordt een binnenruimte gecreëerd 
waar studenten kunnen recreëren (bijvoorbeeld gazon of terras). Aan de 
oostzijde vinden geen ontwikkelingen plaats. Er zijn geen veranderingen in 
de padenstructuur of in- en uitgangen voorzien. 

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Het bebouwde oppervlak en de gebruiksruimte van het gebouwzijn 
vergroten het verhard oppervlak met maximaal 300 m2. De 
“binnenruimte” bestaat in de huidige situatie al uit gazon en 
sierbeplanting. Deze ruimte hoeft daarom niet meegerekend te worden.   

• Vóórdat het gebouw gerealiseerd kan worden moet de NNN begrenzing 
aangepast zijn en als dusdanig worden beheerd. Ook dient voor deze 
tijd kwaliteitsverbetering van de bosranden plaats te vinden, evenals de 
aanplant van nieuw bos.  

• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt 
geminimaliseerd door hier met het architectonisch ontwerp rekening 
mee te houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op de 
vijver mag geen verstoring van vleermuizen veroorzaken (zie voetnoot 
2).  

• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 voor voorbeelden) 

 

Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. 

 

3.3 Koetshuis 
Achter het koetshuis wordt een nieuwe uitbreiding voorzien, zodat de voormalige koetsenstalling weer wordt 
vrijgespeeld. De ICT vleugel wordt gesloopt. De koetshuisvleugel wordt vernieuwd met twee nieuwe 
gebouwen. De parkeerplekken voor bezoekers bij het koetshuis worden gehandhaafd. Het koetshuis krijgt 
een uitbreiding met een horecafunctie met een verhard terras op het zuiden. De bestaande waterloop en 
oever worden verbreed. Op een flauw talud op de zon georiënteerd komt een aantrekkelijke en gevarieerde 
oevervegetatie als sierrand aan het terras.  

 

Bij de toetsing is uitgegaan van het volgende: 

• Er is geen sprake van een toename van verhard oppervlak, de ontwikkelingen blijven binnen het huidige 
verharde oppervlak. 

• De bebouwing past binnen het landschap, het aantal bouwlagen past binnen het landgoed  

Figuur 3 Ontwikkelingen forumgebouw 
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• Er is geen uitloop aan de noordzijde van de noordelijke vleugel (op 
nooduitgangen na). 

• De bebouwing wordt aan de achterzijde niet verlicht. 
• Het terras wordt alleen verlicht als het in gebruik is & de verlichting straalt 

niet uit naar de omgeving. 
• Invloed van verlichting binnen het gebouw naar buiten toe wordt 

geminimaliseerd door hier met het architectonisch ontwerp rekening mee te 
houden. De verlichtingssterkte als gevolg van dit gebouw op de vijver mag 
geen verstoring van vleermuizen veroorzaken  

• Er is geen sprake van kap van bomen. 
• Tijdens de werkzaamheden wordt gelet op de natuurwaarden (zie Bijlage 2 

voor voorbeelden) 
• Deze uitgangspunten worden vertaald naar regels in het bestemmingsplan. 

Er zijn voorwaarden in tijd ten aanzien van de ontwikkeling van andere 
planonderdelen. 

 
 
 
 
 

 

3.4 Verantwoording van de verspreidingsinformatie 
Voor het bepalen van de effecten van het plan is het van belang te weten welke beschermde soorten in het 
plangebied voorkomen. De inventarisatiedata en welke soorten onderzocht zijn, zijn weergegeven in 
Hiervoor zijn in 2009 en in 2013 soortgerichte inventarisaties uitgevoerd (Fortuin, 2010) (Maas, 2014). In 
2009 is het veldonderzoek verricht op 2, 11, 16 juni, 17 juli en 20 augustus (alle soortgroepen uitgezonderd 
de vleermuizen). Het vleermuisonderzoek is uitgevoerd op 20 mei, 2, 3, 7 en 8 juni, 20 en 29 augustus. Voor 
de actualisatie in 2013 is eveneens op verschillende dagen onderzoek gedaan, op 11 juli, 19 juli, 23 juli en 4 
augustus (alle soortgroepen).  

 

Naast de veldinventarisaties is gebruik gemaakt van gegevens van de terreinbeheerder, de NDFF en 
gebiedskennis van de auteurs van de bovengenoemde rapportages (Maas, 2014). 

Tabel 1 Inventarisatiedata soortenonderzoek 

Onderzoeksjaar Soortgroep Datum 

2009 Vleermuizen (conform vleermuisprotocol) 20 mei, 2, 3, 7 en 8 juni, 20 en 29 augustus 

 Overige soortgroepen 2, 11, 16 juni, 17 juli en 20 augustus 

2013 Alle soortgroepen 11, 19 en 23 juli en 4 augustus 

2016 
Vleermuizen (conform vleermuisprotocol) 
en jaarrond beschermde (nesten) 
vogelsoorten  

15 februari, 26 april, 1 juni, 6 juli, 8 
augustus en 
7 september 
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4 EFFECTBEOORDELING 
 

4.1 Werkwijze 
Voor de effectbeoordeling wordt eerst een samenvatting gegeven van de aangetroffen beschermde soorten 
bij de inventarisaties in 2009, 2013 en 2016. Vervolgens wordt beoordeeld of door de geplande inrichting, 
zowel de meer concrete plannen voor het bestemmingsplan als de plannen uit de ruimtelijke visie, negatieve 
effecten op soorten, individuen, leefgebied of groeiplaats kunnen optreden. Het uitgangspunt hierbij is de 
vigerende wetgeving. Wanneer op basis van de ruimtelijke visie verstoring van leefgebied of exemplaren niet 
uitgesloten is, is beschreven hoe hier mee omgegaan dient te worden. De te nemen maatregelen zijn 
indicatief en soms generiek van aard omdat op dit moment niet exact bekend is of, waar, hoe en wanneer de 
ingrepen daadwerkelijk uitgevoerd worden. Wel wordt genoemd of voor de mogelijke ingreep een ontheffing 
nodig is en zo ja, of deze afgegeven zal kunnen worden. 

 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied vormt alleen geschikt habitat voor algemeen beschermde zoogdieren (Nationaal 
beschermde soorten)) als ree, vos, haas, mol, egel, bunzing, hermelijn, wezel, en diverse muizensoorten. 
Andere grondgebonden beschermde zoogdiersoorten kunnen vanwege regionale verspreiding en ontbreken 
geschikt habitat worden uitgesloten. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie 
Utrecht een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Wnb artikel 3.10, eerste lid. Deze vrijstelling geldt 
slechts voor zover er voorafgaand en tijdens de werkzaamheden of het gebruik in redelijkheid alles wordt 
verricht of gelaten om te voorkomen dat deze verboden worden overtreden. Tevens geldt de zorgplicht 
(artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming) ten aanzien van alle ook niet beschermde) soorten. 
Vervolgstappen als nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag zijn dan ook niet aan de orde.  

 

4.3 Flora 
 

4.3.1 Aangetroffen soorten 
De flora van het landgoed kan verdeeld worden in soorten van oude bossen (met onder andere de 
stinzenflora) en soorten van meer open, voedselrijke omstandigheden van oevers en graslanden. In 2009 
zijn, volgens de destijds geldende Flora- en faunawet, zeven strikt beschermde soorten aangetroffen en uit 
de literatuur zijn ook nog enkele, zogenaamde laag-beschermde soorten (voorheen tabel 1-soorten Ffwet) 
bekend als kleine maagdenpalm en zwanenbloem. Van deze aangetroffen soorten is onder de Wet 
natuurbescherming alleen de Blaasvaren nog beschermd (naast de algemeen geldende zorgplicht voor alle 
planten) Bij de actualisatie in 2013 zijn geen nieuwe soorten of groeiplaatsen aangetroffen en geconcludeerd 
wordt dat de verspreidingsgegevens nog actueel zijn.  

Tabel 2 Beschermde Flora op landgoed Nyenrode 

soort Beschermingsstatus Wet natuurbescherming 

Blaasvaren Nationaal beschermde soort 
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Blaasvaren komt voor op de muren van de oranjerie. De soortverspreiding van de blaasvaren is 
weergegeven in Figuur 4, hierin zijn ook nog soorten aangegeven die onder de voormalige Flora- en 
faunawet een zwaarder beschermde soort waren. 

 

 

 

Figuur 4 Verspreiding beschermde flora landgoed Nyenrode (bron: Fortuin & De Jong, 2010) 

 

 

4.3.2 Effectbeoordeling 
Op de vindplaatsen van blaasvaren (Oranjerie) vinden geen wijzigingen plaats. Negatieve effecten op deze 
soorten en de groeiplaatsen zijn dan ook uit te sluiten. 

 

4.4 Vogels 
 

4.4.1 Aangetroffen soorten 
Op het landgoed komen vooral soorten voor van bos- en parklandschappen. Dit betreft hoofdzakelijk 
algemeen in Nederland voorkomende soorten als merel en houtduif. Daarnaast zijn enkele soorten aanwezig 
waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is. Van drie van deze soorten – havik, ransuil en huismus - zijn 
in 2009 en 2013 ook daadwerkelijk nesten en/of jongen aangetroffen.  

Van de boom met het nest van havik was bij de controle in februari 2016 de kroon uitgebroken en geen nest 
meer aanwezig. Havik zelf is vroeg in het voorjaar van 2016 wel op diverse plekken waargenomen, 
waaronder baltsend aan de noordkant van het plangebied. Bij de controle in april 2016 of havik ook broedt 
op het landgoed, is de soort niet aangetroffen. In 2009 en 2013 zijn roepende ransuiljongen gehoord ten 
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oosten van het Plesmangebouw. Bij de controle in februari 2016 zijn diverse nesten aangetroffen die door 
ransuil of boomvalk gebruikt kunnen worden (vermoedelijk van zwarte kraai) (boomvalk is in 2009 en 2013 
ook waargenomen). Bij de controle in april 2016 zijn beide soorten (of aanwijzingen van aanwezigheid) niet 
waargenomen. Met uitzondering van enkele foeragerende of overvliegende buizerds aan de rand van het 
landgoed, zijn in 2016 geen andere (jaarrond beschermde) soorten aangetroffen.  

In het meest zuidwestelijke deel van de campus zijn in 2009 en 2013 sporen van huismusnesten 
waargenomen. In 2016 is dit niet opnieuw gecontroleerd, de gebouwen vallen niet onder het plan dat 
getoetst wordt in deze rapportage. 

Tot slot zijn ook nesten of aanwijzingen daarvan aangetroffen van de minder algemene soorten blauwe 
reiger, ijsvogel en bosuil. In 2013 en 2016 zijn diverse bosuilen gehoord en gezien. Op 1 juni, 6 juli en 7 
september 2016 zijn volwassen en jonge bosuilen gehoord in de bospercelen ten zuiden en oosten van de 
tennisbaan. Het betrof een volwassen man, een volwassen vrouw en zeker drie jongen. Dit duidt op een 
broedgeval op of nabij het landgoed. De exacte nestlocatie is onbekend, de jongen waren al uitgevlogen. 

 

4.4.2 Effectbeoordeling 
Ten aanzien van vogels verbiedt de Wet natuurbescherming het opzettelijk doden of vangen, het opzettelijk 
vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren, het rapen of onder zich hebben van eieren en het opzettelijk 
storen van vogels. Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het geval de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Voor schadelijke werkzaamheden in het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend, omdat het uitvoeren 
van de werkzaamheden buiten het broedseizoen over het algemeen een goed alternatief vormt. Wanneer 
werkzaamheden uitgevoerd worden buiten het broedseizoen is voor de meeste vogelsoorten in dat geval 
geen ontheffing nodig. 

Voor een aantal soorten geldt echter dat hun verblijfplaatsen (nest) en de functionele omgeving daarvan 
jaarrond beschermd is. Bij verstoring of vernieling van nesten of leefgebied moet voor deze soorten ook 
buiten het broedseizoen een ontheffing aangevraagd worden. Dit betreft hoofdzakelijk roofvogels en uilen, 
maar ook huismus en gierzwaluw.  

Bij de inventarisaties in 2009 en 2013 zijn nesten van deze jaarrond beschermde soorten aangetroffen. Bij 
de actualisatie in 2016 bleek het haviknest verdwenen (inclusief boom) en zijn ook van de ander soorten 
geen nesten aangetroffen binnen de effectafstanden van de locaties waar wijzigingen gepland zijn. Van 
negatieve effecten op (nesten van) jaarrond beschermde soorten is dan ook geen sprake. Op basis van de 
gegevens uit het verleden is vestiging in komende broedseizoenen echter niet onwaarschijnlijk. Bij concrete 
plannen dient vanaf 2017 opnieuw beoordeeld te worden of binnen de invloedsfeer van de locatie nesten 
aanwezig zijn. 

Voor de minder algemene soorten, zoals bosuil en ijsvogel, wordt geadviseerd om - indien van toepassing - 
maatregelen te treffen (ondanks dat dit geen verplichting is). Voor bosuil geldt dat bij het eventueel kappen 
van bomen met de nestlocatie of direct aangrenzende bomen, gemitigeerd kan worden door het plaatsen 
van minimaal twee speciale bosuilenkasten in bos waar geen werkzaamheden uitgevoerd (gaan) worden. 
Voor ijsvogel geldt dat getracht kan worden om broedplekken, bijvoorbeeld wortelkluiten van omgevallen 
bomen of oeverwanden van water, te behouden of in ieder geval de verstoring te beperken. Indien wenselijk 
kan bij vernietiging elders een alternatief aangeboden worden.  

 

4.5 Vleermuizen 

4.5.1 Aangetroffen soorten 
Zowel in 2009, 2013 en 2016 is gericht onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen. In 2009 zijn vijf soorten 
aangetroffen: watervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
laatvlieger. Hierbij zijn ook vaste verblijfplaatsen vastgesteld (zowel in bomen als in de bebouwingen). Het 
kasteel wordt als kraamkolonie gebruikt door watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen. Verder wordt 
ook de toegangspoort gebruikt als verblijfplaats van watervleermuis en gewone dwergvleermuis. In een 
aantal bomen zijn verblijfplaatsen vastgesteld van ruige dwergvleermuis. Naast verblijfplaatsen zijn diverse 
vliegroutes over het terrein van gewone dwergvleermuizen, rosse vleermuizen en watervleermuizen. De 
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vijver in het westelijke deel van het landgoed werd in 2009 door de gewone dwergvleermuis gebruikt als 
foerageergebied.  

 

In 2013 zijn geen andere soorten waargenomen en is geen nieuw gericht onderzoek naar gebruik van 
verblijfplaatsen uitgevoerd. Wel zijn de potenties van diverse gebouwen en bomen onderzocht en 
beschreven. In de gebouwen kunnen achter betimmering of onder dakpannen zomerverblijfplaatsen 
aanwezig zijn. In de oude, monumentale gebouwen zijn mogelijk ook winterverblijfplaatsen aanwezig van 
meervleermuis, watervleermuis, grootoorvleermuis, baardvleermuis en franjestaart (mededeling 
terreinbeheerder (Maas, 2014)). Onderzoek naar winterverblijven is niet uitgevoerd (dit is ook nog niet zinvol 
aangezien de maatregelen nog niet zijn bepaald). Verspreid over het landgoed staan eveneens bomen met 
holtes die gebruikt kunnen worden door vleermuizen. Uit een gerichte boominspectie is gebleken dat een 
groot deel niet geschikt is als verblijfplaats. Alleen enkele holtes in kastanjes in een laan aan de noordkant 
van het landgoed voldoen als potentieel geschikte verblijfplaats voor rosse vleermuis. Ook in 2013 wordt 
door verschillende vleermuissoorten verspreid over het landgoed veel gefoerageerd in lanen, nabij het 
kasteel en boven de vijvers. Alleen in de zone ten zuiden van het landgoed, de polder, wordt niet tot 
nauwelijks gefoerageerd (Figuur 5). 

 

In 2016 is alleen het centrale gedeelte van het landgoed onderzocht, voor dit deel zijn concrete plannen voor 
herinrichting (Forumgebouw). Hierbij zijn in totaal zeven soorten waargenomen (meer dan in 2009 en 2013): 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, franjestaart, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
rosse vleermuis en laatvlieger. Van twee soorten zijn vaste verblijfplaatsen vastgesteld: gewone 
grootoorvleermuis in een boom ten zuidwesten van de tennisbaan en van rosse vleermuis twee bomen ten 
zuidwesten van de tennisbaan en zes baltslocaties verspreid over het onderzoeksgebied. Beide soorten zijn 
ook foeragerend waargenomen, gewone grootoorvleermuis nabij de verblijfplaats en rosse vleermuis 
verspreid over het onderzoeksgebied.  

 

Gewone dwergvleermuis is elke avond verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen, variërend van 
hoge dichtheden naar enkele individuen. Op één avond (6 juli) is een vliegroute vastgesteld door de laan van 
de centrale as. Op één avond (8 augustus) zijn twee baltsende exemplaren vastgesteld aan de zuidzijde.  

 

Laatvlieger, watervleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis zijn allemaal met enkele individuen 
foeragerend waargenomen. Met name franjestaart is een opvallende waarneming. De soort is tamelijk 
zeldzaam in Nederland en komt vooral voor in kleinschalige landschappen met oude bomen. In de winter 
worden vooral ondergrondse ruimtes gebruikt zoals ijskelder, forten, bunkers et cetera. Het landgoed is in 
die zin een typisch leefgebied van deze soort. De waarneming sluit aan bij het onderzoek uit 2013, waarbij 
geconcludeerd werd dat verblijfplaatsen van de soort niet uitgesloten werden. 

 

4.5.2 Effectbeoordeling 
Algemeen 

Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd (overige Europees beschermde soorten)), waarvoor bij 
aantasting van leefgebied (verblijfplaatsen, vliegroutes en essentieel foerageergebied) altijd een ontheffing 
nodig is. Gezien de kwetsbaarheid en de levenswijze van vleermuizen mogen inventarisatiegegevens ook 
niet ouder zijn dan maximaal drie jaar. De inventarisaties geven op planniveau voldoende informatie, voor 
concrete projecten (invulling van het bestemmingsplan) is gezien de inventarisatiejaren, een gerichte 
actualisatie noodzakelijk. Dit is voor het centrale deel (Forumgebouw) al uitgevoerd en onderdeel van deze 
rapportage (zie aparte paragraaf). 

 

Op basis van de inventarisatiegegevens wordt geconcludeerd dat vleermuizen overal op het landgoed 
verwacht kunnen worden. Bijna alle gebouwen zijn geschikt of potentieel geschikt als verblijfplaats. De sloop 
of verbouw (aanbouw) van deze bebouwing kan dus leiden tot aantasting van verblijfplaatsen en dus van 
leefgebied. Bij de uitgangspunten zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan bij de verschillende 
bouwprojecten aan voldaan moet worden (o.a. beperken verlichting en kap bomen). Daarnaast zullen er, 
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indien vaststaat dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt, mitigerende maatregelen moeten 
worden getroffen (zie hoofdstuk 4).  

 

Figuur 5 Verspreiding waarnemingen vleermuizen op landgoed Nijenrode (bron: Fortuin & De Jong, 2010) 

 

Naast directe effecten door het aantasten (verdwijnen) van verblijfplaatsen, kan ook verstoring optreden door 
aantasting van vliegroutes of foerageergebied. Op basis van de ruimtelijke inrichting zal van aantasting van 
vliegroutes of essentieel foerageergebied geen sprake zijn, aangezien op het landgoed ruim voldoende 
alternatieven aanwezig zijn. Er blijven veel bosranden, lanen en waterelementen gehandhaafd. Wel kan de 
nieuwe inrichting en het gebruik een effect hebben op de kwaliteit van de vliegroutes en het foerageergebied 
door een toename van het verhard oppervlak, intensiever beheer en gebruik en een toename van de 
verlichting (zowel straatverlichting als vanuit gebouwen). Tegelijkertijd leiden nieuwe natuur- en 
landschappelijke maatregelen (o.a. versterken lanen en bosranden en verbindende elementen tussen oude 
en nieuwe deel van het landgoed tot het versterken van het netwerk van deze soorten.  

Bij de verdere uitwerking van de plannen dient er een gericht onderzoek en beoordeling plaats te vinden. 
Ook hiervoor geldt dat wanneer bekend is hoe de nieuwe inrichting vormgegeven wordt (zowel ruimtelijk als 
het beheer en gebruik), een gericht onderzoek of een gerichte effectbeoordeling uitgevoerd kan worden. 
Afhankelijk van de geconstateerde effecten is ook voor aantasting van het leefgebied een ontheffing 
noodzakelijk. 

 

Aantoonbaar vergunbaar 

Wanneer aangetoond wordt dat de plannen noodzakelijk zijn, de vleermuisactiviteit goed in beeld is gebracht 
en de juiste maatregelen zijn getroffen en/of worden voorgesteld, is op dit moment het verkrijgen van een 
ontheffing voor het verstoren of vernietigen van leefgebied van vleermuizen mogelijk.  

 

NB: Omdat vleermuizen vaak traditiegetrouw gedrag vertonen, is het nodig dat eventueel noodzakelijke 
alternatieven tijdig beschikbaar gesteld worden, minimaal een seizoen voorafgaande aan de verstoring of 
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vernietiging van bestaand leefgebied. Het onderzoek moet hierdoor ook tijdig (één of twee seizoenen 
voorafgaande aan de ingreep) uitgevoerd worden.  

 

Centrale deel/Forumgebouw 

Het ontwerp van het Forumgebouw is dusdanig aangepast dat de bomen met verblijfplaatsen van 
grootoorvleermuizen en rosse vleermuizen (ten zuidwesten van de tennisbaan) niet worden gekapt. In het 
bestemmingsplan zijn daarnaast randvoorwaarden opgenomen m.b.t. de uitstraling van het gebouw op de 
omliggende omgeving. Het gebouw ligt echter op dusdanige afstand dat dat duurzaam behoud van de 
verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis niet met zekerheid gesteld kan worden.  

Daarnaast worden bomen in de omgeving van het nieuwe Forumgebouw door rosse vleermuis gebruikt als 
baltsplaats. Deze paarverblijfplaatsen bestaan meestal uit holtes in bomen die het mannetje gedurende 
enkele weken bezet een paarverblijfplaats en verdedigt. Tijdens het onderzoek zijn de baltsroepen 
waargenomen tijdens de vlucht. De verwachting is dat de soort gebruik maakt van verschillende boomholtes 
in de directe omgeving. Door het nieuwe gebouw wordt mogelijk een deel van deze baltslocatie aangetast. 

Voor rosse vleermuis en gewone grootoorvleermuizen zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk en is 
tevens een ontheffingsaanvraag aan de orde. Deze maatregelen zijn te verdelen in drie categorieën: 

• Behoud leefgebied (afwisseling van open ruimte, oude bomen en bosranden) door maatregelen op het 
landgoed. Hierbij het gebied ten noorden van het gebouw versterken (o.a. opheffen tennisbaan) 

• Aanbieden van tijdelijke alternatieven (indien noodzakelijk); 
• Aanbieden van nieuwe, permanente alternatieven. 

  
Hiervoor zal het gehele landgoed in ogenschouw worden genomen en een gedetailleerd mitigatieplan 
worden opgesteld. Uitgangspunt hierbij is het behoud (en eventueel versterking) van het leefgebied van de 
soorten (met alle functies die hierbij horen).  
 
Voor gewone dwergvleermuis geldt dat er een vliegroute loopt langs de bestaande laan. In het ontwerp gaat 
men uit van een open ruimte met onderbreking van de bestaande laan. Uitgangspunt is het behoud van 
bomen waardoor laan blijft functioneren als vliegroute.  

 

Omdat het beide boombewonende soorten betreft, moet goed bekeken worden hoe de mitigatie 
vormgegeven wordt. Een oude boom met holte is niet zomaar te vervangen door een kunstmatige 
verblijfplaats. Van rosse vleermuis is bekend dat de soort diverse verblijfplaatsen gelijktijdig gebruikt, het 
leefgebied bestaat uit een cluster van verblijfplaatsen die op verschillende momenten of met verschillende 
functies gebruikt worden. Het verdwijnen of ongeschikt worden van één locatie hoeft dan ook niet het 
volledig verdwijnen van de soort te betekenen. Actuele gegevens over waar en hoeveel verblijfplaatsen 
elders op het landgoed aanwezig zijn, zijn niet beschikbaar. De meest recente gegevens daarover dateren 
uit 2009, waarbij aan de oostzijde twee verblijfplaatsen zijn aangetroffen. Mitigatie van gewone 
grootoorvleermuis is wel mogelijk met speciale kasten. Het verspreid en strategisch ophangen van dergelijke 
kasten is een minimale vereiste om voor een ontheffing in aanmerking te komen (vier kasten per verdwenen 
verblijfplaats). 

Naast de verblijfplaatsen moet ook rekening gehouden worden met verlichting van de omgeving. Van belang 
hierbij is dat de lichtbelasting van het leefgebied niet toeneemt. Hiervoor is mogelijk een speciaal 
verlichtingsplan noodzakelijk, waaruit blijkt waar welke verlichting aangebracht wordt en in hoeverre dit leidt 
tot een toename van verlichting op het landgoed. Afhankelijk van de locatie is saldering mogelijk, mits 
nieuwe donkere gebieden voldoende geschikt zijn om de functie over te nemen of aan te vullen. 

 

4.6 Vissen 
 

4.6.1 Aangetroffen soorten 
In 2009 is gericht onderzoek uitgevoerd naar visfauna. In de zuidelijke watergang van het polderdeelgebied 
zijn 15 kleine modderkruipers gevangen en in de vijver van het parkbos (de oostelijke grote vijver) zijn nog 
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eens twee exemplaren gevangen. In 2013 is geen nieuw gericht onderzoek uitgevoerd. Het leefgebied is niet 
gewijzigd, waardoor door Maas (2014) aangenomen wordt dat de soort nog steeds aanwezig zal zijn.  

 

4.6.2 Effectbeoordeling 
Onder de Wet natuurbescherming is de kleine modderkruiper niet meer beschermd. Overtreding van 
eventuele verbodsbepalingen is daarmee niet aan de orde. De zorgplicht blijft echter wel van toepassing.  

 

4.7 Reptielen 

4.7.1 Aangetroffen soorten 
Zowel in 2009 als in 2013 zijn geen reptielen aangetroffen. Wel is bekend dat in het verleden de ringslang is 
aangetroffen door een bewoonster van het landgoed (Maas, 2014). Ook zijn enkele broeihopen aanwezig, 
die aangelegd zijn door de terreinbeheerder. Ringslang lijkt aanwezig op het landgoed maar sterke 
aanwijzingen zijn er niet. De dichtheid is of erg laag of het gaat om incidentele, zwervende exemplaren. 

 

4.7.2 Effectbeoordeling 
Het aantal waarnemingen van ringslang is dusdanig beperkt dat op basis van die gegevens een gepaste 
effectbeoordeling niet opgesteld kan worden. De planlocatie ligt wel binnen het areaal van ringslang en het 
gebied voldoet als matig geschikt leefgebied. Op de locatie waar de waarneming gedaan is, zijn geen 
wijzigingen gepland. 

 

Door de mobiliteit van de soort en de omvang van het leefgebied, kan worden aangenomen dat de soort op 
het hele landgoed voor kan komen. De delen met de hoogste kansen zijn de meer natte terreindelen, zoals 
de waterelementen, oeverzones en natte graslanden en ruigtes. Als overwinteringsplekken kunnen echter 
ook de hogere delen gebruikt worden, mits er plekken zijn waar de soort zich vorstvrij kan verstoppen 
(broeihopen, stapels met tuin- en snoeiafval, mesthopen, holtes et cetera). Op basis van de ruimtelijke visie 
zijn wel wijzigingen gepland in potentieel geschikt leefgebied (in ieder geval de mensa en de campus, maar 
ook andere gebouwen als het forumgebouw en delen van de wooncampus). Gezien de beschermingsstatus 
van ringslang (nationaal beschermde soort), dient onderzocht te worden of en in welke dichtheid ringslang 
voorkomt op het landgoed en welke leefgebiedfuncties waar aanwezig zijn. Een dergelijk onderzoek moet 
tijdig uitgevoerd worden, mede ook omdat wanneer ringslangen daadwerkelijk aangetroffen worden er ook 
voldoende tijd moet zijn voor het treffen van mitigatiemaatregelen. Geadviseerd wordt om dergelijk 
onderzoek twee tot drie jaar voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering uit te voeren. 

 

Wanneer ringslang aangetroffen wordt en aantasting van leefgebied optreedt of er kansen zijn dat individuen 
verstoord of gedood worden, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. Wanneer aangetoond wordt 
dat de plannen noodzakelijk zijn, de aanwezigheid en landschapsgebruik door ringslang goed in beeld is 
gebracht en de juiste maatregelen zijn getroffen en/of worden voorgesteld, is op dit moment het verkrijgen 
van een ontheffing voor het verstoren of vernietigen van leefgebied van ringslang mogelijk1.  

 

4.8 Amfibieën 
Zowel in 2009 als in 2013 zijn diverse amfibiesoorten waargenomen. Het gaat in alle gevallen om soorten uit 
de laagste beschermingscategorie (nationaal beschermde soorten), zoals bruine kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Utrecht een 
vrijstelling van de ontheffingsplicht. Vervolgstappen als nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag zijn dan 
ook niet aan de orde. Wel geldt ook voor deze algemeen voorkomende soorten de zorgplicht (artikel 1.11 
van de Wet natuurbescherming) wat betekent dat met zorg gewerkt moet worden om de schade aan 
leefgebied of individuen te beperken. 
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4.9 Insecten en ongewervelden 
NDFF meldt geen beschermde dagvlinders en overige ongewervelden in het plangebied. Het plangebied 
bevat geen geschikt habitat voor beschermde insecten en ongewervelden (Maas, 2014) . Deze soorten 
stellen kritische eisen aan hun leefomgeving, die ontbreken in het plangebied. Er worden daarom ook geen 
beschermde soorten verwacht in het plangebied. 

 

5 VOORKOMEN VAN EFFECTEN 
 

5.1 Toelichting 
Een belangrijk onderdeel van een ontheffingsaanvraag is het inzichtelijk maken hoe optredende negatieve 
effecten (verstoring, vernietiging) voorkomen, gemitigeerd of zelfs gecompenseerd worden. Hoewel in dit 
stadium nog niet concreet bekend is welke activiteiten of werkzaamheden wanneer uitgevoerd gaan worden, 
worden enkele voorbeelden gegeven van mogelijke maatregelen. Deze voorstellen zijn informatief van aard 
en kan niet als volledig mitigatieplan gebruikt worden. Dit niet alleen omdat de daadwerkelijke negatieve 
effecten nog niet bekend zijn, maar ook omdat ten tijde van de daadwerkelijke uitvoer van de plannen de 
voorwaarden gewijzigd kunnen zijn. Het geeft inzicht in de type maatregelen die op dit moment noodzakelijk 
zouden zijn, wanneer nu een ontheffingsaanvraag (of gedragscode) opgesteld zou worden. 

 

5.2 Maatregelen 
In onderstaan overzicht is per soortgroep aangegeven welke maatregelen tijdens de uitvoering kunnen 
worden getroffen.  

Vogels 

• Algemene broedvogels: De vegetatie, inclusie de kap van bomen, wordt verwijderd buiten het 
broedseizoen (dat in de regel loopt van half maart tot eind juli); 

• Jaarrond beschermde soorten: De bomen of nestlocaties worden verwijderd buiten het broedseizoen (kan 
al in februari starten); 

• Jaarrond beschermde soorten (huismus): Voorafgaande  aan het verwijderen of ongeschikt maken van 
nestlocaties, worden in de directe omgeving alternatieven aangeboden; 

• Voorafgaande aan de kap, snoei of verwijdering wordt een eenmalige controle uitgevoerd of 
daadwerkelijk geen broedende vogels meer aanwezig zijn (Turkse tortels kunnen bijvoorbeeld het hele 
jaar door broeden); 

 

Vleermuizen 

• Voor vleermuizen wordt er een gedetailleerd mitigatieplan opgesteld waarbij nieuwe natuurmaatregelen 
gecombineerd worden met alternatieve verblijfplaatsen. 

• Sloopwerkzaamheden of bomenkap worden uitgevoerd buiten de periode maart tot en met half oktober 
(waarin de zomerverblijfplaats in gebruik is) of buiten de winterperiode wanneer een winterverblijf 
aanwezig is (oktober tot en met maart); 

• Enkele maanden voorafgaand aan de sloop worden alternatieve verblijfplaatsen aangeboden. Afhankelijk 
van de functie en de soort gebeurt dit in een veelvoud van het aantal dat verdwijnt of het aantal 
verblijfsplaatsen dat ongeschikt wordt; 

• Minimaal vijf dagen voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden worden verblijfplaatsen 
ongeschikt gemaakt door het verstoren van het microklimaat (bijvoorbeeld door het creëren van tocht, 
lichtinval et cetera). Dit kan bij gebouwen door bijvoorbeeld dakpannen of daklijsten te verwijderen, of 
gaten in spouwmuren te maken. Voor bomen geldt dat de holtes ongeschikt of ontoegankelijk worden 
gemaakt;  

• Scherm lichtbronnen af bij werkzaamheden tijdens de schemer of nacht in de vliegactieve periode van 
vleermuizen. Op deze manier wordt voorkomen dat vleermuizen worden verstoord tijdens het foerageren; 

• Indien van toepassing wordt de nieuwbouw geschikt (toegankelijk) gemaakt voor vleermuizen. Dit kan in 
de spouw, maar ook in speciale geïntegreerde kasten. 
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Ringslang 

• Maatregelen voor deze soort zijn niet volledig uitgewerkt omdat de aanwezigheid niet volledig vast staat. 
Eventuele maatregelen zijn maatwerk, gericht op de situatie in het te verstoren leefgebied(onderdeel). 

• Behoud, herstel of aanleg broeihopen en/of overwinteringslocaties; 
• Bij verstoring of vernieling leefgebied, tijdig ongeschikt maken door bijvoorbeeld kort afmaaien van de 

vegetatie; 
• Afschermen leefgebied waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Amfibieën (vanuit zorgplicht) 
• Maatregelen oevers uitvoeren buiten voortplanting seizoen 
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6 CONCLUSIES 
Niet alle effecten op (beschermde) planten en dieren zijn in strijd met de Wet Natuurbescherming (onderdeel 
soortbescherming). Alleen wanneer de effecten vallen binnen de algemene verbodsbepalingen van artikel 
3.1 tot en met 3.11 is sprake van een dreigende overtreding. Uiteraard zijn alle positieve effecten voor 
beschermde soorten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 
 
De mogelijke negatieve effecten zijn afgezet tegen de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 
(deel soortbescherming). In de onderstaande tabel is weergegeven welke mogelijke gevolgen voor 
beschermde planten en dieren strijdig zijn met de verbodsbepalingen, indien geen voorzorgsmaatregelen 
worden genomen en de gevolgen niet worden gemitigeerd. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de waargenomen beschermde soorten en op basis 
van habitatkenmerken verwachte beschermde soorten. Hieronder wordt per soortgroep aangegeven of er 
sprake is van een mogelijke overtreding dan wel een vrijstelling.  
 

Soortgroep Soort  Mogelijke overtreding Conclusie 

Vaatplanten Blaasvaren 

Geen sprake van aantasting en 
derhalve geen sprake van 
overtreding van verbodsbepaling 
 

Ontheffing niet aan de orde. Voorafgaand aan 
kap bomen check aanwezigheid van vaste 
nesten 

Vogels 
Diverse 
broedvogels 

Opzettelijk 
vernielen/beschadigen van 
nesten, rustplaatsen en eieren 
Opzettelijk doden/vangen van 
vogels 
Vogels opzettelijk te verstoren 
(niet als verstoring niet van 
wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding) 
 

Geen effecten indien maatregelen worden 
uitgevoerd buiten het broedseizoen.  

Vleermuizen 

watervleermuis, 
gewone 
dwergvleermuis, 
ruige 
dwergvleermuis, 
rosse vleermuis 
en laatvlieger, 
franjestaart, 
watervleermuis en  
gewone 
grootoorvleermuis, 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Dieren opzettelijk te verstoren 
Beschadigen/ 
vernielen van rustplaatsen 
 
Baltsplaatsen Rosse vleermuis, 
mogelijke verstoring 
verblijfplaatsen Rosse vleermuis 
en Gewone grootoor 
Vliegroute Gewone 
dwergvleermuis (Forumgebouw) 
 

 

Voor vleermuizen dient een gedetailleerd 
mitigatieplan opgesteld moet worden waarbij 
nieuwe natuurmaatregelen voorgesteld moeten 
worden om negatieve effecten op deze 
soortgroep te voorkomen (inclusief 
ontheffingsaanvraag).  
Aantasting vliegroute gewone dwergvleermuis 
dient te worden voorkomen 
De recent te slopen gebouwen dienen 
voorafgaand aan de sloop te worden 
onderzocht op winterverblijfplaatsen.  
 

Reptielen Ringslang 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Opzettelijk beschadigen/ 
vernielen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen 

Bij maatregelen aan de bestaande sloten dient 
voorafgaan aan de uitvoering nader 
onderzoek naar het voorkomen van ringslang 
plaats te vinden (2 a 3 jaar voor uitvoering).  

Amfibieën Bruine kikker etc 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Opzettelijk beschadigen/ 
vernielen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen 

Geen ontheffing nodig omdat er een 
provinciale vrijstelling geldt (onder 
voorwaarde) 
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Grondgebonden 
zoogdieren 

Bunzing etc 

Opzettelijk doden/vangen van 
dieren 
Opzettelijk beschadigen/ 
vernielen van vaste rust- en 
verblijfplaatsen 

Geen ontheffing nodig omdat er een 
provinciale vrijstelling (onder voorwaarde*) 
geldt 

*De vrijstelling geldt voor Ruimtelijke ingrepen. Binnen de provincie Utrecht geldt deze voorzover in 
redelijkheid alles is verricht of gelaten om te voorkomen dat de verboden uit de wet, worden overtreden 

Concluderend: 

• In en rond het plangebied komen diverse soorten voor die door de Wet natuurbescherming (onderdeel 
soortbescherming) worden beschermd. 

• Door naleving van het ecologisch protocol (paragraaf 4.2 en bijlage C) kunnen de negatieve effecten 
grotendeels voorkomen of beperkt worden. Hierbij kan ook worden voldaan aan de voorwaarde bij de 
vrijstelling 

• Werkzaamheden doe kunnen leiden tot verstoring van broedende vogels dienen plaats te vinden buiten 
het broedseizoen van vogels (indicatief: half maart-half juli). 

• Voor het deelproject Forumgebouw zal er bij het bouw- en uitvoeringsplan een gedetailleerde uitwerking 
van de mitigerende maatregelen moeten worden opgesteld op basis waarvan een ontheffingsaanvraag 
kan worden ingediend. Ten behoeve van de onderbouwing van de gunstige staat van instandhouding van 
deze soorten is het gewenst om ook het overige deel van het landgoed volledig te onderzoeken.  Indien 
alle voorwaarden worden nageleefd is redelijkerwijs aanneembaar dat deze ontheffing kan worden 
verleend en dat daarmee het bestemmingsplan uitvoerbaar is.  

• Niet alle schade is te vermijden, waardoor voor enkele Nationaal beschermde soorten (grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën) enkele verbodsbepalingen worden overtreden. Voor deze soorten geldt een 
provinciale vrijstelling. 
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BIJLAGE A INVENTARISATIERESULTAAT 2016 VLEERMUIZEN 
Vleermuizen 

 

 

• Gewone dwergvleermuis (rood): foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Op verlichte stukken 
(zuidelijk deel plangebied) enkele foeragerende Pp 

• Rosse vleermuis (lichtblauw): twee exemplaren (cirkels) overvliegend ten zuiden van de tennisbaan 
net na zonsondergang. 

• Laatvlieger (paars): twee exemplaren kort jagend ten zuiden van de tennisbaan (cirkel) 

• Watervleermuis (donkerblauw): eenmaal jagend boven de grote vijver noord van planlocatie (cirkel) 

• Grootoorvleermuis (groen): verblijfplaats met minstens 4 uitvliegende exemplaren naast de 
tennisbaan (stip) 
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• Gewone dwergvleermuis (rood): foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Langs verlichte pad 
(zuidelijk deel plangebied) veel foeragerende Pp, kennelijke vliegroute vanaf de campus gebouwen 
west van het plangebied 

• Rosse vleermuis (lichtblauw): minimaal zes exemplaren overvliegend boven bospaden en 
tennisbaan (pijl), herkomst vanaf een verblijfplaats ten (noord)westen van plangebied.  

• Laatvlieger (paars): twee exemplaren kort jagend boven tennisbaan (cirkels) 

• Grootoorvleermuis (groen): jagend op een locatie boven bospad (cirkel) 

• Franjestaart (geel): jagend in boomkruin in bosperceel noord van plangebied. 
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• Gewone dwergvleermuis: foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote rode 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Op verlichte stukken 
(zuidelijk deel plangebied) bijna geen foeragerende Pp, maar wel 2x 2 baltsroepen. 

• Rosse vleermuis: enkele passerend boven bospad (lichtblauwe pijl) 

• Ruige dwergvleermuis: eenmaal ten noorden van tennisbaan (oranje stip) 

• Laatvlieger: nabij water, stukje buiten plangebied 

• Franjestaart boven bospad (gele stip). 
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• Gewone dwergvleermuis (rood): foeragerend in hele plangebied, locaties aangegeven met een grote 
cirkel zijn kerngebieden waar voortdurend één of meerdere aanwezig zijn. Op verlichte stukken 
(zuidelijk deel plangebied) bijna geen foeragerende Pp 

• Rosse vleermuis (lichtblauw): minimaal twee verblijfplaatsen (stippen) net ten zuiden van de 
tennisbaan, uitvliegend boven bospaden en tennisbaan (pijlen). Verder op zes locaties baltsplaatsen        
verspreid over het onderzoeksgebied. 

• Ruige dwergvleermuis (oranje): eenmaal jagend ten zuiden van tennisbaan (cirkel) 

• Laatvlieger (paars): kort jagend boven tennisbaan (cirkel) 

• Grootoorvleermuis (lichtgroen): jagend op drie locaties boven bospaden (cirkels) 
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BIJLAGE B INVENTARISATIE 2016 ROOFVOGELS 
 

In 2016 is heeft er op het landgoed onderzoek plaatsgevonden naar vaste nesten van vogels (roofvogels). In 
de winterperiode heeft er, op het moment dat het blad van de bomen was en nesten goed zichtbaar, een 
oriënterend veldbezoek plaatsgevonden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek heeft in april 
een tweede ronde plaatsgevonden. Hieronder zijn de resultaten weergeven. 

 

Oriënterend (winterbezoek) 

Het oriënterend veldbezoek is uitgevoerd op 15 februari 2016 door de heer J. Osterthun, ecoloog van 
ARCADIS, en had het karakter van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. De temperatuur was 4°C en de 
omstandigheden bewolkt en droog. 

 

De volgende waarnemingen zijn bekend (zie figuur 7):  

• nestplaats havik 

• nestplaats huismus (mestsporen) 

• nestplaats ransuil (jong roepend waargenomen, locatie nestplaats onbekend). 

 

Bij de foto’s hieronder worden kleuren en nummers genoemd die in figuur 7 zijn terug te vinden.   

De locatie van het haviksnest is door Bureau Viridis (2013) aangegeven met een stip op een kaart. Zie figuur 
7 voor de locatie. Op de locatie is een boom te vinden die gescheurd en afgebroken is (zie figuur 2). In de 
directe omgeving zijn geen nesten van haviken aangetroffen en derhalve wordt uitgegaan dat de verloren 
boom de “nestboom” was. Zowel in het noorden als westen van het gebied zijn haviken waargenomen. In 
het oosten is het baltsgeluid een aantal keer gehoord.  

 

 

Figuur 6. Locatie haviksnest (rode stip); betreffende boom gescheurd/afgebroken. 

 

Alle gebouwen op het terrein zijn onderzocht op mestsporen- en aanwezigheid van vogels met jaarrond 
beschermde nesten. Tijdens het veldbezoek zijn alleen de mestsporen aangetroffen die ook eerder door 
Bureau Viridis (2013) zijn waargenomen. Deze zijn vermoedelijk van huismus en het is niet duidelijk of deze 
nestplaats nog in gebruik is.  

In het midden en zuiden van het landgoed is een buizerd waargenomen. In het zuiden was een buizerd aan 
het jagen. In het midden van het landgoed was een buizerd het gebied aan het verkennen.  

 

Verspreid door het gebied zijn halsbandparkieten waargenomen. Ten zuidwesten van het hertenpark zijn 
vermoedelijk een aantal verblijfplaatsen in oude beuken.  
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In het noorden en het oosten zijn een aantal nesten aangetroffen van de blauwe reiger (zie figuur 3). Er 
waren nog geen blauwe reigers begonnen met het broedproces.  

 

 

Figuur 7. Locatie 8 en 9; Nestplaatsen blauwe reiger. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn een aantal nesten aangetroffen, de meeste vermoedelijk van een kraai (figuur 4, 
5). De nesten van een kraai genieten niet van jaarrond bescherming. Een aantekening bij deze waarneming 
is dat deze nesten ook in gebruik genomen kunnen worden door boomvalk en ransuil. Eksternesten worden 
in mindere mate in gebruik genomen door boomvalk en ransuil. De nesten van deze soorten genieten van 
jaarrond bescherming. In het midden van het landgoed is ook een  nest aangetroffen die een de kleine kant 
is voor havik en buizerd (figuur 6). Dit kan echter niet helemaal uitgesloten worden. Met het veldbezoek zijn 
in gebruikte nestplaatsen van buizerd en havik op het landgoed niet volledig uit te sluiten; sommige bomen 
zijn bedekt met klimop waar mogelijk een nest in ‘verstopt’ zit. 

 

 

Figuur 8. Locatie 3; nestplaats kraai/boomvalk/ransuil. 
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Figuur 9. Locatie 5; nestplaats kraai/boomvalk/ransuil. 

 

 

Figuur 10. Locatie 7; nestplaats kraai/havik/buizerd. 
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Figuur 11: Luchtfoto, Landgoed Nyenrode; blauwe contour, bruine cirkel; baltsroep havik, gele stip; 
nestplaats huismus (bureau Viridis, 2013), rode stip; nestplaats havik (bureau Viridis, 2013), groene stip; 
ransuil jong roepend (bureau Viridis, 2013), 1; nestplaats ekster, 2; mogelijke nestplaats 
kraai/boomvalk/ransuil, 3; mogelijke nestplaats kraai/boomvalk/ransuil, 4; mogelijke nestplaats 
kraai/boomvalk/ransuil, 5: mogelijke nestplaats kraai/boomvalk/ransuil, Vervallen nestplaats, 7; mogelijke 
nestplaats kraai/buizerd/havik, 8; nestplaats blauwe reiger, 9; mogelijke nestplaats blauwe reiger, 10; 
mogelijke nestplaats, kraai/boomvalk/ransuil, 11; nestplaats ekster (bron: 
https://globespotter.cyclomedia.com). 

 

Resultaten 2 e ronde veldbezoek 

 

Op 26 april 2016 heeft Jan Beekman (deskundige roofvogels Arcadis) het landgoed onderzocht op het 
voorkomen van nesten van roofvogels. Bij eerder onderzoek tijdens de winterperiode was vastgesteld dat 
het haviksnest dat in 2013 nog aanwezig was op het landgoed niet meer bestond (de boom was gespleten 
en deels omgevallen). Op dat moment was er wel sprake van activiteiten van haviken (mogelijk opzoek naar 
nieuwe nestlocatie) in de directe omgeving. Het vervolgonderzoek bestond uit een veldcontrole op het 
moment dat haviken al wel aan het broeden zijn maar nog niet al het blad aan de boom zat zodat eventuele 
nesten goed zichtbaar waren. De havik is op dat moment niet aangetroffen op het landgoed en er is met 
zekerheid vastgesteld dat er geen nesten aanwezig zijn binnen de contour van het Forumgebouw of de 
omgeving.  

Er zijn ook geen andere roofvogelnesten geconstateerd. Op de randen van het landgoed zijn wel buizerds 
waar genomen. Een nieuwe nestlocatie kan niet volledig worden uitgesloten. 
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BIJLAGE C MAATREGELEN TIJDENS DE UITVOERING 
 

Tijdens de werkzaamheden zal zeer zorgvuldig met de natuurwaarden moeten worden omgegaan. Dit 
betekent dat: 

• Duidelijk moet zijn welke soorten er op welk moment zijn (i.v.m. lange ontwikkeltijd van het 
beeldkwaliteitplan). Hiervoor is monitoring van de natuurwaarden in en rondom de geplande 
voorzieningen nodig. Dit moet tenminste 2 jaar voor de uitvoering plaatsvinden om voldoende tijd te 
hebben om mitigerende maatregelen uit te voeren. 

• Er bij elke ingreep een ecologisch werkprotocol moet worden gemaakt. Hierin wordt beschreven onder 
welke voorwaarden gebouwd kan worden en welke ruimte benut mag worden (bv. voor opslag van 
materiaal en materieel). 

• Ontwikkelingen moeten voldoen aan de in dit document genoemde randvoorwaarden of gemotiveerd 
afwijken (zonder negatieve effecten op natuurwaarden). Afwijkingen moeten voorgelegd worden aan het 
Bevoegd Gezag voor de EHS.  

• Mogelijk is voor een aantal ontwikkelingen een flora- en faunawet ontheffing noodzakelijk. Deze moet 
bijtijds worden aangevraagd bij het Bevoegd Gezag. 

 

Algemene maatregelen waar aan gedacht kan worden tijdens de uitvoering (nog nader te specificeren in een 
ecologisch werkprotocol, de lijst geeft enkel voorbeelden): 

Planning werkzaamheden 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in loof- of gemengd 
bos. Als uitzondering op deze regel kan in de periode tot 15 april nog wel hout worden uitgesleept dat 
voor 15 maart geveld is. 

• In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen boswerkzaamheden uitgevoerd in een vak/afdeling 
met naaldbos wanneer is vastgesteld dat daar broedgevallen voorkomen van vogelsoorten die zijn 
opgenomen in de Rode Lijst 2004 of in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Binnen een straal van 50 meter 
rondom uilen nesten (dit kunnen kasten of holtes zijn) wordt vanaf 15 januari geen werkzaamheden 
uitgevoerd. 

• Inrichting werklocatie en grondverzetwerkzaamheden 
• Waardevolle en beschermde vegetatie wordt voorafgaande aan de werkzaamheden gespaard door 

deze uit te rasteren. Is uitrastering niet mogelijk dan kunnen plaggen worden gestoken, die later na 
afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst. Uitsteken van plaggen is overigens niet bij 
alle vegetaties  mogelijk. 

• De bermen langs een toegangsweg naar de werklocatie wordt vaak gebruikt voor het parkeren van 
voertuigen of materiaal. Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt een parkeerplek en 
materiaalopslagplaats ingericht. Parkeren in de bermen is niet toegestaan.  

Bosomvorming/ kap van bomen  

• Bij de kap van bomen worden exemplaren met verblijfplaatsen voor beschermde diersoorten zoals 
vleermuizen en broedvogels met vaste nestlocaties gespaard. Deze gespaarde bomen blijven echter wel 
functioneren als verblijfsboom door te letten op de ruimtelijke samenhang van het omliggende terrein. 

 

Eisen aan de uitvoering (o.b.v. gedragscode zorgvuldig bosbeheer): 

• Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste 
infrastructuur van wegen, paden en sporen. 

• Vellingswerkzaamheden in een en dezelfde vak/afdeling wordt uitgevoerd in een doorlooptijd die zo kort 
is als redelijkerwijs mogelijk. Ditzelfde geldt voor uitsleepwerkzaamheden. 

• Bomen met ‘bewoonde’ of ‘bewoonbare’ horsten worden niet geveld. In de periode van 15 maart tot 15 
juli worden geen vellingen uitgevoerd binnen een afstand van 50 meter vanaf een boom waarin zicht een 
bewoonde roofvogelhorst bevindt. Wanneer vellingen plaatsvinden in de nabije omgeving van een boom 
waarin zich een  - al dan niet gewoond- roofvogelhorst bevindt, is de velrichting altijd van de horstboom 
afgewend. 

• Indien bomen met potentiële nestplaatsen van een uil gekapt moeten worden wordt ten minste 1 seizoen 
vooraf een vervangende nestplaats (in de vorm van een nestkast) opgehangen op een geschikte locatie. 
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• De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer weet waar zich de flora- en fauna-elementen bevinden 
die bij de werkzaamheden ontzien en/of beschermd moeten worden, door het intekenen van de locatie op 
een voldoende duidelijke kaart of door aanwijzing en markering in het terrein; een en ander wordt 
vastgelegd in de checklist zorgvuldig bosbeheer. 

• De opdrachtgever maakt met de aannemer, afspraken over de wijze waarop de planning en de uitvoering 
van de werkzaamheden wordt afgestemde op de aanwezigheid van flora- en fauna-elementen die 
moeten worden gespaard, ontzien en/of beschermd. 

• Deze afspraken worden vastgelegd in de checklist, die voor aanvang van de werk door of namens de 
opdrachtgever en de aannemer wordt opgemaakt en ondertekend. 

• De aannemer geeft zijn eventuele personeel en/of onderaannemers een kopie van de checklist en zorgt 
ervoor dat de checklist op het werk voorhanden is; de checklist is in ieder geval in alle machines en in de 
schaftgelegenheid aanwezig om te worden geraadpleegd. 

• De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in de checklist vastgelegde afspraken 
plaatsvinden en dat zijn personeel daaromtrent wordt geïnstrueerd. 

• De aannemer instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om ook niet-gemarkeerde 
elementen en te beschermden soorten die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen te sparen en 
te ontzien. 

Verwijderen en afvoeren verharding 

Indien delen van het verhard oppervlak worden verwijderd en afgevoerd buiten het terrein: 

Uitvoeringsspecificaties: 

• De verwijdering van de verharding wordt dusdanig uitgevoerd dat het materieel te allen tijde zich bevindt 
op de verharding. Dit kan bereikt worden door het werk uit te voeren op de verharding en langzaam terug 
te werken naar het eindpunt. Hierdoor vindt verwijdering en afvoer plaats vanaf de bestaande verharding.  

• Is de aanleg van aan- of afvoerwegen voor de werkzaamheden noodzakelijk, dan wordt er gewerkt zoals 
beschreven onder algemene voorwaarden: inrichting werklocatie en grondverzetwerkzaamheden. 

 



Bijlage 8  Nota vooroverleg

   Nijenrode

  Pagina 264 van 294



 

1 

 

 

Voorontwerpbestemmingsplan 

Nijenrode 

 

 

Nota Vooroverleg 

 

 

 

 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

September 2017 

  



 

2 

 

Inhoudsopgave 
 
 
1 Inleiding ......................................................................................................................................3 

2 Vooroverlegreacties ....................................................................................................................4 

3 Klankbordgroep reacties ............................................................................................................ 13 

 

  



 

3 

1 Inleiding 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan Nijenrode is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan de overleginstanties. In totaal hebben 6 
overlegpartners een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend. In hoofdstuk 2 van deze 
nota worden de vooroverlegreacties samengevat en beantwoord. Per reactie wordt aangegeven of en 
in welke mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan beoordeeld door de klankbordgroep. In hoofdstuk 3 zijn 
de reacties van de klankbordgroep samengevat en beantwoord.  
 
Deze Nota Vooroverleg heeft tot doel belangstellenden in de gelegenheid te stellen om kennis te 
nemen van de vooroverlegreacties en de reacties van de klankbordgroep en het standpunt daarover 
van de gemeente Stichtse Vecht. 
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2 Vooroverlegreacties  
 
Ten behoeve van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het 
voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan verschillende overleginstanties. Van de volgende 
instanties is een reactie ontvangen: 
1. Provincie Utrecht; 
2. Rijkswaterstaat; 
3. Waternet; 
4. Omgevingsdienst Regio Utrecht; 
5. Veiligheidsregio Utrecht; 
6. Mooisticht. 
 
 
De ingekomen reacties worden hieronder per instantie puntsgewijs behandeld. Vervolgens is per 
reactie een antwoord gegeven en is aangegeven of dit leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 

2.1 Provincie Utrecht 

Samenvatting reactie 
Cultuurhistorie:  

1. De provincie gaat er vanuit dat de uitwerking zoals opgenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan in overeenstemming is met hetgeen toentertijd besproken 
is v.w.b. de cultuurhistorische aspecten. 

Landschap 
2. Ruimtelijke visie en Beeldkwaliteitsplan: De bebouwing die nu geregeld wordt in het 

voorliggende bestemmingsplan past in de landschappelijke kwaliteiten. Het landgoed blijft 
één geheel in de Vechtzone en het hoofdgebouw (het Kasteel) heeft de aandacht. 

3. Provincie vraagt zich af of de nieuwbouw bij het koetshuis past bij het kasteel, aangezien 
de groene inrichting mager is aan de voorzijde. 

4. De provincie vraagt zich af of de ontwikkelingen geschetst voor de langere termijn in 
overeenstemming zijn met de kwaliteiten van het landschap.  

5. In de wijzigingsregels worden 3 grondgebonden woningen toegevoegd. Deze zijn niet 
terug te vinden in het beeldkwaliteitsplan. Is hierover in het verleden gesproken? Op basis 
van welke regeling (PRV) kunnen deze in het landelijk gebied worden gebouwd? 

6. Op blz. 22/23 wordt ingegaan op de kernrandzone. Dit is niet de juiste interpretatie. In dit 
plan wordt niet op basis van de kernrandzone bebouwing toegestaan. Er is in het plan 
alleen sprake van een goede ruimtelijke inpassing waarbij de nieuwe 
bebouwingselementen de aanwezige kwaliteiten niet schaden. Voor een kernrandzone 
wordt er een balans gezocht tussen de toegevoegde bebouwing en de 
kwaliteitsverbetering over een groter gebied in samenhang met een verbeterde stad-
landverbinding. Deze aspecten zitten niet in de huidige planvorming. 

Mobiliteit 
7. De provincie maakt zich zorgen over de verkeerssituaties die gaan ontstaan bij de inrit en 

de uitrit van Nyenrode. Zo wordt op basis van de Mobiliteitstoets geschat dat in de 
avondspits de wachttijden voor het verlaten van het terrein van Nyenrode kunnen oplopen 
tot 9 minuten. De provincie verwacht dat het verlagen van de maximumsnelheid tot 60 
km/u op de N402 niet voldoende is om de verkeersveiligheid ter hoogte van de inrit en de 
uitrit in voldoende mate te waarborgen. Gelet op de verkeersonveilige situaties die zich 
voordoen wil de provincie dat Nyenrode zich samen met de provincie (en eventueel de 
gemeente) inspant zowel de inrit als de uitrit veiliger vorm te geven. De provincie gaat 
hierover graag met gemeente en Nyenrode in gesprek.  

Natuur 
8. Om de saldobenadering toe te passen moet de nieuwe natuur, maar uiteraard ook de 

bestaande natuur, goed beschermd worden. De provincie ziet daarom graag dat voor alle 
natuurdelen een bestemming Natuur in het bestemmingsplan wordt opgenomen, naast het 
handhaven van de dubbelbestemming Natuur voor het hele NNN-gebied. 

9. Vrijwel het gehele plangebied heeft de bestemming Maatschappelijk (art. 4) gekregen. 
Hoewel daarin grote natuurwaarden voorkomen, wordt in de doeleinden natuur (art. 4.1) 
niet genoemd. 
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10. De bescherming van natuur in het NNN middels de (ondergeschikte) dubbelbestemming 
Waarde Natuur is onvoldoende omdat dan via de hoofdbestemming Maatschappelijk nog 
steeds significante aantasting van het NNN kan optreden (en dus in strijd is met PRV 
art. 2.4). Om de belangrijke natuurwaarden te beschermen moeten die meer zichtbaar op 
de kaart komen, waarbij een natuurbestemming de voorkeur heeft (zie ook opmerking 8). 

11. Op grond van het saldorapport dienen diverse natuurmaatregelen uitgevoerd te worden 
en ook delen van het landgoed toegevoegd te worden aan het NNN. Alleen als alle 
maatregelen uitgevoerd worden mag de extra bebouwing toegestaan worden.  De 
provincie vraagt zich af of de genoemde voorwaardelijke verplichting art. 15 onder 15.2 
Bouwregels, waarbij verwezen wordt naar bijlage 2 van de regels, voldoende waterdicht 
is. 

12. Onder artikel 22.2 is de Wetgevingszone aangegeven waar ter plaatse van de 
bestemming Tuin meerdere woningen gebouwd mogen worden. De provincie vraagt zich 
af of deze wijzigingsbevoegdheid in strijd is met het provinciaal verstedelijkingsverbod.  

13. In tegenstelling tot de bijlage Saldotoets wordt in paragraaf 3.2 van de toelichting wel 
uitgegaan van de Herijkte PRV 2016. In 3.2.1.7 wordt ook ingegaan op art. 3.15 Groene 
contour. De uitbreiding van parkeerplaatsen in de Groene contour is hiermee in strijd. 

14. In 3.2.2 wordt ingegaan op de Leidraad Behoud en ontwikkeling historische 
buitenplaatsen. Er wordt niet onderbouwd dat hier inderdaad sprake zou zijn van een 
financiële drager die nodig is voor het in stand houden van de historische buitenplaats. De 
provincie vraagt zich af of de leidraad wel van toepassing is voor het bestemmingsplan. 

15. Op grond van Wet natuurbeheer (Wnb) en de Verordening natuur en landschap (Vnl) 
gelden nieuwe regels voor houtopstanden. Onduidelijk is hoe in dit bestemmingsplan 
omgegaan wordt met dit onderdeel van de wet. 

16. Voor soortbescherming en N2000 geldt de nieuwe Wnb. De provincie gaat er van uit dat 
de gemeente zorgvuldig de uitgevoerde onderzoeken voor het bestemmingsplan 
controleert. Bij een vergunnings-/ontheffingsaanvraag zal de provincie vervolgens 
beoordelen of aan de Wnb wordt voldaan.  

17. De Saldotoets, bijlage 6 bij de toelichting, is gebaseerd op de vervallen PRV art. 4.11. Dit 
dient PRV Herijking 2016 art. 2.4 te worden.  

18. De Provincie ziet graag de groenvisie uit par. 1.3 en par. 4.3 uitgebreider beschreven en 
een integraal onderdeel uitmaken van het Beeldkwaliteitsplan. Nu staan in par. 2.3 van 
het BKP wel groene maatregelen, maar niet de visie op het landgoed vanuit het 
functioneren van de natuur. Ook de voor de saldobenadering vereiste gebiedsvisie is 
volgens de provincie niet volledig. De provincie stelt voor om daarbij onderscheid te 
maken tussen de BP periode (10 jaar) en de langere termijn.  

19. In par. 1.3 van de Saldotoets wordt gesteld dat deze Saldotoets tot stand is gekomen in 
overleg met de provincie. Dat geldt alleen voor het eerste concept (eind 2014), daarna is 
er geen contact meer geweest. 

20. De saldering heeft plaatsgevonden op basis van nog niet concreet uitgewerkte plannen en 
daarom wordt in de conclusies een voorbehoud gemaakt, zie 6.2 van de Saldotoets. De 
provincie ziet dit voorbehoud graag in het ontwerpbestemmingsplan opgelost. Het 
salderen moet gedaan worden over alles wat dit bestemmingsplan via de Verbeelding en 
de Regels maximaal mogelijk maakt, zie ook 4.1.1. Nu dat anders gedaan wordt (in par. 
2.3.1 van de Saldotoets is gekozen voor ‘daar waar nieuwe bebouwing of verharding is 
gepland’), kan significante aantasting van het NNN niet uitgesloten worden en is de 
eindconclusie dus onjuist. 

21. In par. 3.2.1 van de Saldotoets worden Natuurtypen beschreven, gebaseerd op het 
Natuurbeheerplan 2013. Ook hier hadden de huidige actuele en potentiële natuurdoelen 
uit het Natuurbeheerplan 2017 beschreven moeten zijn.  

22. De beschrijving van de maatregelen in par. 4.3 van de Saldotoets is nog onvoldoende 
concreet om ze goed te kunnen borgen (in dus ook in de bijlage van de Regels).  

23. Het plan gaat uit van ongeveer 11,5 ha toevoeging aan het NNN. Hiervoor is een besluit 
van gedeputeerde staten nodig. De eigenaar, in dit geval Nyenrode, dient GS daar om te 
verzoeken. 

24. In par. 5.2.2 van de Saldotoets (zie ook tekst verderop in paragraaf 5.2.5 en 5.2.4) moet 
ook ingegaan worden op de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen op de robuustheid 
van het NNN-gebied Nijenrode zelf, waarbij ook de uitbreiding van het NNN behandeld 
moet worden. Wat betreft het laatste, hoewel aangesloten wordt op de bestaande NNN-
delen zijn de verbindingen soms smal en ontstaan nieuwe enclaves binnen het NNN. Er 
ontstaat dan een probleem met de daar gewenste nieuwe woningen. 
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25. Op blz. 30 van de Saldotoets wordt aangegeven dat ca. 3.500 m2 bos verdwijnt waar nu 
veel paddenstoelen voorkomen. Weliswaar wordt 20.000 m2 ander bosgebied straks 
beschermd met de NNN-status. De provincie heeft beoordeeld of de saldering in balans is 
en acht de ecologische beoordeling formeel juist. Gezien het maatschappelijk belang van 
de universiteit en het feit dat formeel de zeldzame natuurwaarden niet zo zwaar 
beschermd zijn, stemt de provincie in met de saldering, mits zowel de natuurstatus als een 
goed ontwikkelingsbeheer geborgd worden. 

26. Voor de korte termijn vindt de provincie de plus in de concluderende beoordelingstabel in 
par. 6.1 van de Saldotoets voor de verbindingen en behoud van samenhang te groot, 
gezien ook de versnipperende werking van het Forumgebouw. Verder lijkt geen rekening 
gehouden te zijn met de toenemende aantallen tussen de gebouwen heen en weer 
lopende studenten, die een versnipperend effect kunnen versterken.  

27. Bij de borging (par. 6.3 van de Saldotoets) wordt gesproken over een schriftelijke 
waarborg waarop alle partijen aanspreekbaar zijn. En een vastlegging in een gebiedsvisie. 
De provincie vindt de voorgestelde borging niet concreet genoeg en ziet graag dat zoveel 
mogelijk gewerkt wordt met voorwaardelijke verplichtingen in de regels en directe 
bestemmingen.  

 
Reactie gemeente 
Cultuurhistorie 

1. De opmerking word ter kennisgeving aangenomen. 
Landschap 

2. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen.  
3. Qua landschap is een bewuste keuze gemaakt voor de openheid i.v.m. zichtlijnen. Het 

bestemmingsplan regelt de massa en de positie. De rest is uitwerking in kader van 
vergunningverlening (detaillering, kleurgebruik). In het bestemmingsplan wordt daarom 
een koppeling gemaakt met het BKP (zie ook reactie Mooisticht). 

4. De opmerking ziet op de 2e fase van de Ruimtelijke Visie en BKP. Het bestemmingsplan 
gaat over de eerste fase. Met de provincie zal nader worden afgestemd over de 
landschappelijke en ecologische inpassing van de ontwikkelingen op langere termijn.  

5. De wijzigingsbevoegdheid is overgenomen uit het onherroepelijke bestemmingsplan 
‘Breukelen Woongebied - reparatieplan’, vastgesteld op 1 juli 2015. De nieuwe woningen 
maken geen onderdeel uit van de ontwikkelingen op Nijenrode, zoals geschetst in de 
Ruimtelijke Visie en maken daarom geen deel uit van de beschrijving in het BKP. In 
toelichting wordt dit duidelijker beschreven. 

6. In artikel 3.2 van de PRV is aangegeven dat in landelijk gebied geen verstedelijking is 
toegestaan, tenzij in de PRV anders is bepaald. De ontwikkelingen voor Nijenrode die in 
het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, vallen niet onder de uitzondering zoals 
beschreven in art. 3.7 kernrandzone maar onder de uitzondering gemaakt in art. 1.7 voor 
verstedelijking op historische buitenplaatsen. De tekst in de toelichting wordt hierop 
aangepast. Bij de totstandkoming van het plan heeft de balans tussen de toe te voegen 
bebouwing en de kwaliteitsverbetering van het landgoed centraal gestaan. Zie hiervoor 
naast de toelichting ook de Ruimtelijke Visie en het BKP. Daar komt bij dat met het 
bestemmingsplan niet meer bouwmogelijkheden worden geboden dan met het vigerende 
plan al mogelijk is.  

Mobiliteit 
7. Behalve het verlagen van de snelheid op de Straatweg, zijn er meer maatregelen die de 

verkeersafwikkeling en de veiligheid ten goede komen. In de mobiliteitstoets zijn 
maatregelen beschreven die worden genomen om de verkeersafwikkeling te verbeteren. 
In aanvulling hierop zal Nyenrode de uitrit veiliger maken door de afbuiging linksaf voor de 
uitrijpoort  permanent te maken. Dit is in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk. De 
andere maatregelen in het mobiliteitstoets worden ook opgepakt, zoals 
mobiliteitsmanagement, pendeldienst en leenfietsen. Gemeente en Nyenrode gaan met 
de provincie nader in gesprek. Ondermeer op 23 april 2015 is hierover al met de provincie 
overleg gevoerd. 

Natuur 
8. De bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de bestaande en nieuwe natuur is 

geregeld met de dubbelbestemming Waarde – Natuur, die naast de enkelbestemming 
Maatschappelijk van toepassing is. De buitenplaats is in gebruik als universiteit en heeft 
daarom de enkelbestemming Maatschappelijk. Er zijn verschillende gebruikslagen die ook 
in de bestemmingen tot uitdrukking komen. Naast de huidige gebruiksfunctie onderwijs 
zijn er natuurbelangen, maar ook cultuurhistorische en archeologische belangen en 
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waterveiligheidsbelangen. Al deze belangen vragen om een specifiek 
beschermingsregime. De dubbelbestemmingen zijn hiervoor het geëigende juridische 
middel en bieden de bescherming die nodig is / gevraagd wordt. Bij bouw- of 
aanlegwerkzaamheden moet zowel aan de regels in de enkelbestemming als aan de 
regels in de dubbelbestemming(en) worden voldaan. Voor een klein deel van het 
plangebied, namelijk de zuidelijke rand bij het kanaal is nieuwe natuur in de vorm van 
nieuw laagland geprojecteerd. Dit deel zal wel de natuurbestemming krijgen, omdat hier 
geen ander gebruik is.  

9. Aan de bestemming Maatschappelijk wordt bij de bestemmingsomschrijving ‘natuur’ 
toegevoegd. 

10. De gemeente acht de bescherming van natuur in het NNN middels de dubbelbestemming 
Waarde - Natuur voldoende. De dubbelbestemming is niet ondergeschikt aan de 
enkelbestemming. Zie verder de reactie bij 8.  

11. Ja, de voorwaardelijke verplichting zoals opgenomen in artikel 15.2 zorgt er voor dat in het 
bestemmingsplan een juridische verplichting is om de beschreven maatregelen uit te 
voeren voordat er kan worden gebouwd. 

12. Het perceel Broekdijk Oost 34 is aangekocht door Nyenrode. Een deel van het perceel zal 
worden ingezet als robuuste verbinding tussen de oude en nieuwe NNN. Mede daarom is 
dit perceel meegenomen in het nieuwe plan. De enkelbestemmingen en ook de bedoelde 
wijzigingsbevoegdheid voor dit perceel zijn overgenomen uit het recent vastgestelde 
bestemmingsplan Breukelen Woongebied – reparatieplan. De wijzigingsbevoegdheid is 
zodoende bestaand recht dat wordt geconsolideerd in dit nieuwe bestemmingsplan. De 
drie woningen maken geen onderdeel uit van de planvorming voor Nijenrode zoals 
beschreven in de Ruimtelijke Visie en zijn daarom ook niet in het Beeldkwaliteitsplan 
beschreven 

13. De uitbreiding van de parkeerplaatsen waar de provincie op doelt, betreft het herschikken 
van de huidige parkeerterreinen. Er wordt hier geen ontwikkeling mogelijk gemaakt, de 
parkeerplaatsen zijn er nu al en zijn ook toegestaan in het huidige bestemmingsplan 
(bestaand planologisch toegestaan gebruik). Er is bij het intekenen van de groene contour 
geen rekening gehouden met de bestaande parkeerplaatsen met halfverharding. Alleen 
de bestaande verharde parkeerplaatsen zijn buiten de Groene contour in de PRV 
gehouden.  Zodoende is er geen strijd met artikel 3.15 Groene contour uit de PRV.  

14. De Leidraad Behoud en ontwikkeling historische buitenplaatsen is inderdaad niet van 
toepassing. De noodzaak voor ontwikkeling ligt namelijk niet in een tekort op de 
exploitatie, maar in een toegenomen ruimtebehoefte en het verbeteren van de  
concurrentiepositie van de universiteit. De leidraad is daarvoor niet bedoeld en zal 
zodoende niet worden beschreven in de toelichting.  

15. In paragraaf 4.5.4 is ingegaan op de Verordening Natuur en Landschap (Vnl) en 
houtopstanden. Het bestemmingsplan biedt binnen de bouwvlakken ruimte voor 
nieuwbouw, die gevolgen kan hebben op houtopstanden. De exacte effecten hangen 
samen met de nadere uitwerking van de nieuwbouw in het kader van vergunningverlening. 
De verwachting is dat er geen sprake zal zijn van aantasting van houtopstanden waaruit 
een herplantverplichting volgt. Maar mocht er alsnog aantasting plaatsvinden, die tot een 
herplantplicht leidt, dan is in het plangebied voldoende ruimte om aan de 
compensatieplicht uit de Vnl te voldoen. Dit wordt getoetst in het kader van de meldplicht 
die volgt uit de Wn-houtopstanden.  

16. De gemeente controleert inderdaad de ecologische onderzoeken zorgvuldig en is van 
mening dat sprake is van een zorgvuldig benadering die in overeenstemming is met de 
natuurwetgeving en het natuurbeleid. De opmerking wordt verder ter kennisgeving 
aangenomen.  

17. De saldotoets wordt aangepast zodat deze is gebaseerd op artikel 2.4 van de PRV 
Herijking 2016.  

18. De gebiedsvisie is beschreven in de Saldotoets. In overleg met de provincie is er voor 
gekozen om de tekst in de Saldotoets uit te breiden, waarbij meer wordt ingegaan op het 
functioneren en de robuustheid van de bestaande natuur. 

19. Bij de totstandkoming van de Saldotoets heeft meerdere malen afstemming 
plaatsgevonden met de provincie. Onder andere op 7 oktober 2013, 5 december 2013, 
8 april 2015 en 23 april 2015 (met een rondgang over het landgoed). En op 20 september 
2017 heeft overleg plaatsgevonden over de verwerking van de Saldotoets in het 
bestemmingsplan. 

20. Er heeft met de provincie afstemming plaatsgevonden over de wijze van verwerking van 
de Saldotoets in het bestemmingsplan. De regelingen in het bestemmingsplan zijn 
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gebaseerd op de Saldotoets. Daarmee zijn de voorbehouden in de Saldotoets 
weggenomen. De tekst in de Saldotoets wordt aangepast en in overeenstemming 
gebracht met het bestemmingsplan.  

21. De Saldotoets wordt aangepast, zodat de huidige actuele en potentiële natuurdoelen uit 
het Natuurbeheerplan 2017 beschreven worden. 

22. Par. 4.3 van de Saldotoets zal worden afgestemd op hoe in het bestemmingsplan de 
maatregelen juridisch zijn geborgd.  

23. Nyenrode zal een verzoek indienen om de contouren van de NNN en de Groene contour 
aan te passen.  

24. De Saldotoets wordt uitgebreid met een beschrijving van de effecten op de robuustheid 
van het bestaande NNN-gebied. Ten aanzien van de verbindingen tussen bestaande en 
nieuwe NNN, is te vermelden dat de corridor ten zuiden van het perceel Broekdijk Oost 34 
is verdubbeld in breedte van 30m naar ca. 60m. Dit zal in de Saldotoets nader worden 
beschreven. De enclave waar op wordt gedoeld, is het perceel Broekdijk Oost 34. De 
wijzigingsbevoegdheid voor de nieuwe woningen hier is overgenomen uit het geldende 
bestemmingsplan Breukelen Woongebied – reparatieplan. Zie ook het antwoord op reactie 
12. 

25. Het oordeel dat de saldering in balans is, wordt positief ontvangen. In aanvulling hierop: 
Bij de locatiekeuze van het Forumgebouw is nadrukkelijk rekening gehouden met het feit 
dat in de directe omgeving van deze locatie groeiplaatsen aanwezig zijn van 
paddenstoelen. Paddenstoelen stellen specifieke eisen aan de bodemsituatie zodat het 
niet eenvoudig is om dergelijke groeiplaatsen te verplaatsen. Mede om die reden is het 
zoekgebied voor de bouwvlek van het Forumgebouw verkleind en beperkt tot de directe 
omgeving van de bestaande bibliotheek en het daarachter aanwezige grasveld. De 
bosranden (waar de meeste paddenstoelen groeien) blijven zoveel mogelijk gespaard. Het 
is onjuist dat hierdoor 3.500m² waardevol bosgebied verdwijnt. De footprint van de huidige 
bibliotheek bedraagt al ruim 1.000m². Het is dus niet zo dat 3.500m² bos verdwijnt op deze 
plek. De tekst in paragraaf 5.2.3.1 van de Saldotoets zal hierop worden verduidelijkt door 
de berekening uit te schrijven. De toelichting wordt aangevuld met de afwegingen die ten 
grondslag liggen aan de locatiekeuze en de vorm van het bouwvlak van het 
Forumgebouw.  

26. Zoals ook in de beantwoording op reactie 25. is beschreven, is de locatie en positie van 
het Forumgebouw zeer zorgvuldig tot stand gekomen. Er is rekening gehouden met de 
natuurwaarden, zoals de paddenstoelen, bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen en 
met de vliegroute voor vleermuizen langs de centrale as. Daar komt bij dat het gebied 
tussen het AH-De Rooijgebouw in de huidige situatie bestaat uit kort gemaaid gras met 
verharding. De betredingsdruk is hier al hoog; dit wijzigt niet als gevolg van de bouw van 
het Forumgebouw, zij het dat de afstand tussen het Forumgebouw en het AH-De 
Rooijgebouw iets groter zal zijn dan tussen de bibliotheek en het AH-De Rooijgebouw. 
Daar staat tegenover dat de achterzijde van het gebouw goed zal worden afgeschermd 
om lichtuitstraling zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de functionaliteit van de bestaande 
bomenlaan als vliegroute van vleermuizen blijft intact. Verder is het bouwvlak voor het 
Forumgebouw voorzien van een bebouwingspercentage zodat bij de uiteindelijke 
positionering van het gebouw optimaal rekening kan worden gehouden met 
natuurwaarden. 
Het nieuwe forumgebouw leidt zodoende zo min mogelijk tot effecten. De plus is verder 
gebaseerd op alle maatregelen die tot een verbetering van de samenhang leiden. Het 
bouwvlak valt grotendeels samen met de footprint van de bestaande bibliotheek (footprint 
van 1.000m²). 

27. De Saldotoets dient tevens als gebiedsvisie en zal daartoe worden aangevuld. De 
maatregelen zijn met een voorwaardelijke verplichting geborgd in het bestemmingsplan. 
En de instandhouding, bescherming en ontwikkeling van de natuur is nader geborgd met 
de dubbelbestemming Waarde – Natuur. De Saldotoets zal hier op worden aangepast 
zodat de tekst in par. 6.3 in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De gemeente 
acht hiermee voldoende concrete borging te hebben geboden.  

 
Conclusie 

1. Geen wijziging. 
2. Geen wijziging. 
3. Het BKP wordt opgenomen als bijlage bij de regels en juridisch gekoppeld aan de 

bouwregels voor de nieuwbouw. 
4. Geen wijziging. 
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5. De toelichting wordt aangepast.  
6. De toelichting wordt aangepast.  
7. Geen wijziging. 
8. De verbeelding wordt aangepast, de gronden aan de zuidrand waar ‘nieuw laagland’ is 

geprojecteerd, krijgt de bestemming Natuur. Aan de regels wordt de bestemming Natuur 
toegevoegd. 

9. De bestemmingsomschrijving in de bestemming Maatschappelijk wordt aangevuld met 
‘natuur’.  

10. Geen wijziging. 
11. Geen wijziging. 
12. Geen wijziging. 
13. Geen wijziging. 
14. De toelichting wordt aangepast: paragraaf 3.2.2 wordt verwijderd.  
15. Geen wijziging 
16. Geen wijziging 
17. De Saldotoets wordt aangepast en zal uitgaan van de Herijking PRV 2016.  
18. In de Saldotoets wordt de gebiedsvisie voor natuur aangevuld.  
19. Geen wijziging 
20. Par. 2.3.1 van de Saldotoets wordt in overeenstemming gebracht met het 

bestemmingsplan.  
21. Par. 3.2.1 van de Saldotoets wordt in overeenstemming gebracht met het 

Natuurbeheerplan 2017.  
22. Par. 4.3 van de Saldotoets wordt in overeenstemming gebracht met de wijze waarop in 

het bestemmingsplan de maatregelen juridisch zijn geborgd. 
23. De Saldotoets wordt uitgebreid met een beschrijving van de effecten op de robuustheid 

van het bestaande NNN-gebied. 
24. De tekst over de 3.500 m2 in paragraaf 5.2.3.1 van de Saldotoets zal worden verduidelijkt 

door de berekening uit te schrijven. De toelichting wordt aangevuld met de afwegingen die 
ten grondslag liggen aan de locatiekeuze en de vorm van het bouwvlak van het 
Forumgebouw. 

25. Geen wijziging.  
26. Geen wijziging. 
27. Par. 6.3 van de Saldotoets wordt in overeenstemming gebracht met het bestemmingsplan. 

 
 

2.2. Rijkswaterstaat 

Samenvatting reactie 
1. Rijkswaterstaat geeft aan dat de tekst in de toelichting, op bladzijde 42 bij afbeelding 19 

moet worden aangepast. De oostelijke kanaaldijk is een waterkering die in beheer is bij 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland en als zodanig ook is opgenomen in de legger 
Rijkswaterstaatswerken. 

 
Reactie gemeente 

1. De tekst bij afbeelding 19 wordt aangepast. 
 
Conclusie 
Het onderschrift bij afbeelding 19 in de toelichting wordt aangepast. Vermeld wordt dat de waterkering 
in beheer is bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland. 
 
 

2.3 Waternet 

Samenvatting reactie 
1. Waternet geeft aan dat het positief is dat wordt voldaan aan de eis om bebouwde en 

verharde oppervlakten af te koppelen van de riolering. Het afkoppelen mag echter niet 
leiden tot peilstijgingen. Voor peilafwijkingen is vergunning nodig. Daarom moet er 
voldoende oppervlaktewater komen als compensatie aan de extra verharding. Hiervoor 
vraagt Waternet om de extra m2 verharding versus m2 watercompensatie nauwkeurig in 
beeld te brengen.  

2. Hemelwater en afvalwater dient gescheiden af te worden gevoerd en er mogen geen 
uitlogende materialen worden gebruikt in nieuwbouw. 
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3. Waternet adviseert om de bereikbaarheid van de watergangen op orde te hebben voor 
onderhoud en zo min mogelijk bomen en planten direct langs de watergang i.v.m. 
voorkomen bladinval en beschaduwing (negatief effect op ecologische waarde). De 
nieuwe taluds flauw aanleggen (> 1:3). 

4. Ten aanzien van effect op het grondwater is het gewenst om nadelige effecten door 
barrières, zoals een parkeergarage, te voorkomen. 

5. Voor (graaf)werkzaamheden in de beschermingszone van de waterkering van de Vecht is 
een vergunning nodig. Idem voor grotere grondwateronttrekkingen. 

 
Reactie gemeente 

1. Er komt 4.500 m2 verharding aan dakoppervlakte dat wordt afgekoppeld. De definitieve 
omvang van de waterberging wordt nog vormgegeven en is nu nog niet in m2 of m³ te 
noemen. Er zal voldoende oppervlakte komen en om dit juridisch te borgen, wordt in de 
regels een voorwaardelijke verplichting voor de te realiseren waterberging  opgenomen.  

2. Hemelwater en afvalwater zal gescheiden af worden gevoerd en er zullen geen uitlogende 
materialen worden gebruikt in nieuwbouw. 

3. Het advies over de bereikbaarheid ten behoeve van onderhoud wordt voor kennisgeving 
aangenomen. De schouwplicht maakt reeds onderdeel uit van het regulier beheer van 
Nijenrode. Bij het eventueel aanplanten van nieuwe bomen langs watergangen, zal 
rekening worden gehouden met het advies van Waternet en de schouwplicht.   

4. Het bestemmingsplan maakt geen ondergrondse barrières, zoals een parkeergarage, 
mogelijk. 

5. Bij (graaf)werkzaamheden in de beschermingszone zal de vergunningsplicht in acht 
worden genomen. Voor eventuele grondwateronttrekking in het kader van (tijdelijke) 
bemaling ten behoeve van bouwwerkzaamheden zal – indien nodig – vergunning worden 
aangevraagd. 

 
Conclusie 
De toelichting wordt aangevuld met een beschrijving van de waterbalans. Een voorwaardelijke 
verplichting wordt opgenomen in de regels.   
 
 

2.4 Omgevingsdienst Regio Utrecht 

Samenvatting reactie 
Archeologie 

1. Aan de zone met een middelhoge archeologische verwachting (punt d. van hoofdstuk 4.2) 
is nu de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ toegewezen. Dit moet zijn de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’. 

2. In de alinea staat verder ‘1000 m2 hectare’; voor de duidelijkheid dient het woord ‘hectare’ 
geschrapt te worden; 

3. Aan de zone met een lage archeologische verwachting (punt e. van hoofdstuk 4.2) dient 
toegevoegd te worden dat het hier een zone met de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Archeologie 6’ betreft; 

4. In de alinea ‘Toets van de ontwikkelingen in het bestemmingsplan’ wordt niet ingegaan op 
de ontwikkelingen langs de centrale as van de cope-ontginningen (voormalige 
Otterspoorbroeksedijk) en de ontwikkelingen rondom de ontsluiting/ aanleg 
hoofdingangen aan de zuidzijde van het kasteel, welke wel worden genoemd in de 
Ruimtelijke visie Nijenrode 2012 en het Beeldkwaliteitsplan 2014. Aan deze 
ontwikkelingen dient in de toelichting aandacht besteed te worden, al is het maar door aan 
te geven dat hier geen ontwikkelingen plaatsvinden. 

5. In de toelichting dient de omgang met archeologische toevalsvondsten te worden 
opgenomen zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. 

Geluid  
6. De paragraaf ‘Geluid’ in de toelichting wordt akkoord bevonden, onder voorbehoud dat de 

PM met betrekking tot weg- en railverkeer wordt ingevuld. ODRU zal akoestisch 
onderzoek weg- en railverkeerslawaai voor het bestemmingsplan uitvoeren. Een 
procedure hogere waarde dient samen te lopen met het bestemmingsplan en/of het 
verkeersbesluit. 
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Externe veiligheid 
7. Het in de quickscan opgenomen advies is niet uitgewerkt. De paragraaf externe veiligheid 

moet worden aangevuld om volledig en correct te zijn. Er worden geen belemmeringen 
verwacht. 

M.e.r. beoordeling 
8. In de paragraaf wordt niet ingegaan op de conclusies uit de toelichting. Er is dus niet 

onderbouwd of er geen negatieve milieueffecten te verwachten zijn. Hierbij moeten, zoals 
correct aangegeven in de toelichting, de omstandigheden als bedoel in bijlage III van de 
EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling (85/337/EEG) betrokken worden. 

 
Reactie gemeente 
Archeologie 

1. Akkoord 
2. Akkoord 
3. Akkoord 
4. In de toelichting is in hoofdstuk 2 beschreven welke ontwikkelingen er zijn in het 

bestemmingsplan. De door ODRU bedoelde ontwikkelingen horen bij fase 2. Zoals is 
aangegeven in de toelichting maakt het bestemmingsplan nu alleen fase 1 mogelijk.  

5. Akkoord 
Geluid 

6. De Straatweg heeft een onderzoekszone van 250 m. Het nieuwe koetshuis en de 
uitbreiding van het Plesmangebouw liggen in deze onderzoekszone. Het 
bestemmingsplan staat nieuwe geluidgevoelige functies waaronder onderwijsfuncties toe 
binnen deze onderzoekszone. Er wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidbelasting. De resultaten worden in de toelichting opgenomen.  

Externe veiligheid 
7. ODRU zal de paragraaf externe veiligheid aanvullen.  

M.e.r. beoordeling 
8. ODRU zal de paragraaf over m.e.r. beoordeling aanvullen. 

 
Conclusie 
Archeologie 

1. De opmerkingen 1 t/m 3, 5 en 6 over archeologie worden verwerkt in de toelichting.  
Geluid 

7. Er wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De toelichting wordt hierop aangevuld.  
Externe veiligheid 

8. De toelichting wordt aangevuld. 
M.e.r. beoordeling Externe veiligheid 

8. De toelichting wordt aangevuld.  
 
 

2.5 Veiligheidsregio Utrecht 

Samenvatting reactie 
1. Er is een korte verantwoording van het groepsrisico nodig omdat het plangebied binnen 

200 m van het Amsterdam Rijn kanaal ligt. 
 
Reactie gemeente 

1. De verantwoording wordt opgenomen. Zie ook reactie bij 4. Omgevingsdienst Regio 
Utrecht. 

 
Conclusie 
De toelichting wordt aangepast, er wordt een korte verantwoording van het groepsrisico opgenomen.  
 
 

2.6 Mooisticht 

Samenvatting reactie 
1. Mooisticht geeft aan een inconsequentie te zien tussen het plan en de monumentale 

aspecten: de hoogteaanduiding bij de Koetshuisvleugel met de hoteluitbreiding. Een 
bouwhoogte van 11 meter zonder goothoogte betekent dat hier drie, vier lagen plat 
afgedekt kan worden gerealiseerd. Mooisticht stelt dat dit leidt tot een te dominant volume 
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ten opzichte van het kasteel en koetshuis. Dit strookt niet met het beeld dat is beschreven 
in het beeldkwaliteit plan (p85):  
“Met de nieuwe koetshuisvleugel krijgt het complex een tweede voorkant. Deze is qua 
importantie ondergeschikt aan de monumentale entree van het koetshuis. […]. De nieuwe 
“koetshuisvleugel” versterkt de sfeer en uitstraling van het monumentaal ensemble. De 
architectuur is statig en historiserend van signatuur en heeft een sterke verwantschap met 
het koetshuis. Een zorgvuldige compositie en fijne, rijke detaillering met steile kappen en 
dakkapellen versterken dit beeld. Het hoofdvolume is van donkere baksteen met accenten 
van natuursteen zorgen voor een naadloze inpassing in het landschap.” 

 
Reactie gemeente 

1. De opmerking wordt ter harte genomen. Er wordt een goothoogte voor het koetshuis 
opgenomen van max. 9m. De andere aspecten ten aanzien van de verhouding van het 
koetshuis met het hoofdgebouw worden geregeld d.m.v. het opnemen van het BKP als 
onderdeel van de regels. 

 
Conclusie 
Op de verbeelding wordt een goothoogte van max. 9m opgenomen voor het koetshuis. Het BKP wordt 
als bijlage bij de regels opgenomen en gekoppeld aan de bouwmogelijkheden. 
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3 Klankbordgroep reacties  
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Nijenrode is aangeboden aan de klankbordgroep. De volgende 
partijen hebben gereageerd: 
1. Historische Kring Breukelen / Historisch genootschap Niftarlake (29-07-2017) 
2. Wijkcommissie Broeckland 
3. Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied (19-08-2017) 
4. Wijkcommissie Ottermaten 
 

Op 11 september 2017 heeft er overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep, waarbij men de 
gelegenheid heeft gekregen om de reactie nader toe te lichten. Voor zover relevant zijn de gemaakte 
opmerkingen meegenomen in deze Nota Vooroverleg.  
 

3.1 Historische Kring Breukelen / Historisch genootschap Niftarlake 
Samenvatting reactie 

1. Opgemerkt is dat de tekst op pagina 6 van de toelichting te vaag is. Onduidelijk is wat de 
‘zuidelijke rand ‘ is en de ingangsdatum van de 10 jaar periode wordt niet genoemd. Ook 
de 3e alinea op pagina 6 is te vaag. 

2. Paragraaf 2.1.3 is te vaag. Er wordt gesproken over 20% en 80% van de 
verkeersbewegingen. Gevraagd wordt de absolute getallen aan te geven.  

3. Blz. 44 is veel te zwak geformuleerd.  
4. De situatie voor fietsers ter plaatse van de in en uitgang van Nijenrode aan de Straatweg 

is gevaarlijk. Van 80 naar 60km/uur is geen oplossing. Gevraagd wordt of er bovendien 
voldoende rekening is gehouden met sneller fietsverkeer. Geopperd wordt om een tunnel 
te maken in het fietspad ter hoogte van de toegang en uitgang van Nijenrode. 

5. In paragraaf 4.11.6 van de toelichting wordt de brandweer niet genoemd. 
6. Gevraagd wordt wat in de overeenkomst staat tussen gemeente en Nijenrode. 

 
Reactie gemeente 

1. Bij het amendement zit een kaart waarop de zuidelijke rand staat aangegeven. De periode 
van 10 jaar vangt aan na vaststelling van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 
wordt geen bebouwing toegelaten in dit gebied; hiermee is het amendement 
gerespecteerd. In alinea 3 wordt aangegeven dat de ambities voor heel Nijenrode (fase 1 
en 2) zijn vastgelegd in de Ruimtelijke Visie, het BKP en de Saldotoets, nu wordt alleen 
fase 1 geregeld. Door deze integrale aanpak van fase 1 en 2 wordt de onderlinge 
samenhang geborgd. 

2. In de mobiliteitstoets zijn hiervan cijfers beschikbaar. E.e.a. zal worden verduidelijkt in de  
toelichting. 

3. Met betrekking tot de toekomstige verkeerssituatie kan het volgende worden opgemerkt: 
De noordelijke ingang is afgesloten met twee slagbomen, een beperkte groep kan met 
een pasje gebruik maken van deze ingang. Er is bewust gekozen voor één cateraar die 
alleen Nijenrode bedient, waardoor het aantal verkeersbewegingen door vrachtverkeer bij 
de achteringang is afgenomen. Het bestemmingsplan leidt niet tot extra verkeer door de 
achteringang maar juist tot een afname, aangezien het parkeren aan de zuidzijde wordt 
geconcentreerd en de gebruikers van de nieuwbouw via de hoofdingang komen. Zie 
paragraaf 4.7 van de toelichting en de mobiliteitstoets bij het bestemmingsplan. Ook zal 
een deel van de parkeerplaats aan de noordzijde worden opgeheven en worden 
omgevormd tot natuur. 
Fase 1 met het nieuwe Forumgebouw (met tentamenzaal en bibliotheek) levert geen extra 
verkeersbewegingen op. Er is sprake van (her)huisvesting van bestaande functies op het 
terrein van Nijenrode, zoals de bibliotheek en een tentamenzaal in plaats van de sporthal. 
In de volgende fase wordt opnieuw bekeken in hoeverre de beoogde planontwikkeling 
leidt tot extra verkeersbewegingen en/of parkeerbehoefte. Dit is nu niet te overzien, 
bijvoorbeeld omdat een deel van het onderwijs in Amsterdam wordt gegeven. Ook zal 
bekeken worden in hoeverre mobiliteitsmanagement kan bijdragen aan een verbetering 
van de verkeerssituatie. 

4. Een nieuwe entree van Nijenrode aan de zuidzijde is (nu nog) niet aan de orde. In de 
mobiliteitstoets is een aantal maatregelen genoemd voor verbetering van de 
verkeerssituatie. Die maatregelen worden uitgevoerd. Daarnaast kan worden opgemerkt 
dat aan de achterzijde van Nijenrode een hoofdfietsstraat wordt aangelegd langs het 



 

14 

kanaal. De verwachting is dat hierdoor het aantal fietsbewegingen langs de Rijksstraatweg 
zal afnemen. 

5. De paragraaf gaat over externe veiligheid. De Veiligheidsregio Utrecht toetst het plan op 
veiligheid.  

6. Er is een overeenkomst tussen de gemeente en Nijenrode uit 2010/2011. Gekeken zal 
worden wat met de klankbordgroep kan worden gedeeld. 

 
Conclusie 
De opmerkingen leiden tot een aanpassing. In de toelichting zullen de cijfers uit de mobiliteitstoets 
over de verkeersbewegingen worden opgenomen.  
 

3.2 Wijkcommissie Broeckland 
Samenvatting reactie 

1. De commissie verwacht meer negatieve gevolgen voor de wijk Broeckland vanwege 
(sluip)verkeer van en naar de achteringang. De wijkcommissie geeft aan dat er bij de 
noordelijke ingang piekmomenten zijn. Er wordt verkeersoverlast ervaren door de buurt. 

2. Het aantal (bijna)ongevallen bij de in- en uitgang aan de Straatweg is groter dan 
geregistreerd. Er is sprake van een onderschatting en toename aan (bijna)ongevallen. De 
toename is evident met de toegenomen verkeersdrukte op de Straatweg en zal 
sluipverkeer via de achterzijde doen toenemen.  

3. Er wordt hinder ondervonden van een zware vrachtwagen om 6.00 uur in de ochtend. De 
Wijkcommissie ziet graag dat een garantie dat verkeer niet verder toeneemt en dat er een 
oplossing komt voor het huidige verkeer. 

4. Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk bij de achteringang. Dit leidt tot extra 
bouwverkeer aan de achterzijde boven op het al geplande bouwverkeer voor de andere 
nieuwbouw. Gevraagd wordt om een garantie dat er geen overlast is van bouwverkeer.  

5. Gevreesd wordt voor geluidoverlast van studentenactiviteiten door de nieuwbouw. 
6. De wijkcommissie vraagt of er plannen zijn om bij de tennisbaan ook studentenhuisvesting 

te realiseren. 
7. De wijkcommissie vraagt hoe te garanderen is dat de bouwgrenzen niet verder verlegd 

worden en het unieke historische bos niet verloren gaat. 
 
Reactie gemeente 

1. In de toekomst vindt er op het terrein een kleine wijziging in de interne verkeersstructuur 
plaats. De achterin- en uitgang blijft uitsluitend in gebruik voor de toeleveranciers, 
personeel van Nijenrode en inwonende studenten. De bezoekers en overige studenten 
zullen gebruik maken van de hoofdingang. Het vrachtverkeer dat nu gebruikt maakt van 
de in- en uitgang aan de achterkant is afgenomen omdat er een overeenkomst is gesloten 
met een andere catering leverancier. De bevoorrading vindt daardoor niet meer plaats via 
meerdere leveranciers maar via één leverancier. Het bestemmingsplan leidt niet tot extra 
verkeer door de achteringang maar juist tot een afname, aangezien het parkeren aan de 
zuidzijde wordt geconcentreerd en de gebruikers van de nieuwbouw via de hoofdingang 
komen. Zie paragraaf 4.7 van de toelichting en de mobiliteitstoets bij het 
bestemmingsplan.  

2. Zoals in de mobiliteitstoets en de toelichting is beschreven worden er maatregelen 
genomen om een veiligere situatie te creëren, zoals de verlaging van de snelheid op de 
Straatweg.  

3. De vrachtwagen is nodig voor de catering. Door de gekozen catering komt er nu nog maar 
één wagen. Zie verder de beantwoording onder 1.  

4. De woningbouw waar op wordt gedoeld, betreft een wijzigingsbevoegdheid die al in het 
huidige bestemmingsplan zit. Deze wijzigingsbevoegdheid wordt niet op korte termijn 
toegepast waardoor bouwverkeer hiervoor niet zal samenlopen met bouwverkeer voor o.a. 
het forumgebouw. Bouwverkeer is een aandachtspunt. Omdat de bruggen aan de 
voorzijde niet berekend zijn op zwaar verkeer, moet dit via Broeckland/ Stinzenlaan Zuid. 
Bij de bouwopgave zal worden bekeken hoe de hinder zo veel mogelijk beperkt kan 
worden. Ook wordt een 0-meting gedaan van de huizen om zo eventuele schadegevolgen 
in beeld te brengen. Er is echter geen garantie te geven dat er geen tijdelijke overlast kan 
ontstaan. 

5. Nijenrode heeft aandacht voor eventuele overlast door studentenactiviteiten en zal zich 
blijven inspannen om dit beperkt te houden. Dit heeft echter geen relatie met het 
bestemmingsplan, want de nieuwbouwlocaties zijn geen locaties voor activiteiten van 
studenten, maar zullen ruimte bieden aan onderwijs, kantoren, bibliotheek en hotelruimte.  
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6. Nee er zijn geen plannen om bij de tennisbaan studentenhuisvesting mogelijk te maken.  
7. Deze garantie is er doordat in het bestemmingsplan de nieuwe bebouwing is vastgelegd 

met bouwvlakken, waarbuiten niet mag worden gebouwd. Er is (ook in de Ruimtelijke 
Visie) geen nieuwbouw van studentenhuisvesting voorzien in de directe nabijheid van 
Broeckland. 

 
Conclusie 
De opmerkingen leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 

3.3 Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied 
Samenvatting reactie 

1. Het forumgebouw heeft een te grote impact op het centrale parkachtige deel van het 
gebied. De commissie is er niet van overtuigd dat de positie van het forumgebouw, met 
name in relatie tot de bestaande sfeer, de aanwezige bomen, struiken en laanstructuur en 
tot het AH-De Rooijgebouw, de beste is.  

2. Bezwaar wordt gemaakt tegen de visie die ten grondslag ligt aan de vormgeving van de 
buitenruimtes van de campus op het landgoed. Opgemerkt wordt dat de visie te veel 
parallellen legt met de sfeer en inrichting van grote (Amerikaanse) universiteiten, terwijl de 
commissie van mening is dat gezocht moet worden naar een vormgeving die aansluit bij 
de schaal, de sfeer en de beslotenheid van de Vechtse buitenplaats Nijenrode. 

3. De commissie ziet graag afstemming tussen art 14 Waarde – Cultuurhistorie en landschap 
in Nijenrode en het artikel in het bestemmingsplan Landelijk gebied rondom de Vecht.  

4. De commissie vraagt of de horeca bij het Koetshuis openbaar toegankelijk is (bijv. voor de 
passerende recreant).  

5. Gevraagd wordt hoe de twee verschillende ontwerpbenaderingen op blz. 76 en blz. 80 
van het BKP zich tot elkaar verhouden. 

6. Op blz. 82 van het BKP wordt gesteld dat een nieuw entreegebouw (fase 2) aan de 
zuidoost kant, bij de Vecht, 'zich moet tonen'. Verderop, op blz. 97, wordt gerept van 
'ingetogen maar aanwezig' gebouw dat zich voegt in het silhouet. Die hoek van het 
landgoed is nu een hoge groene structuur en de commissie geeft aan behoefte te hebben 
aan meer duiding van de beeldkwaliteit van dat gebouw. 

7. Rond het academisch hart zou de beplanting meer gevarieerd moeten zijn; genoemd 
worden rododendrons, aldus het BKP. De commissie wordt graag nauw betrokken bij de 
plannen voor beplanting. 

8. Illustratief voor sferen: een van de beelden op blz. 95 van de BKP lijkt niet passend voor 
de beschreven sfeer. 

9. De invulling van de Palladiaanse afsluiting van de centrale as puzzelt de commissie. 
Gevraagd wordt hoe daar kwaliteit wordt gecreëerd tegen de achtergrond van het ARK? 

10. Gevraagd wordt om meer aandacht voor de aansluiting tussen de open zuidelijke rand en 
het bosachtige karakter van de buitenplaats. De commissie wenst een minder abrupte 
overgang tussen die twee sferen waardoor de zuidelijke rand landschappelijk herkenbaar 
is als onderdeel van de buitenplaats. 

11. In het BKP wordt voor de buitenplaats ten onrechte de term ‘landgoed’ gebruikt. De RCE 
spreekt bij de complexbeschrijving (No. 520607) over de 13e eeuwse historische 
buitenplaats Nijenrode. 

12. Met de klankbordgroepleden is overleg geweest over de ingediende reacties. In dit 
overleg heeft de commissie opgemerkt dat het nieuwe hoofdgebouw niet mag concurreren 
met het huidige hoofdgebouw. Het ensemble-idee impliceert hiërarchie tussen objecten. 
Het hotelgebouw bij het koetshuis heeft in de plannen verschillende posities. Onduidelijk is 
of het om 2 of 3 lagen gaat. Het gebouw schuift in de richting van het kasteel en 
afgevraagd moet worden of het gebouw niet te dominant wordt. 

 
 
Reactie gemeente 

1. Vanwege de ecologische waarden is de positie van het Forumgebouw heel nauwkeurig 
bepaald (zie ook het antwoord op reacties 25, 26 en 27 van de provincie Utrecht). De 
open plek is er nu al en deels bebouwd in de vorm van de bibliotheek met een footprint 
van 1000m². De laan is zowel cultuurhistorisch als ecologisch van belang (vleermuizen). 
Het lijnelement wordt daarom in stand gehouden. De locatiekeuze van Forumgebouw is 
bovendien reeds bepaald bij de vaststelling van de Ruimtelijke Visie en staat daarom nu 
niet (meer) ter discussie. 
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2. De inrichting en vormgeving van de openbare ruimte wordt zorgvuldig afgestemd op de 
schaal en sfeer van de verschillende deelgebieden binnen Nijenrode. De open plek tussen 
het AH-De Rooijgebouw en het Forumgebouw is nu al aanwezig, dit verandert nauwelijks. 

3. Met de commissie is nader afgestemd over welke delen uit de artikelen in Landelijk gebied 
rondom de Vecht het betreft. De opmerking wordt meegenomen en leidt waar nodig tot 
aanpassing van de planregels.  

4. De horeca bij het koetshuis is en wordt niet openbaar toegankelijk voor passanten en 
recreanten. 

5. De opmerking is  in de klankbordgroep nader besproken. Het BKP is aangepast zodat 
duidelijker is hoe de verschillende ontwerpbenaderingen zich tot elkaar verhouden.  

6. De opmerking ziet op fase 2 uit het BKP. De uitvoering van de voor fase 2 voorziene 
ontwikkelingen wordt met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.  

7. De commissie wordt bedankt voor het aanbod om mee te denken over de beplanting. Dit 
is geen onderdeel van het bestemmingsplan. De reguliere procedures worden te zijner tijd 
gevolgd. Zo zal de Monumentencommissie worden geraadpleegd.  

8. De opmerking ziet op fase 2 uit het BKP. De uitvoering van de voor fase 2 voorziene 
ontwikkelingen wordt met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

9. De opmerking ziet op fase 2 uit het BKP. De uitvoering van de voor fase 2 voorziene 
ontwikkelingen wordt met dit bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt.  

10. De opmerking heeft geen gevolgen voor het bestemmingsplan. Met de klankbordgroep 
wordt nader afgestemd over de landschappelijke begrenzing van de zuidrand en de 
buitenplaats. Delen van de randbeplanting worden toegevoegd aan het NNN. 

11. Zie antwoord op reactie 5 bij de Historische Kring Breukelen. De tekst in de toelichting 
wordt aangepast, het woord ‘landgoed’ wordt vervangen voor ‘buitenplaats’.  

12. Door Mooisticht is ten aanzien van de hiërarchie van de nieuwe koetshuisvleugel en het 
hoofdgebouw ook een opmerking gemaakt (zie reactie 2.6 bij vooroverlegreacties). In het 
beeldkwaliteitplan is het gewenste beeld en compositie beschreven. Naar aanleiding van 
de vooroverlegreactie van Mooisticht wordt een goothoogte opgenomen voor het nieuwe 
gebouw van max. 9m, zodat sprake zal zijn van twee bouwlagen met (steile) kap. De 
andere aspecten ten aanzien van de verhouding van de koetshuisvleugel met het 
koetshuis worden geregeld d.m.v. het opnemen van het BKP als onderdeel van de regels.  

 
Conclusie 

1. Geen wijziging. 
2. Geen wijziging. 
3. De opmerkingen leiden tot aanpassing van de regels zodat de gebruikte formuleringen zijn 

afgestemd op het bestemmingsplan Landelijk gebied rondom de Vecht. Het betreft onder 
andere artikel 14 Waarde – Cultuurhistorie en landschap. 

4. Geen wijziging. 
5. Het BKP wordt aangepast zodat duidelijker is hoe de verschillende ontwerpbenaderingen 

zich tot elkaar verhouden.  
6. Geen wijziging. 
7. Geen wijziging. 
8. Geen wijziging. 
9. Geen wijziging. 
10. Geen wijziging. 
11. De tekst in de toelichting wordt aangepast, het woord ‘landgoed’ wordt vervangen voor 

‘buitenplaats’.  
12. Een goothoogte van max. 9m wordt opgenomen voor de koetshuisvleugel en het BKP 

wordt als bijlage bij de regels opgenomen en gekoppeld aan de bouwmogelijkheden. 
 
 

3.4 Wijkcommissie Ottermaten 
Samenvatting reactie 

1. Ottermaten heeft waardering voor de stedenbouwkundige keuzes in het BKP. Er zijn geen 
grote bezwaren tegen fase 1, het aanzicht aan de zuidzijde is belangrijk. Verkeer blijft een 
hot item. Een bewoner aan de zuidkant van Nijenrode heeft een uitweg via het weiland 
aan de zuidzijde naar het kanaal, deze is niet ingetekend.  
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Reactie gemeente 
1. De opmerking wordt ter harte genomen. Ten aanzien van de opmerking over de uitweg, 

deze is en blijft binnen het bestemmingsplan mogelijk. In de toelichting zal er aan worden 
gerefereerd. 

 
Conclusie 
In de toelichting zal de uitweg van de bewoner aan de zuidzijde worden benoemd. De gekozen 
bestemming staat de uitweg toe.  
 
 
   



 

18 

 

4. Ambtshalve wijzigingen 
 

• Voor het plaatje van de aanbouw van het Plesmangebouw zal één versie worden gebruikt in 
plaats van elke keer een andere afbeelding.  

• Om geen losse enclave te hebben waar het bestemmingsplan voor moet worden 
geactualiseerd, wordt het perceel aan het kanaal toegevoegd aan het plangebied. Het betreft 
een gebiedje met volkstuinen dat zal worden bestemd conform het huidige gebruik. 

• In alle afbeeldingen met het plangebied wordt de plangrens aangepast. Broekdijk Oost 34 en 
het perceel aan het kanaal worden toegevoegd. 

• In toelichting en in saldotoets: ‘gebruiksruimte’ bij Forumgebouw vervangen door het woord 
‘buitenruimte’. 
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1 Inleiding 
 

Het ontwerpbestemmingsplan Nijenrode heeft vanaf 20 oktober 2017 voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegen. Gedurende deze periode hebben vier partijen een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan ingediend. In hoofdstuk 2 van deze nota worden de zienswijzen 
samengevat en beantwoord. Per reactie wordt aangegeven of en in welke mate de reactie aanleiding 
geeft tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
In hoofdstuk 3 zijn ambtshalve wijzigingen aangegeven.  
 
Deze Nota zienswijzen heeft tot doel belangstellenden in de gelegenheid te stellen om kennis te 
nemen van de ingediende reacties en het standpunt daarover van de gemeente Stichtse Vecht. Ook is 
in de nota concreet aangegeven welke wijzigingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan. 
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2 Zienswijzen 

 
Het ontwerpbestemmingsplan Nijenrode heeft vanaf 20 oktober 2017 voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is van de volgende vier partijen een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan ontvangen: 
1. Provincie Utrecht; 
2. Wijkcomité Broeckland; 
3. Vechtplassencommissie; 
4. Noordanus & Partners, namens [cliënt]. 
 
De ingekomen reacties worden hieronder per instantie puntsgewijs behandeld. Vervolgens is per 
reactie een antwoord gegeven en is aangegeven of dit leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 

2.1 Provincie Utrecht 

Samenvatting reactie 
Natuur:  

1. De bestemmingsomschrijving 'Maatschappelijk' voorziet niet alleen in het behoud van 
natuurwaarden, maar maakt ook activiteiten mogelijk die deze waarden kunnen aantasten. 
Naar de mening van de provincie Utrecht bevatten de regels onvoldoende waarborgen ter 
voorkoming van aantasting van het NNN door deze activiteiten, zoals het gebruik voor 
sport, evenementen, horecaterrassen. Bij incidenteel gebruik hoeft dit niet op problemen 
te stuiten, doch bij frequent gebruik en gebruik op steeds wisselende locaties zou mogelijk 
significante aantasting van het NNN kunnen optreden. De regels moeten dan ook 
waarborgen bevatten als bedoeld in artikel 2.4 PRV. 

2. De provincie verzoekt om in de toelichting en in de Natuurvisie het Saldorapport een kaart 
op te nemen waarop is aangegeven welke gronden toegevoegd worden aan het NNN. 

 
Mobiliteit 

3. In het kader van het vooroverleg zijn door de provincie Utrecht zorgen geuit over de 
verkeerssituaties die gaan ontstaan bij zowel de inrit als de uitrit van Nyenrode. In 
ambtelijk overleg zijn deze zorgen nogmaals kenbaar gemaakt. Daarbij is afgesproken dat 
gezamenlijk (Nijenrode, gemeente, provincie) wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn 
om zowel het oprijden als verlaten van het terrein veiliger te gaan maken met het oog op 
zowel de huidige als toekomstige situatie.  

 
Cultuurhistorie en landschap 

4. De provincie Utrecht verzoekt de gemeente bij het plan een zelfstandige kaart met de 
cultuurhistorisch belangrijke elementen en (zicht)lijnen te voegen.  

5. Bij verdere uitwerking van de bouwplannen en de terreininrichting kan daar via een 
analyse rekening mee worden gehouden. Nieuwbouw moet zich in ieder geval 
ondergeschikt manifesteren ten opzichte van het bestaande koetshuis en daarom 
optimaal ingepast worden. Het is dan ook goed dat onderzocht wordt of de vorm van het 
(nieuw)bouwvlak moet / kan worden aangepast en in hoeverre de bestaande beplanting 
gehandhaafd en verstevigd kan wordt.  

6. En hoewel fase 2 hier nog niet aan de orde is vragen wij u om alvast op basis van een 
(cultuurhistorische) analyse te kijken naar de toegangspartij en het entreegebouw dat op 
een historische 18e-eeuwse laan is geprojecteerd (de schuin lopende kavelgrens aan de 
zuidzijde van Nijenrode). Ook voor wat betreft het aspect landschap geldt dat over de 
invulling van fase 2 nog nader overleg plaats moet vinden. Het zou niet zo moeten zijn dat 
met de vaststelling van dit bestemmingsplan betreffende fase ook de visie voor fase 2 vast 
wordt gelegd nu daar nog punten van discussie zitten. 

 
Reactie gemeente 
Natuur:  

1. De gebruiksvormen die in het bestemmingsplan zijn toegestaan, betreffen hoofdzakelijk 
het bestaande gebruik van de buitenplaats. De aanwezige natuurwaarden en de NNN 
hebben zich gehandhaafd en ontwikkeld naast het huidige gebruik en beheer van de 
buitenplaats. Het bestemmingsplan stelt ter bescherming van het NNN nadere eisen aan 
bouwen en aan het uitvoeren van werken en werkzaamheden. Deze zijn opgenomen in de 
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dubbelbestemming Waarde-Natuur. Deze eisen gelden bovenop hetgeen is toegestaan in 
de enkelbestemming Maatschappelijk.  
Het gebruik voor sport betreft de sporthal en buitensport op het rugbyterrein (en roeien op 
de Vecht). Om dit concreter vast te leggen, zal het rugbyterrein als buitensportlocatie 
worden aangeduid op de verbeelding. De bestaande padenstructuur wordt (mede)gebruikt 
voor hardlopen (recreatief medegebruik). Evenementen vinden al (decennia lang) plaats 
op de buitenplaats. Terrassen bevinden zich in de directe omgeving van het AH-De Rooy 
gebouw, aan de westzijde van het Plesmanhotel en aan de noordzijde van het 
Reprogebouw.  
Het bestemmingsplan maakt één nieuw terras mogelijk bij de koetshuisvleugel. Deze 
ontwikkeling is getoetst op de effecten op de natuur. Andere nieuwe terrassen kunnen niet 
zonder omgevingsvergunning worden aangelegd, waarbij toetsing plaatsvindt op de 
effecten van deze ingreep op de natuurwaarden (en cultuurhistorische waarden) van 
Nijenrode. Het is derhalve niet mogelijk deze aan te leggen zonder toets aan de effecten 
op natuurwaarden. Deze verplichting volgt uit de regels van de dubbelbestemming 
Waarde-Natuur. Aanvullend zullen nadere eisen aan de inrichting en beheer van de 
buitenplaats worden uitgewerkt in het (natuur)beheerplan. Hierin worden naast 
uitgangspunten voor inrichting en beheer ook eisen opgenomen voor de toepassing van 
verlichting en geluidsterkte.  

2. De gevraagde kaart met daarop de gewenste omvang van de NNN is al opgenomen in de 
toelichting (zie afbeelding 18, paragraaf 4.5.2.2 Natuurnetwerk Nederland) en in het 
Saldorapport (zie Bijlage 6 bij de toelichting, paragraaf 4.3.2  Natuurvisie). Deze kaart 
geeft met een dikke groene lijn de toekomstige begrenzing aan van de NNN. Er is 
zodoende al voldaan aan het verzoek van de provincie.  

 
Mobiliteit 

3. De zorgen die de provincie heeft over de verkeerssituaties, gaan over de mogelijke 
verkeerssituatie bij fase 2. Het bestemmingsplan ziet op fase 1. Zoals uit de 
mobiliteitstoets blijkt, neemt in fase 1 de verkeersintensiteit niet toe. Conform de wens van 
de provincie, voeren Nijenrode, gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht overleg 
over het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het eerste overleg daarover heeft op 19 
december 2017 plaatsgevonden. In 2018 krijgt dit overleg een vervolg en zullen concrete 
oplossingsrichtingen worden uitgewerkt.  

 
Cultuurhistorie 

4. De gevraagde kaart met daarop de cultuurhistorisch belangrijke elementen en (zicht)lijnen 
wordt als bijlage bij de toelichting opgenomen.  

5. Het uitgangspunt is dat de nieuwe koetshuisvleugel zich ondergeschikt dient te 
manifesteren ten opzichte van het bestaande koetshuis en het kasteel. In het 
bestemmingsplan zijn hiertoe regels gesteld aan de maximale maat, positie en bouw- en 
goothoogte. De nieuwe vleugel wordt lager dan het koetshuis is. Op de kaart van het BKP 
lijkt het alsof beplanting wordt verwijderd tussen de koetshuisvleugel en het kasteel. Dit is 
echter niet het geval. Bestaande beplanting blijft gehandhaafd en de nieuwbouw zal niet 
of nauwelijks zichtbaar zijn vanaf het kasteel en de Straatweg.  

6. De vraag van de provincie om op basis van cultuurhistorische analyse te kijken naar de 
toegangspartij en het entreegebouw wordt opgepakt in het kader van fase 2. Met het 
vaststellen van het bestemmingsplan wordt fase 2 niet mogelijk gemaakt. Daarbij dient wel 
te worden opgemerkt dat de beoogde bouwvolumes bij de toegangspartij en 
entreegebouw al zijn benoemd in de Ruimtelijke Visie, welke in overleg met de provincie 
tot stand is gekomen. 

 
Conclusie 

1. Het rugbyveld wordt op de verbeelding aangeduid met de aanduiding ‘sportveld’ (spv). In 
de regels wordt toegevoegd dat buitensport uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding ‘sportveld’. Hardlopen of andere vormen van extensief recreatief medegebruik 
vallen niet onder buitensport.  

2. Geen wijziging 
3. Geen wijziging 
4. In een bijlage bij de toelichting wordt een kaart opgenomen met daarop de 

cultuurhistorisch belangrijke elementen en (zicht)lijnen. 
5. Geen wijziging 
6. Geen wijziging 
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2.2. Wijkcomité Broeckland 

Samenvatting reactie 
1. Het wijkcomité vraagt om meer inzicht in de verwachte groei aan verkeersbewegingen bij 

de achteringang. Er staat in paragraaf 4.7.2 van het bestemmingsplan dat er 128 
parkeerplaatsen zijn in de huidige situatie. Verzocht wordt om een prognose te geven over 
de gemiddeld verwachte bezettingsgraad van de parkeerplaatsen en de hiermee 
samengaande verwachte verkeersbewegingen door de wijk Broeckland voor zowel fase 1 
als voor fase 2. Bij fase 2 wordt namelijk aangegeven dat er max 200 studentenwoningen 
bijkomen. Het wijkcomité verwacht bij een studentbezetting van 2 per kamer, 400 auto’s 
die potentieel op het terrein moeten parkeren en door de wijk rijden.  

2. De ervaring van het wijkcomité is dat, conform hetgeen in paragraaf 4.7.1.2. van de 
toelichting van het bestemmingsplan is beschreven, inderdaad het aantal bewegingen 
door de cateraars in de wijk is afgenomen. Echter: 
a. De huidige cateraar rijdt met een veel grotere vrachtauto door de wijk en ook op een 

veel vroeger tijdstip (rond 06:00u). Hierdoor wordt er door bewoners toch overlast 
ervaren. 

b. Wat als er een nieuw contract met andere cateraars wordt afgesloten, welke garanties 
zijn er dan te geven? 

c. Om de overlast van cateringleveranciers te beperken wensen we in het 
bestemmingsplan vast te leggen dat : 
i. De aanvoer van catering middels slottijden beperkt is, bijv. tussen 07:00 en 09:00u 
ii. Het aantal bewegingen van de leveranciers is gemaximeerd (tot bijv. 2 per dag) 

3. Tijdens de bijeenkomst van 20 oktober jl. is er door de vertegenwoordigers van Nyenrode 
aangegeven een verkeersmeting bij de achteringang van Nyenrode uit te voeren. De 
resultaten hebben we hier nog niet van gezien. Het wijkcomité  heeft graag inzage in de 
uitkomsten en zien deze graag als basis voor verdere besluitvorming op bovenstaande 
punten 1 en 2. 

4. Effect mogelijke toename geluid 
Verzocht wordt om in het bestemmingsplan een paragraaf op te nemen met betrekking tot 
de plannen voor het organiseren van evenementen in lijn met het 
evenementenuitvoeringsbeleid: 
a. Hoeveel evenementen per jaar en van welke aard, incidenteel of niet-incidenteel 
b. Het informeren van omwonenden in geval van een evenement waarvoor 

geluidsimpact te verwachten is 
c. Het beleid ten aanzien ‘interne’ of ‘externe’ evenementen, waarbij eerder (o.a. 

klankbordgroep 11 oktober jl.) door Nyenrode aangegeven is dat externe 
evenementen niet zijn toegestaan. Om geluidsoverlast verder te beperken, ziet het 
wijkcomité graag dat bij de aanvraag voor vergunningen door de gemeente getoetst 
wordt of dit een ‘intern’ of ‘extern’ evenement is, waarbij extern dus niet is toegestaan.  

d. Ook ziet het wijkcomité graag het aantal te verlenen vergunningen beperkt tot een 
maximaal aantal per jaar, vast te stellen in overleg met de in de klankbordgroep 
betrokken partijen. 

5. Bewoners van Broeckland maken zich zorgen ten aanzien van overlast van bouwverkeer. 
Verzocht wordt een oplossing te vinden voor bouwverkeer buiten de wijk Broeckland om, 
bijvoorbeeld via de zuidkant of via westzijde, de Kanaaldijk Oost.  

 
Reactie gemeente 

1. Het huidige aantal van 128 parkeerplaatsen zal afnemen doordat een deel van de 
bestaande parkeerplaatsen permanent wordt opgeheven. Fase 2 wordt met dit 
bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt, een inschatting van de toekomstige 
verkeersbewegingen en de routes bij fase 2 is ook nog niet te maken. Wel is aan te geven 
dat studentenkamers een bezetting hebben van één student per kamer. Ook is het 
autobezit en daarmee ook de parkeernorm lager dan 1 per student.  

2. Goed om te weten dat het wijkcomité ook een afname ervaart van het aantal bewegingen 
van cateraars door de wijk Broeckland. Er is begrip voor de zorgen dat contracten met 
cateraars altijd kunnen wijzigen. In dat kader is relevant dat het bestemmingsplan geen 
mogelijkheden biedt voor het vestigen van een zelfstandige cateraar in het plangebied. Dit 
betekent dat mogelijke effecten zich in beginsel beperken tot uitsluitend de aan- en afvoer 
van catering voor Nijenrode zelf. Nijenrode is zelf verantwoordelijk voor afspraken met de 
cateraar. Hier is het bestemmingsplan niet de geëigende plek voor.  
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3. De gemeente heeft verkeerstellingen laten uitvoeren in de periode van 23 november t/m 
11 december 2017. Bij de achteringang van Nijenrode zijn twee meetpunten geweest, te 
weten één op de weg Stinzenlaan Zuid tussen Broekdijk Oost en Ooievaarsbek en één 
meetpunt op de Broekdijk Oost tussen Nieuw Nijenrode en Stinzenlaan Zuid. Uit de 
tellingen komt naar voren dat op een gemiddelde werkdag er 800 mvt/etm rijden op de 
Stinzenlaan Zuid (400 mvt/etm per rijrichting). Van de voertuigbewegingen op de 
Stinzenlaan Zuid heeft maximaal 33% Nijenrode als bestemming of is afkomstig van 
Nijenrode (resp. 130 mvt/etm er naar toe en 140 mvt/etm afkomstig van). Hieruit blijkt dat 
het merendeel van het autoverkeer op de Stinzenlaan Zuid een andere bestemming heeft 
dan Nijenrode ofwel van elders komt (bijv. de sportvelden). Uit de metingen blijkt tevens 
dat er over de Stinzenlaan Zuid gemiddeld op een werkdag in totaal 8 zware voertuigen 
rijden en naar Nijenrode gemiddeld 1 zwaar voertuig per dag rijdt.  
Bovenstaande tekst met het resultaat van de verkeersmeting wordt opgenomen in de 
toelichting.  

4. In het bestemmingsplan zijn evenementen toegestaan, deze zijn exclusief verbonden aan 
Nijenrode. Een evenement moet worden getoetst aan het gemeentelijk 
evenementenuitvoeringsbeleid (meest recente versie is ‘Uitvoeringsbeleid Evenementen 
2017’). In het uitvoeringsbeleid zijn categorieën evenementen beschreven waar melding of 
vergunning voor nodig is. Ook zijn eisen gesteld aan vergunningverlening. In de 
toelichting wordt een paragraaf opgenomen waarin het beleid wordt toegelicht. Wanneer 
Nijenrode een evenement wil organiseren dient dit te voldoen aan de regels uit het 
evenementenuitvoeringsbeleid.  
Met de klankbordgroep en met de vertegenwoordiger van het wijkcomité is gesproken 
over de evenementen die op Nijenrode plaatsvinden. Hieruit kwam ook naar voren dat 
veel zorgen zijn weg te nemen wanneer bewoners vooraf beter geïnformeerd zijn. 
Hierover zijn afspraken gemaakt tussen Nijenrode en het wijkcomité. 

5. De zorgen over overlast vanwege bouwverkeer worden serieus genomen. Er vindt nader 
overleg plaats met de klankbordgroep om te komen tot mogelijke oplossingen. 

 
Conclusie 

1. Geen wijziging 
2. Geen wijziging 
3. De toelichting wordt aangevuld met het resultaat van de verkeersmetingen.  
4. In de toelichting komt een paragraaf over het Evenementenuitvoeringsbeleid.  
5. Geen wijziging 

 
 

2.3 Vechtplassencommissie 

Samenvatting reactie 
1. De Vechtplassencommissie vindt de nieuw te bouwen koetshuisvleugel niet in de juiste 

hiërarchische verhouding ten opzichte van het koetshuis en het kasteel. Het ongewenste 
effect wordt versterkt door de locatie van de parkeerplaatsen en het verwijderen van 
beplanting, welke leiden tot een open zichtlijn tussen kasteel en koetshuisvleugel. Het 
koetshuis zou ondergeschikt moeten zijn aan het kasteel en tevens aan het bestaande 
koetshuis. 

2. De Vechtplassencommissie blijft graag betrokken bij uitwerking, met name de 
parkinrichting en de natuuraspecten.  

 
Reactie gemeente 

1. De nieuwe koetshuisvleugel zal zich ondergeschikt manifesteren ten opzichte van het 
bestaande koetshuis. In het bestemmingsplan zijn hiervoor regels gesteld aan de 
maximale maat, positie en bouw- en goothoogte. De nieuwe vleugel wordt lager dan het 
koetshuis en krijgt een kap. Op de kaart van het BKP lijkt het alsof beplanting wordt 
verwijderd tussen de koetshuisvleugel en het kasteel. Dit is echter niet het geval. 
Bestaande beplanting blijft gehandhaafd en de nieuwbouw zal niet of nauwelijks zichtbaar 
zijn vanaf het kasteel en de Straatweg.  

2. De Vechtplassencommissie zal in het kader van fase 2 bij het proces worden betrokken.  
 
Conclusie 

1. Geen wijziging 
2. Geen wijziging 
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2.4 Noordanus&Partners, namens [cliënt] 

Samenvatting reactie 
1. In het plan is niet ingegaan op de agrarische bedrijfsbelangen van de melkveehouderij 

van cliënt. Verzocht wordt zeker te stellen dat de voorgenomen toekomstplannen van 
Nijenrode het veehouderijbedrijf niet benadelen in de bedrijfsvoering. 

2. De realisering van bovenstaande natuur- en landschapswaarden in samenhang met de 
waterbergingsopgave leidt tot vernatting van de aangrenzende landbouwpercelen welke in 
eigendom zijn van cliënt. Niet is onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van het 
vernatten voor het landbouwkundig gebruik van de naastgelegen gronden. Cliënt ziet 
graag dat de effecten van het omvormen van de landbouwgronden in de bestemming 
natuur op de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf worden onderzocht. 

3. Zoals vermeld is het overgrote deel van de landbouwgronden gelegen aan de oostzijde 
van de Vecht. Reclamant moet vaak meermalen per dag zich begeven via de Straatweg 
en het centrum van Breukelen om deze gronden te bereiken. Het plan leidt tot een 
toename van de wachttijd op de Straatweg. Naast onveilige situaties, leidt het wachten tot 
langer gebruik van de Straatweg door reclamant. Verzocht wordt extra aandacht te 
besteden aan de verkeerskundige situatie ter plaatse van de Straatweg in relatie met de 
plannen Nyenrode en de afsluiting van het centrum voor landbouwverkeer. 

 
Reactie gemeente 

1. Voor een agrarische melkveehouderij geldt vanuit de Wet geurhinder en veehouderijen 
een minimaal aan te houden afstand van 50 m tot geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom en 100m binnen de bebouwde kom. Nijenrode ligt buiten de bebouwde 
kom. Zowel onderwijsgebouwen als woningen worden aangemerkt als geurgevoelige 
objecten. Het bouwvlak van het melkveehouderij ligt op ca. 80 m afstand van het 
plangebied, daarmee staat vast dat wordt voldaan aan de minimale afstand. De plannen 
die het bestemmingsplan mogelijk maakt, liggen allen aan de noordzijde van Nijenrode en 
dus op grotere afstand dan de bestaande (maatgevende) bebouwing. De ontwikkelingen 
waar het bestemmingsplan op ziet, hebben geen gevolgen voor de bedrijfsvoering op het 
betreffende agrarische perceel. De toelichting wordt aangevuld met bovenstaande 
beoordeling. 

2. De aanname dat er sprake zal zijn van vernatting van de aangrenzende gronden is niet 
juist. Het waterpeil wordt niet verhoogd. Mogelijk zal er meer oppervlaktewater in het 
plangebied worden aangelegd. De oppervlakte van het gebied is zodanig beperkt dat het 
niet aannemelijk is dat een eventuele gewijzigde inrichting met bredere watergangen 
(extra) ganzen zal aantrekken. 

3. Zoals hiervoor bij de beantwoording van de zienswijze van de provincie Utrecht reeds 
opgemerkt, is in fase 1 geen sprake van toename van de wachttijd. Het oplopen van de 
wachttijden bij de uitgang van Nijenrode volgen uit de beoordeling van de 
verkeerseffecten van fase 2. De gemeente gaat in overleg met de provincie Utrecht en 
Nijenrode om ook in de toekomst te komen tot een veilige ontsluiting voor Nijenrode. Het 
uitwerken van mobiliteitsmanagement om de verkeersdruk beter te spreiden maakt daar 
eveneens deel van uit. Ook de veiligheid voor langzaam verkeer en de verkeerssituatie 
voor landbouwverkeer zullen onderwerp zijn van die gesprekken. De gemeente heeft een 
verkeersbesluit genomen voor het instellen van een breedtebeperking van 2,6 meter op 
de Brugstraat in Breukelen. Ook is de uitzondering voor landbouwverkeer op de 
lengtebeperking van 9 m komen te vervallen. Te zijner tijd zullen deze consequenties mee 
worden genomen.  

 
Conclusie 

1. De toelichting wordt aangevuld met een beoordeling van de geurcontouren van het 
agrarische bedrijf  

2. Geen wijziging 
3. Geen wijziging 
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3 Ambtshalve wijzigingen  

Ter verbetering van het bestemmingsplan is het nodig om enkele ambtshalve wijzigingen aan te 
brengen in de regels. Het gaat om de volgende wijzigingen.  
 

• Het bouwvlak rond de uitbreiding van het Plesmangebouw wordt iets vergroot. Dit zorgt voor 
ruimte voor maatwerk in de uiteindelijke uitvoering. De maximaal te bebouwen oppervlakte 
blijft gelijk aan het oppervlakte in het ontwerpbestemmingsplan door een maximum 
bebouwingspercentage op te nemen.  

 

• De redactie van artikel 4.4 wordt gewijzigd, zodat wanneer gebruik wordt gemaakt van de 
afwijkingsbevoegdheid in artikel 4.3 om te komen tot een andere verdeling van functies, er 
geen strijdigheid is met artikel 4.4. De tekst wordt als volgt gewijzigd: 
 
4.4 Specifieke gebruiksregels 
Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gebouwen met een 
andere oppervlakteverdeling dan is opgenomen onder 4.2.1 onder b., tenzij gebruik gemaakt 
wordt van het bepaalde in artikel 4.3.1.  
 

• In artikel 16 Waarde - Buitenplaats staan in artikel 16.3.3 voorwaarden voor een 
omgevingsvergunning die van toepassing zijn voor bouwwerken. Deze worden vervangen 
voor voorwaarden die van toepassing zijn op werken of werkzaamheden zoals 
grondbewerking, aanleggen van water, planten of kappen van bomen, etc.. Artikel 16.3.3. 
wordt als volgt gewijzigd: 
 
16.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 16.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm van het 

bouwwerk; 
b. deze mede strekken tot behoud of versterking van de uitwendige karakteristiek van het 

bouwwerk, zoals aanwezig op het moment van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan; 

c. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is en niet zonder ingrijpende 
wijzigingen aan het bouwwerk kan worden hersteld; 

d. de karakteristieke hoofdvorm van het bouwwerk in redelijkheid niet te handhaven is; 
e. het delen van het bouwwerk betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te 

merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke 
hoofdvorm van het bouwwerk plaatsvindt; 

f. met een schriftelijk advies van een deskundige is aangetoond dat de karakteristieke 
waarden van het bouwwerk niet worden geschaad of dat schade kan worden voorkomen. 

a. de cultuurhistorische waarden en/of landschapswaarden zoals vermeld in artikel 16.1 door 
de werken of werkzaamheden niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen; 

b. met een schriftelijk advies van een deskundige is aangetoond dat de cultuurhistorische 
waarden en/of landschapswaarden niet worden geschaad of dat schade kan worden 
voorkomen; 

c. aan de omgevingsvergunning voorwaarden zijn verbonden gericht op het behoud van de 
cultuurhistorische waarden en/of landschapswaarden; 
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