Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2019.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Publiceerbare aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4602627

Aanvraagnaam

Aanvraag ringslanghopen, hooiberg en paardenstal

Uw referentiecode

-

Ingediend op

16-08-2019

Soort procedure

Onbekend

Projectomschrijving

Betreft een aanvraag voor het perceel Mijndensedijk 53
in Nieuwersluis voor een omgevingsvergunning om te
mogen bouwen / aanleggen en gebruiken in afwijking
van het bestemmingsplan. Betreft de bouw/aanleg van
ringslangbroeihopen, wanden in de hooiberg en het
handhaven van de paardenstal in de huidige omvang.

Opmerking

Er wordt veel in eigen beheer gedaan met behulp van
hergebruik van materialen.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

Voor zover nodig, zullen in overleg aanvullende gegevens
worden aangeleverd.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Stichtse Vecht

Bezoekadres:

Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

Postadres:

Postbus 1212
3600 BE Maarssen

Telefoonnummer:

0346254000

E-mailadres:

info@stichtsevecht.nl

Website:

www.stichtsevecht.nl

Bereikbaar op:

dagelijks

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken
• Bouwen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Werk of werkzaamheden uitvoeren
• Werk of werkzaamheden uitvoeren
Bijlagen

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627
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Locatie

Formulierversie
2019.01
1

Adres

Postcode

3631NN

Huisnummer

53

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Mijndensedijk

Plaatsnaam

Nieuwersluis

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
3

Ja
Nee

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627

Betreft meerdere kadastrale percelen zoals vermeld en
beschreven in de bij de aanvraag horende Ruimtelijke
Onderbouwing.
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Bouwen

Formulierversie
2019.01

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1

Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend
object?
2

Ja
Nee

Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?
3

Ja
Nee

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Betreft het plaatsen van wanden achter de hooibalen op de
zolder van de hooiberg en het handhaven van de bestaande
paardenstal in zijn huidige omvang.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
4

5

6

Ja
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

Hooiberg en stal

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Opslag (hooiberg)
Huisvesting van dieren (paarden, schapen en kippen) en
opslag van hooibalen en materieel (paardenstal).
Wonen
Overige gebruiksfuncties
Gebruik blijft ongewijzigd.

Bevoegd gezag: Gemeente Stichtse Vecht
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7

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
8

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Balkonhekken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.
9

Conform bestaand, zie ruimtelijke onderbouwing.

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Stichtse Vecht
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

Formulierversie
2019.01
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

De hooiberg is destijds separaat vergund. De regeling in
het bestemmingsplan is niet in overeenstemming (gebracht)
met de verleende vergunning. Daardoor past de beoogde
(inpandige) verandering ook niet in het bestemmingsplan.
Wat betreft de paardenstal geldt dat het bouwvlak kleiner
is dan de bestaande paardenstal. Toepassen van de
binnenplanse afwijkingsbevoegdheid (10%) biedt (net) geen
uitkomst. Zie voor een nadere toelichting de Ruimtelijke
Onderbouwing.
Het bestemmingsplan voorziet ten slotte niet in het
aanleggen van faunavoorzieningen in de vorm van
broeihopen op gronden met een Agrarische bestemming.
Het aanleggen hiervan wordt zodoende aangemerkt als
strijdig met het bestemmingsplan.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie hiervoor opslag (hooiberg) en dierenverblijf en opslag
(paardenstal).

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Gebruik blijft ongewijzigd.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

De gevraagde aanpassing aan de hooiberg heeft geen
gevolgen voor de uiterlijke verschijningsvorm. Hetzelfde
geldt voor het handhaven van de bestaande paardenstal.
Zie voor een toetsing aan het bestemmingsplan de
Ruimtelijke Onderbouwing.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627
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Werk of werkzaamheden
uitvoeren

Formulierversie
2019.01
1

Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Nieuwersluis 2009

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Aanleg van ringslangbroeihopen. Indien sprake is van een
'bouwwerk', gelieve deze aanvraag te beschouwen als
verzoek om het bouwen daarvan.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627
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Formulierversie
2019.01

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

ang_hooiberg_en_paardenstal_16082019_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing
ringslang hooiberg
en paardenstal
16082019.pdf

Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2019-08-16

In
behandeling

Datum aanvraag: 16 augustus 2019 Aanvraagnummer: 4602627
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Beknopte levering NDFF

1

2

1].

Inleiding en doel

Aan de Mijndensedijk te Nieuwersluis wordt door Rob en Nieke Strijland–van Wensveen
sedert 2005 gewerkt aan het ontwikkelen en exploiteren van Boerenhofstede Vecht &
Schans. Zij beschikken hiervoor over de historische boerderij met stallen, schuren en circa
4,5 hectare aan perceeloppervlakte.
De ambitie is om een duurzaam gebruik te koppelen aan zelfvoorzienend zijn met
biologisch geteelde producten en met oog voor biodiversiteit. Hieraan is de afgelopen jaren
voortvarend gewerkt en vrijwel jaarlijks zijn nieuwe aspecten toegevoegd en
ontwikkelingen en initiatieven ondernomen. Waar mogelijk wordt deze ontwikkeling samen
met gerelateerde actoren gevoerd. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan
samenwerking met partijen, betrekken van organisaties en het initiëren van nieuwe
onderwerpen.
Nu de hoofdlijnen van de inrichting en het gebruik gedurende een aantal jaren gereed zijn is er
behoefte om de huidige situatie in beeld te brengen. Wat is er sedert de nulmeting (Oranjewoud d.d.
4 december 2006) bereikt en wat is er nog in uitvoering?
Maar ook: Welke wensen en kansen liggen er nog? Waar kan een optimaliseringsslag worden
gemaakt? Welke ontwikkelingen zowel in de maatschappij als bij omgevingsactoren zijn recent
onder de aandacht gekomen en hoe kunnen deze worden gekoppeld aan het verder uitrollen van
het ‘project Vecht & Schans’?
Familie Strijland–van Wensveen heeft Bui-TeGewoon | groenprojecten gevraagd de huidige
landschappelijke en ecologische situatie te beoordelen en te evalueren. Daarnaast is behoefte aan
een (korte) doorkijk naar de toekomst. De onderhavige rapportage geeft de resultaten van deze
opdracht weer.

1

Figuur 1. Boerenhofstede Vecht & Schans met natuur en landschapselementen

2

2].

Locatie projectgebied

Het projectgebied is gelegen ten oosten van de Mijndensedijk en de Vecht te Nieuwersluis. Het
betreft het erf van Mijndensedijk nummer 53 met achterliggende circa 4,5 hectare grasland en
landschapselementen (figuur 2). Direct ten westen is de bebouwing van kern Nieuwersluis
(gemeente Stichtse Vecht) aanwezig.

Figuur 2. Ligging projectgebied.

Het gebied is gelegen aan de westzijde van polder Mijnden. De direct aangrenzende graslandpercelen zijn in gangbaar agrarisch gebruik met intensief weiden, maaien en mesten. Op circa
900 meter ten oosten van de Overdijksche wetering ligt natuurreservaat polder Mijnden van
Staatsbosbeheer.
De directe omgeving is te omschrijven als een vrij besloten lintbebouwing van ruime woningen
met begroeide tuinen en erven en verspreid agrarische bebouwing. De Mijndensedijk is een
smalle en bochtige ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer die daarnaast een druk recreatief
gebruik heeft van fietsers en in mindere mate wandelaars. Direct grenzend aan de noordzijde
van de projectlocatie is grenzend aan de knotwilgenrij een fraai restant van een oude
hoogstamboomgaard aanwezig.

3

Kadastraal bestaat het gebied uit 12 kadastrale nummers behorende tot gemeente Loenen
sectie D. De kadastrale situatie is weergegeven in figuur 3.

Figuur 3. Kadastrale situatie.

4

3].

Bureaustudie en veldonderzoek

3.1]
Bodem en water
De bodem vertoont van noordwest naar zuidoost en verloop van klei naar veengronden (figuur 4).
De zwaarste kleigrond ligt in de zone die is gekoppeld aan de rivier de Vecht. Het betreft een
kalkloze polder vaaggrond met profielverloop 5. Het erf, groentetuin, boomgaard en de paardenen schapenwei bevinden zich binnen dit gebied. Meer naar het zuidoosten van de huiskavel wordt
de grond wat lichter en bereikt deze profielverloop 3. Het betreft voornamelijk de huiskavels met
zowel een beweiding als een maairegiem. Ook het pestbosje en een deel van de houtwal bevinden
zich op dit bodemtype. De veldkavel die ten oosten van de hoofdwatergang is gelegen heeft een
overgangstype van klei naar veengrond. Het betreft een Drecht vaaggrond met profielverloop 1.

Figuur 4. Bodemkaart

Het aangrenzende deel van polder Mijnden heeft een vigerend waterpeil van -1.70 NAP.
Hieronder valt ook de veldkavel ten oosten van de hoofdwatergang.
Het erf met huiskavels van Boerenhofstede Vecht & Schans heeft sedert 2007 een eigen waterpeil.
Dit water wordt rechtstreeks vanuit de Vecht ingelaten door middel van een waterinlaat en stroomt
via vrij verval af naar de aangrenzende polder. Er wordt een streefpeil gehanteerd van
-0.90 meter NAP, waarme het waterpeil circa 80 centimeter hoger is dan in de aangrenzende
polder. Als gevolg van het hogere waterpeil en de inlaat van water uit de Vecht met minder
nutriënten heeft Vecht & Schans een betere waterkwaliteit dan het aangrenzende polderwater.
In de directe nabijheid van de inlaat is een waterverruiming aangelegd in 2008. Naast extra
berging en een langere verblijftijd vervullen deze waterverruimingen een aanvullende habitat voor
waterfauna door de grotere diepte (aanleg diepte circa 4.00 meter). Hierdoor is lokaal een hoger
zuurstofgehalte aanwezig en biedt de grotere diepte geschikte omstandigheden bij zowel vorst als
hoge temperaturen voor overleving van waterdieren.

5

De hoogteligging, en dientengevolge de drooglegging van de percelen, is relatief groot.
Het woonerf ligt op een gemiddelde hoogte van 0.60 meter boven NAP en vormt min of meer een
terp. Ook de boomgaard, groentetuin en schapen en paardenweiden liggen boven NAP, maar al
wel circa 60 centimeter lager dan het woonerf. De huiskavel ligt wederom circa 70 centimeter lager
op een gemidelde hoogte van -0.60 NAP, met sterk aflopende randzones naar bijna -1.00 meter
NAP. In deze delen is het waterpeil hierop aangepast en de noordoostelijke sloot bevindt zich op
het polderpeil van Mijnden met een waterpeil van -1.70 meter NAP. Door deze invulling blijven ook
in deze delen de oevers droog liggen.
De veldkavel tenslotte is het laagst gelegen deelgebied met een hoogteligging van circa -0.70
meter NAP in het centrale deel en brede randen waar het maaiveld op circa -1.10 meter NAP is
gelegen. Voor dit deelgebied komt dit overeen met een drooglegging van circa 1.00 meter voor de
centrale delen en 0.70 meter langs de randen.

Figuur 5. Hoogtekaart (BRON: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/) & waterhuishouding.

3.2]

Bestemmingsplan informatie

Het grootste deel van het projectgebied bevindt zich onder het bestemmingsplan Nieuwersluis, wat
sinds maart 2009 vigerend is.
Het erf heeft de bestemming wonen. De opstallen zijn benoemd met functieaanduidingen als
‘woning’, ‘bed & breakfast’, ‘atelier’, ‘kantoor’, en ‘paardenhouderij’.
Het grasland heeft de bestemming ‘agrarisch’, enkele kleine delen hebben de bestemming ‘tuin’,
en ‘groen’. Het gehele gebied ten westen van de hoofdwatergang heeft daarnaast de
dubbelbestemming ‘waarde – beschermd stads- en dorpsgezicht’ en ‘waarde – cultuurhistorie’.
De zone direct grenzend aan de Mijndensedijk heeft de dubbelbestemming ‘waterstaat –
waterkering’. Een uitsnede uit het vigerende bestemmingsplan is opgenomen als figuur 6.
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Het grasland perceel ten oosten van de hoofdwatergang valt onder het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Noord, vastgesteld op 03 december 2015. Dit perceel heeft de bestemming ‘agrarisch met
waarden’ en de dubbel bestemmingen ‘waarde – archeologie 4’, ‘waarde – cultuurhistorie 1’ en
‘waarde – cultuurhistorie 4’.

Figuur 6. Uitsnede bestemmingsplan Nieuwersluis d.d. 03 december 2015.

3.3]

Beschermde en subsidiabele natuur en landschap


Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van natuurgebieden in Nederland. Het gaat
daarbij om de bescherming van gebieden van nationaal belang (de Beschermde
Natuurmonumenten) en van internationaal belang (Natura 2000). In een groot aantal gevallen
overlappen de Beschermde Natuurmonumenten de gebieden die zijn aangewezen als Natura
2000-gebied. De waarden die behoren bij het Beschermd Natuurmonument zijn dan
meegenomen in het Natura 2000 ontwerp of concept aanwijzingsbesluit.
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Beschermde natuurmonumenten in de zin van de wet zijn niet aanwezig in de directe omgeving
van het projectgebied. Enigszins nabijgelegen gebieden die zijn opgenomen als Natura 2000gebied betreffen de Waterleidingplas en de Loenderveense Plas op circa 2600 meter in
noordelijke richting en de Breukeleveensche- of Stille Plas op circa 4100 meter in oostelijke
richting (figuur 7).
Gezien de aard en omvang van het huidige gebruik, de beoogde ruimtelijke
ontwikkeling en de Natura 2000 doelstellingen van de betreffende gebieden, in
relatie tot de afstand en tussenliggende wegen en bebouwingen, worden geen
effecten van de voorgenomen ontwikkeling verwacht op de doelstellingen voor
genoemde Natura 2000-gebieden.

Figuur 7. Ligging Natura 2000- gebieden in de ruime omgeving van Boerenhofstede Vecht & Schans


Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS)
Het meest nabij gelegen NNN gebied betreft de landgoederenzone van Sluys Nae,
Sterreschans en Over-Holland op circa 450 meter ten zuidwesten. De projectlocatie is hiervan
gescheiden door enkele secundaire wegen, de lintbebouwing en het complex van voormalige
gevangenis Nieuwersluis. Landgoed Over-Holland en Sterreschans bevinden zich aan de
overzijde van de rivier de Vecht. Genoemde landgoederen betreft een drietal vrijwel
aaneengesloten gebieden in particulier eigendom aan weerszijden van de Vecht.
De natuurbeheertypen zijn o.a. Park- en stinsebos (N17.03), Haagbeuken- en essenbos
(N14.03) en Kruiden- en faunarijkgrasland (N12.02) (BRON: https://webkaart.provincieutrecht.nl/viewer/app/Webkaart). Door de situering zullen zij een belangrijke schakel vormen voor de
verbinding van dieren tussen gebieden ten oosten en ten westen van de Vecht. Zij kunnen
hiermee één van de stapstenen vormen in de beoogde ecologische verbinding tussen de
Vechtplassen en de Utrechtse Venen.
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NNN gebied polder Mijnden is op circa 900 meter ten oosten van de projectlocatie gelegen.
Het betreft een reservaat van Staatsbosbeheer waar de natuurdoelen zich overwegend
richten op de graslandnatuurtypen (Kruiden- en faunarijkgrasland (N12.02), Vochtig
weidevogelgrasland (N 13.01) en Vochtig hooiland (N10.02) met een dooradering van
moeraselementen die een overgangsgebied vormen naar de aangrenzende Loosdrechtse
plassen (Kievitsbuurt).
Tussen de projectlocatie en dit NNN gebied is een graslandgebied met opstrekkende
verkaveling in intensief agrarisch gebruik aanwezig. De ligging van de projectlocatie ten
opzichte van de NNN gebieden is opgenomen in figuur 2 op pagina 2.
De aard en omvang van zowel gebruik als ontwikkeling van Boerenhofstede Vecht
en Schans wordt door ons beoordeeld als positief voor in de nabijheid gelegen
gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland. Vecht & Schans kan als
waardevolle aanvullende stapsteen fungeren voor kleine zoogdieren, vleermuizen,
amfibieën, reptielen (ringslang), insecten en overige ongewervelden en vogels uit
de erf- en bosvogelgemeenschap als gevolg van de centrale ligging tussen
bovengenoemde NNN gebieden.

Begrenzing leefgebieden
Binnen gebieden die zijn begrensd vanuit het provinciale leefgebieden beleid kunnen
subsidiepakketten voor natuur en landschap worden gesloten via de Agrarisch Natuurvereniging.
Voor het begrensd gebied zijn de leefgebied droge dooradering en het leefgebied water
opengesteld. Beheeronderdelen vanuit de leefgebieden natte dooradering en open grasland zijn
niet open gesteld voor het projectgebied (figuur 8). De mogelijk te sluiten beheerpakketten zijn
onderstaand weergegeven in de bijbehorende kaders uit de provinciale beleidskaarten.

Pakketten uit het leefgebied droge dooradering

Pakketten uit het leefgebied water
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Figuur 8. Leefgebieden beleid provincie Utrecht in de omgeving van Boerenhofstede Vecht & Schans

3.4]

Historische ontwikkeling

De geschiedenis van Boerenhofstede Vecht & Schans gaat ver terug in de tijd.
Via de website topotijdreis is het gebied verkend vanaf 1875. Op de kaarten uit deze periode is
de boerenhofstede reeds zichtbaar en zijn veel van de huidige bijgebouwen ook al aanwezig.
De kavels zijn deels wat smaller, maar zijn in de late jaren zestig of vroege jaren zeventig van
de vorige eeuw verbreed door het dempen van een middenslootje (figuur 9).
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Figuur 9. Historische ontwikkeling Vecht & Schans eo (BRON:www.topotijdreis.nl)
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3.5]
Beknopte levering NDFF
Via het raadplegen van de beknopte levering bij het Natuurloket vanuit de Nationale Database
Flora en Fauna (NDFF) is beoordeeld welke informatie over het voorkomen van beschermde
plant- en diersoorten aanwezig is en met welke volledigheid soorten in het gebied zijn
onderzocht. De geleverde gegevens hebben betrekking op het voorkomen van soorten
gedurende de periode 2009–2019.
De NDFF rapportage van het kilometer hok 129-467 waar binnen de projectlocatie is gelegen
betreft nummer HNL-2019-52 d.d. 26 maart 2019 en laat zien dat het gebied voor geen enkele
soortgroep als goed onderzocht wordt beoordeeld.
Als redelijk onderzocht worden broedvogels, reptielen, vissen en dagvlinders beoordeeld.
De overige soortgroepen scoren een slechte of onbepaalde onderzoekintensiteit. Op basis
hiervan moet de beschikbare ecologische informatie van de directe omgeving van de
projectlocatie als slecht onderzocht worden beoordeeld.
Er zijn geen soorten uit de Habitatrichtlijn voor het atlasblok geregistreerd. Voor de Wet
Natuurbescherming worden 2 landzoogdier soorten, 1 amfibie en 1 reptiel uit het kilometerhok
gemeld. Voor de vogelrichtlijn zijn 24 soorten broedvogels vastgesteld. Als Rode Lijst soorten
worden vaatplanten (5), paddenstoelen (2), landzoogdieren (1), broedvogels (6), reptielen (1) en
vissen (1) vermeld. De resultaten van de beknopte levering is samengevat in tabel 1. De
rapportage is integraal opgenomen als bijlage 1.
Onderzoek
status NDFF

Soort groepen

Vaatplanten
Mossen
Korstmossen
Paddenstoelen
Land zoogdieren
Vleermuizen
Vogels - broedvogels
-

wintervogels

Amfibieën
Reptielen
Vissen
Dagvlinders
Macronachtvlinders
Micronachtvlinders
Libellen
Sprinkhanen/krekels
Over. ongewervelden

slecht
slecht
slecht
onbepaald
slecht
niet
redelijk
slecht
slecht
redelijk
redelijk
redelijk
niet
niet
slecht
niet
niet

Wet Natuurbescherming

Rode lijst

Habitat
richtlijn

Vogelrichtlijn

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2
0

0
0

0
0

6

0

24

0

0

0

154

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 1. Voorkomen van beschermde soorten per soortgroep in kilometer hok 129-467 volgens NDFF

3.6.] Raadpleging overige bronnen
Naast het beoordelen van de beknopte levering is de website Waarnemingen.nl bezocht en
is gericht gezocht op voor het plangebied relevant geachte soorten voor de periode
01 januari 2014 tot heden. Er worden slechts in beperkte mate waarnemingen doorgegeven via
deze database. Voor de periode 1 januari 2018 tot heden zijn slechts 49 waarnemingen ingevoerd.
Het betreft overwegend vogels en vlinders. Van andere soortgroepen zijn slechts incidentele
waarnemingen geplaatst.
Voor de soortgroepen broedvogels, zoogdieren, vleermuizen, vissen en amfibieën zijn de
verspreidingskaarten op de websites van RAVON, SOVON, VZZ, Vleermuisnet &, EIS-Nederland
beoordeeld en zijn de verspreidingsatlassen van deze soorten geraadpleegd. Opgemerkt wordt
dat de periode van gegevens verzamelen voor veel publicaties en atlassen langer dan vijf jaar
terug is geweest. Uit de atlasgegevens kan worden geanalyseerd dat de zwaarder beschermde
soorten vanuit de landzoogdieren de egel en de waterspitsmuis zullen betreffen. Voor de vissen
is dit de kleine modderkruiper.
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Vanuit de soortgroep amfibieën komen twee soorten in aanmerking. Op basis van bevestigde
waarnemingen is bekend dat het hier om de rugstreeppad gaat. De heikikker kan voor het
betreffende gebied niet op voorhand worden uitgesloten op basis van waarnemingen in de directe
omgeving Omtrent de exacte soorten hogere planten en paddenstoelen kon geen detailinformatie
worden gevonden.
3.7.] Gesprek initiatiefnemers
Tijdens een verkennend bezoek in maart 2019 is een gesprek gevoerd met de
bewoner/ondernemer mevrouw Strijland–van Wensveen. Tijdens dit verkennend bezoek zijn de
verschillende deelgebieden en natuur- en landschapselementen gezamenlijk bezocht en is door
mevrouw Strijland-van Wensveen een toelichting gegeven op de bedrijfsfilosofie, de ambitie en de
verschillende natuur- en landschapselementen binnen de projectlocatie.
Vecht & Schans heeft de ambitie een overzichtelijk biologisch terrein te zijn en zich verder te
ontwikkelen waarbij de natuur maat en ritme bepaald. Binnen de locatie is ruimte voor kleinschalig
verblijfsmaatwerk, trainingen, erfsessies en beleving. Naast het produceren van (biologisch)
voedsel voor de eigenaren en de op het bedrijf aanwezige dieren worden bovenmatige producten
vermarkt.
3.8.] Veldbezoeken projectlocatie
Op 02 maart 2019 heeft een oriënterend terreinbezoek plaatsgevonden. Op 17 april 2019 heeft
het detaillerende bezoek plaatsgevonden. Parallel aan dit bezoek is de directe omgeving
verkend om te beoordelen welke mogelijke effecten van het ontwikkelingsplan op
natuurwaarden in de directe omgeving kunnen optreden.
A - Opstallen
Binnen de projectlocatie zijn zes opstallen aanwezig. Het betreft:
1. Hoofdgebouw bestaande uit de oorspronkelijke boerderij met aangebouwde stal.
2. Atelier/kantoor – bijgebouw bij ingang.
3. Voormalige hooiberg – werkplaats.
4. Voormalige veestal met tot berging omgevormde mestkelder.
5. Kippenhok.
6. Historische wagenberging annex zomerhuis.
Een fotoregistratie van de opstallen is weergegeven op pagina 14 in figuur 10.
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Figuur 10. Fotoregistratie opstallen Vecht & Schans maart april 2019

De opstallen zijn met aandacht voor historie, omgeving en milieu onderhouden en ontwikkeld.
Historisch gebruik, locatie en uitvoering van aanpassing die hier op aansluiten dan wel de
oorspronkelijke staat terugbrengen zijn hier steeds onderdeel van geweest. Duurzaamheid is waar
mogelijk toegepast, zowel door materiaalkeuze als energie besparende uitvoering. Ecologie is op
veel plaatsen geïntegreerd of mogelijk gemaakt. Gedacht kan hierbij worden aan toegankelijkheid
voor zwaluwen en vleermuizen, het aanbrengen van kunstnesten voor vleermuizen en zwaluwen,
nestkasten en uilenbroedplaatsen.
B - Terrein en erf
Inrichting, ontwikkeling en beheer van het terrein en erf zijn eveneens afgestemd op landschap,
cultuurhistorie en omgevingskwaliteit. Hierbij wordt optimaal ingezet op gebruiksmogelijkheden
vanuit ambitie en doelstelling van Vecht & Schans (zie paragraaf 3.6), ecologische waarden,
dierenwelzijn en landschappelijke vormgeving.
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Waar mogelijk is gekozen voor gebiedskarakteristieke landschapselementen. Voorbeelden hiervan
zijn hoogstamboomgaard [A], waterpartij [B], natuurvriendelijke oevers [C], drinkpoelen [D],
houtwal/struweelhaag [E], knotbomenrijen [F] en de krabbenscheersloot. Goed passende
landschapselementen die minder gebiedskarakteristiek zijn betreffen de schaduwbomen voor het
vee, de verspreid op het erf aanwezige hagen, de fruittuin en de muur met leifruit op het erf
(figuur 11).
Het sloot- en waterbeheer wordt zorgvuldig gevoerd. De gunstige waterkwaliteit en het hoge
waterpeil zijn van groot belang voor de natuur- en landschapswaarden van Vecht & Schans.
Naast het feitelijke beheer is ook het beheer van de oevers in het algemeen en de aangelegde
natuurvriendelijke oevers in het bijzonder hierbij steeds een belangrijk aandachtpunt.
Evenals bij de opstallen wordt waar mogelijk rekening gehouden met mogelijkheden voor flora en
fauna bij inrichting en beheer van deze elementen. Als specifieke faunamaatregelen kunnen de
vele nestplaatsen, nestkasten, ringslanghoop en schuilmogelijkheden voor insecten, amfibieën,
ongewervelden en kleine zoogdieren worden benoemd.
De graslanden zijn voor een deel door gezaaid met een kruidenmengsel, waardoor deze zich
bloemrijk hebben ontwikkeld en een goede leefomgeving vormen voor tal van insecten en
ongewervelden. Binnen de voedselpiramide worden de zaden en kleinere organismen benut door
de overige fauna op het erf.
A

B

C

D

E

F

Figuur 11. Fotoregistratie landschap en structuurelementen.

C - Omgeving
De buurtschap langs de Mijndensedijk betreft een lintbebouwing die ter hoogte van de
projectlocatie als vrij besloten kan worden gekarakteriseerd. Er bevinden zich grote woningen,
soms uitgevoerd in landschapsstijl, vrijstaande huizen en (voormalige) agrarische bedrijven.
Vrijwel alle woningen zijn voorzien van ruime erven met erfbeplanting en groen ingerichte tuinen
(figuur 12).
De vogelbevolking in de buurtschap bestaat uit algemene soorten van de
erfvogelgemeenschap, maar lokaal zijn er mogelijkheden voor minder algemene en/of
karakteristieke soorten als bijvoorbeeld torenvalk, bos-, steen- en kerkuil, grauwe
vliegenvanger, huis- en boerenzwaluw en spotvogel.
De erven bieden tevens lokaal gelegenheid voor kleine zoogdieren, amfibieënfauna en
ringslang als schuil- en overwinteringshabitat. Daar waar veel bloeiende planten aanwezig zijn
stimuleren tuinen en erven de insecten en ongewervelden fauna.
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Direct grenzend aan het eigendom van Vecht & Schans is het relict van de voormalige
Mijndense molen aanwezig. Het zou vanuit historisch perspectief mooi zijn als herstel van deze
locatie kan worden geïntegreerd in de ontwikkeling van Vecht & Schans.
De buurtschap vormt een geschikte migratie-, foerageer- en verplaatsingsroute voor vleermuizen.
Een aantal opstallen in het bebouwingslint bieden mogelijkheden voor kraam-, paar- en/of
overwinteringsverblijven van deze soortgroep.
Het aangrenzende agrarisch cultuurlandschap wordt intensief gebruikt en bestaat voornamelijk
uit raaigrasweiden en grassenmixvegetaties. Het gebied heeft een beperkte
weidevogeldichtheid. Er vindt in dit deel geen actieve weidevogelbescherming plaats via de
ANLb systematiek van de provincie omdat het gebied hiervoor niet is begrensd.
Kruiden zijn schaars en het gebied heeft overwegend een geringe natuurwaarde. De sloten in
het gebied zijn voedselrijk en hebben weinig watervegetatie. De voornaamste aanwezige
waterplanten in de directe omgeving betreffen kroossoorten en draadalgen, maar lokaal in wat
bredere sloten komt enige drijfbladplantenvegetatie voor.

Figuur 12. Omgeving Mijndensedijk Nieuwersluis.

3.9]
Gerealiseerde natuur- en landschapswaarden
De ontwikkeling van het erf en de graslandpercelen van Boerenhofstede Vecht & Schans is gestart
in 2006.
Ingenieursbureau Oranjewoud (tegenwoordig Antea Group) heeft in december 2006 en januari
2007 reeds een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in het
gebied. De resultaten zijn vastgelegd in een tweetal briefrapportages (Oranjewoud briefrapport nr. 168851
gedateerd respectievelijk 4 december 2006 &24 januari 2007). Bij dit onderzoek werd vastgesteld dat bij aanvang
het gebied een lage tot zeer lage natuurwaarde had. Enkele citaten uit de beide rapportages van
Oranjewoud NBV zijn:
“Schuren op boerenterrein zijn vaak geschikt leefgebied voor vogels zoals zwaluwen en uilen.
Er zijn echter geen aanwijzingen aangetroffen die wijzen op het voorkomen van uilen of zwaluwen in
deze stallen. Voor strikt beschermde vleermuizen zijn deze stallen evenmin geschikt. Het overgrote
deel van het plangebied bestaat uit uniform grasland. Poelen, rietkragen, hagen of houtwallen of
andere kleine landschapselementen zijn er niet aanwezig. De watergangen en slootkanten rondom de
graslandpercelen worden regelmatig geschoond, schuilmogelijkheden in de slootkanten zijn
daardoor voor kleine zoogdieren, amfibieën en insecten beperkt”.

In de aanvullende en concluderende memo wordt als volgt gerapporteerd:
“De actuele natuurwaarden in het gebied zijn beperkt, er is een lage soortdiversiteit van alleen
algemeen voorkomende flora en fauna soorten. De potentiele waarden zijn hoger, door het opzetten
van het waterpeil, het verflauwen van slootkanten en het aanpassen van het beheer wordt een
verbetering van de natuurwaarden verwacht”.

Familie Strijland–van Wensveen heeft haar plannen voor de ontwikkeling van natuur- en landschap
rond Boerenhofstede Vecht & Schans verder uitgewerkt en in ontwikkeling genomen. Als handvat
is hiervoor het “Landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen” (Brons en partners, februari 2008) en het
“Uitvoeringsprogramma landschapsontwikkelingsplan gemeenten Breukelen en Loenen” (Brons en
Partners -2, februari 2008) gehanteerd. Deze beide plannen geven o.a. de volgende aanknopingspunten
die zijn geïntegreerd in de planontwikkeling voor Boerenhofstede Vecht & Schans.
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Landschapsontwikkelingsplan
Paragraaf 2.4. Landschapswaarden en ruimtelijke samenhang onderdeel stroomruggen en
komgronden waartoe het projectgebied in dit plan wordt gerekend:
o Lichtglooiende, kleinschalig, half open landschap met lang gerekte blokverkaveling.
o Linten van bebouwing en historische buitenplaatsen.
o Rijke beplantingen langs oude dijkwegen.
o Vrij rijke beplantingen.
o Landbouw, weidebouw, bos en park, wonen-werken, fruitteelt.
Paragraaf 3.5. Beleid agro-economisch netwerk:
o Langs de Vecht sterker verweven van landbouw, natuur en recreatie.
o Behoud karakter voor weidevogels, waarbij grondgebonden landbouw (duurzaam en
rendabel) een voorwaarde is.
o Stimuleren agrarisch natuurbeheer, verdieping en verbreding. Het nieuwe boeren
(streekplan 2005-2015).

Uitvoeringsprogramma
Paragraaf 5.1. (l1) Stimuleren streekeigen kleine landschapselementen – onder het subkopje
“stroomruggen”:
o Op de stroomruggen bestaan de kenmerkende beplantingen uit hoogstam
fruitboomgaarden, vochtige loofbosjes, geriefhoutbosjes, kavelgrens beplantingen,
solitaire bomen, knotbomen, hagen, en oeverbeplantingen, e.d. Hier is in het
algemeen uitbreiding van landschapselementen gewenst. Het gaat om de stroomrug
van de Aa, en Angstel en de stroomrug van de Vecht (met name in het noordelijke
Vechtgebied).

Met advisering van o.a. Stichting Landschapsbeheer Utrecht en subsidies vanuit o.a. de Agenda
Vitaal Platteland van de provincie Utrecht en Het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (POP) is in de opvolgende periode de basisinrichting gerealiseerd. Bij de
basis inrichting is voor de aangeplante delen als de houtwal en knotbomenrij aangesloten op
lijnvormige beplantingen zoals zichtbaar op historische kaarten (figuur 13).
Vanuit deze basisinrichting zijn verdere initiatieven om de natuurwaarden te vergroten ontwikkeld.

Figuur 13 Historische lijn beplantingen
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Inmiddels is de natuur- en landschapsontwikkeling van Vecht & Schans ruim twaalf jaar verder.
De graslanden zijn na het inzaaien met kruidenrijke zaadmengsels en door een beheer van weinig
bemesten met uitsluitend ruige stalmest, maaien met afruimen gewas en extensief wieden
ontwikkeld tot bloemrijke weiden die van voorjaar tot het eind van de zomer nectar bieden aan tal
van insecten en ongewervelden. Hiermee is de basis voor een gezonde voedselketen voor de
omgevingsnatuur gelegd.
De elementen die zijn aangelegd als de houtwal met overwegend inlandse struiksoorten, de
knotbomenrijen en de hoogstamboomgaard zijn inmiddels jong volwassen en bieden naast nectar
en insecten ook schuil- en broedgelegenheid aan tal van dieren. De knotbomen rijen ontwikkelen
zich tot waardevolle linten die migrerende en foeragerende vleermuizen geleiden, waardoor het
gebied inmiddels een aantrekkelijk foerageerhabitat vormt voor deze soortgroep. Het is in dit
verband dan ook niet onverwacht dat een vaste verblijfplaats van vleermuizen in één van de
opstallen is vastgesteld.
Wij adviseren de houtwal om te zetten naar een struweel haag vanuit de geringe breedte van het
element. Hiermee is deze beter in stand te houden. Het sortiment kan hiervoor gehandhaafd
blijven, maar vraagt een frequentere hakcyclus, zodat een maximale hoogte van gemiddeld 4
meter ontstaat. Zij uit groeiende takken kunnen steeds voor 50% worden in gesnoeid. Vrijkomend
snoeihout kan eenvoudig in het midden van de haag worden verwerkt op ril.
De natuuroevers zijn rijk ontwikkeld en de ondiepe delen, die tevens een functie vervullen als
drinkplaatsen voor het vee, bieden ruimte voor vissen, amfibieën en tal van waterinsecten. Hierbij
is het ondiepe water dat snel opwarmt een belangrijk element in de voortplantingscyclus van deze
dieren. In de oostelijke grenssloot is een beperkte groeiplaats van krabbenscheer ontwikkeld.
Dit geeft een indicatie van een toenemende waterkwaliteit. Daarnaast vormt krabbenscheer een
goede habitat voor waterdieren, waaronder een rijke libellenfauna. De locatie leent zich overigens
goed om verder te ontwikkelen met een meer structuurrijke oeverontwikkeling en maatregelen om
de krabbenscheervegetatie te doen uitbreiden.
In en aan de opstallen en op het erf is steeds aandacht besteed aan toegankelijkheid en of
voorzieningen voor fauna. Bij de nieuwbouw van de historische wagenberging annex zomerhuis
zijn toegankelijke ruimten gerealiseerd achter de wanden voor vleermuizen. Op één locatie is
hierbij inmiddels vestiging door deze dieren vastgesteld. Aan deze opstal zijn daarnaast
kunstnesten voor huiszwaluwen bevestigd.
In de voormalige mestkelder en in de veestal zijn kunstnesten voor boerenzwaluwen aangebracht.
Deze zijn bewoond en ook zelfgebouwde nesten door boerenzwaluwen zijn er gevestigd. In de
hooiberg is een nestkast voor uilen geïntegreerd waarin zich al gedurende meerdere jaren een
kerkuilen paar heeft gevestigd.
Het rijk begroeide erf biedt een broedgelegenheid en foerageerruimte aan een breed scala aan
vogels uit de erfvogelgemeenschap. Tijdens de veldbezoeken zijn o.a. putter, boerenzwaluw,
huismus, spreeuw, kauw, vink, groenling, tjiftjaf, zwartkop, merel, heggenmus, winterkoning,
zwarte roodstaart, fitis, houtduif, witte kwikstaart en Turkse tortelduif vastgesteld. De grote gele
kwikstaart heeft een overwinteringshabitat rond de aanwezige ruigemest hoop.
Kleine zoogdieren, amfibieën en de ringslang voelen zich eveneens thuis op en rond het erf.
Tijdens één van de locatiebezoeken werden sporen van holen van de veldmuis vastgesteld en
vond een zichtwaarneming van rosse woelmuis plaats. De ringslang verblijft regelmatig in het
projectgebied en benut de voor deze soort in stand gehouden composthoop met snoeihoutdepot
aan de zuidoostzijde van het terrein. De meest kritische amfibie die zich heeft gevestigd betreft de
rugstreeppad. Maar ook gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander zijn tijdens de
locatiebezoeken vastgesteld.
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Figuur 14. Fotoregistratie fauna op het erf.

Voor de ontwikkeling van natuur en landschap op zowel het erf als de aangrenzende graslanden
en landschapselementen wordt op basis van de rapportages van Oranjewoud BV uit 2006 en
2007 en tijdens de velbezoeken waargenomen landschapselementen, soorten en habitats
geconcludeerd dat:
De habitat actueel een zeer waardevolle stapsteen vormt in het bebouwingslint van
de Mijndensedijk en de oostelijke Vechtzone tussen de verschillende NNN gebieden.
Het landschap passend is ontwikkeld bij de historische kwaliteiten, de
gebiedskarakteristiek en functioneel is voor tal van plant en diersoorten.
Het erf en de graslanden van Vecht & Schans zich in relatief korte tijd heeft
ontwikkeld van een “gebied met een lage natuurwaarde en beperkte soortdiversiteit“
(Oranjewoud 2007), tot een rijke leefomgeving met karakteristieke landschapselementen
voor tal van flora en fauna, waaronder zich meerdere zwaarder beschermde en rode
lijst soorten bevinden.
De houtwal idealiter wordt omgevormd tot een struweelhaag door frequenter snoeien
wanneer delen zich boven de circa 4.00 meter hoogte ontwikkelen en insnoeien van
zij uit groeiende takken met 50%.
4.]
Betekenis voor omgeving en maatschappij
Naast een belangrijke functie voor natuur en landschap geeft de wijze van exploitatie een
meerwaarde voor mens en maatschappij. Met de clinics en als voorbeeldbedrijf voor het “Groene
Paard” dat er naar streeft de biologische paardenhouderij te bevorderen, de teelt van biologische
producten, educatie waarbij onder andere het ervaren en bewust worden van groene ruimte en
dieren centraal staan, ontvangst van schoolklassen, het bieden van stageplaatsen en tal van
andere activiteiten en excursies, wordt invulling gegeven aan de ambitie om de connectie tussen
boer en burger te verduidelijken en versterken.
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5.]
Mogelijke ontwikkelingen naar de toekomst
Hoewel Boerenhoeve Vecht & Schans een zeer grote en vanuit natuur een snelle ontwikkeling
heeft doorgemaakt, zijn er nog steeds mogelijkheden. Ook de ambitie van de familie Strijland reikt
verder. Wat kunnen we doen met de energie en/of de bodemvraagstukken en hoe kunnen we de
natuur verder ontwikkelen stimuleren en bevorderen.
Vanuit onze beoordeling als Bui-TeGewoon | groenprojecten zien we verschillende mogelijkheden
die kunnen worden overwogen en die bij een beoordeling door de familie Strijland als wenselijk en
geschikt nader kunnen worden uitgewerkt. We volstaan voor deze rapportage met een beperkte
opsomming van de door ons gesignaleerde mogelijkheden en kansen, die we tevens visualiseren
in figuur 15.
Aanvullend enten van krabbenscheer in de oostelijke scheisloot [a].
Ontwikkelen van een structuurrijke oever met moeraselementen aan dezelfde sloot en de
kopeinde langs de Midden wetering [b].
Realiseren bijenhabitat [c].
Aanleg ijsvogel broedwand [d].
Omvormen houtwal naar struweelhaag vorm.
Uitbreiden stinseplanten op erf en in landschapselementen.
a

b

c
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d

Hoogstamboomgaard van buren

Figuur 15 Enkele mogelijkheden voor aanvullende habitats bij Vecht & Schans
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