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De initiatiefnemer is voornemens in het plangebied het kassencomplex te slopen en het waterbassin en het
aanwezige groen te verwijderen. Hiervoor in de plaats zullen: vier nieuwbouwwoningen met elk een zorgwoning
(beiden te realiseren in 1 volume), een fruitboomgaard en twee velden met zonnepanelen worden gerealiseerd.
De aanwezige oevers en watergangen blijven grotendeels ongewijzigd; alleen aan de buitenzijde van de
zonneweiden worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het plangebied ligt aan de Westbroekse Binnenweg,
tussen huisnummers 86d en 88 in Tienhoven, in gemeente Stichtse Vecht, Provincie Utrecht (Figuur 1).
In verband met deze voorgenomen ontwikkeling is in het najaar van 2018 door Eelerwoude een quickscan
onderzoek en een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid uitgevoerd. Aan de hand
daarvan zijn vragen gesteld met betrekking tot de functie van het plangebied voor heikikker. Onderhavige notitie
gaat daar verder op in.

Figuur 1. Ligging van het plangebied (in rood omkaderd). Bron: Maps Google, 2020.

Methode
Op basis van een eenmalig veldbezoek is de functie van het onderzoeksgebied voor de heikikker beoordeeld. Het
veldbezoek is overdag door J. Loeffen uitgevoerd, ecologisch adviseur bij Eelerwoude. Het veldbezoek is
uitgevoerd op 17 maart 2020 bij 11ºC, een heldere hemel en windkracht 1 Bft. Een sfeerimpressie van het
plangebied is weergegeven in bijlage 1. Tijdens het inventariseren is gelet op de habitatkenmerken waarvan de

heikikker afhankelijk is, om zo de meest kansrijke plekken voor aantreffen te bepalen en op de (koor)roep van
de heikikker.

Bescherming van soorten
Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde
dieren of planten. De wet kent een drietal beschermingsregimes; beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn,
beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime “andere soorten”. Elk beschermingsregime
heeft zijn eigen verbodsbepalingen. Voor ieder ruimtelijk plan of ruimtelijke ontwikkeling is het verplicht om te
toetsen of deze leidt tot overtreding van de betreffende verbodsbepalingen. Wanneer er sprake is van een
overtreding dient er onderzocht te worden of er een vrijstelling geldt. Indien er geen vrijstelling geldt, kan het
aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn.

Resultaten veldbezoek
Tijdens het veldbezoek zijn geen roepende dieren gehoord of exemplaren gezien. Het plangebied wordt intensief
beheerd en is in gebruik en daardoor onaantrekkelijk voor heikikkers als rust- of foerageerlocatie. In de huidige
situatie zijn alleen de plekken rond het kassencomplex en het waterbassin verruigd (Bijlage 1).
Tijdens het veldbezoek zijn er ook geen eiklompen in de sloten aangetroffen. De sloten zijn vrij diep; ondiepe
delen zijn matig aanwezig, met name aan de achterkant van het perceel. Voortplantingswater voor heikikker
bestaat uit ondiep, zonbeschenen, voedselarm en vaak relatief zure watergangen. Deze zijn in het plangebied
niet aanwezig.

Conclusie
In de omgeving van het plangebied komt de heikikker voor. Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied
geen roepende dieren gehoord of exemplaren gezien. Ook zijn er geen eiklompen in de sloten binnen en rondom
het plangebied aangetroffen. Gezien deze uitgangssituatie wordt uitgesloten dat het plangebied essentieel
onderdeel uitmaakt van de functionele leefomgeving van de heikikker. Nader onderzoek naar heikikker of het
aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk.

Aanbeveling
Om het gebied niet aantrekkelijker te maken voor heikikker en vestiging van de soort te voorkomen, wordt
aanbevolen het gebied te onderhouden en niet verder te laten verruigen en te voorkomen dat open, ondiepe
wateren ontstaan waar de heikikker in kan voortplanten. Dit dient dan wel buiten het broedseizoen te worden
uitgevoerd om andere soorten als broedende vogels niet te verstoren.
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Bijlage 1 Sfeerimpressie plangebied

