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Aanleiding en doelste ll ing  

In opdracht van Buro Vijn heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd. Deze natuurtoets is uitgevoerd ten behoeve van 
een ruimtelijke onderbouwing voor de beoogde uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Katwoude (Noord-Holland).  
Het plangebied betreft een perceel aansluitend op het erf aan de Hoogedijk 24 in Katwoude.  Het plangebied bestaat uit een intensief grasland 
en naastgelegen sloot in een open poldergebied.  Op het perceel  staat al een mestsilo. De plannen bestaan uit de uitbreiding van de huidige 
stallen in noordelijke richting.  Als gevolg van de plannen gaat een stuk landbouwgrond verloren en wordt over een lengte van circa 100 meter 
een sloot gedempt. Daarnaast wordt de mestsilo verwijderd. De huidige agrarische bebouwing blijft gehandhaafd. De ligging van het 
plangebied is weergegeven op de kaart in bijlage 1. 
 
Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek op 20 juni 2013. Tijdens het veldonderzoek is het plangebied en 
directe omgeving onderzocht. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de 
Flora- en faunawet. Daarnaast is gekeken naar de relatie van het plangebied met de vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming. 

Gebiedsgerichte natuurbescherming 

Bij de gebiedsgerichte natuurbescherming is de volgende wet- en regelgeving van belang: 
• Natuurbeschermingswet, waarin opgenomen de Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten; 
• Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, in streekplannen en structuurvisies uitgewerkt voor bescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied.  
 
De invloed van de plannen op nabijgelegen Natura 2000-gebieden wordt niet in voorliggende samenvatting behandeld. Er wordt namelijk al 
een Plan –MER opgesteld voor de locatie waarin dit aspect meegenomen wordt.  
 
De voorgenomen ingreep is gepland in Weidevogelleefgebied, waarvan de bescherming is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie (zie bijlage 2).  Door de plannen gaat circa twee hectare aan weidevogelleefgebied verloren. Voor de ingreep dient dan ook een 
vervolgtoets te worden opgesteld, waarin wordt beoordeeld of deze past binnen het beleid van de provincie Noord-Holland. In principe geldt 
de regel dat nieuwe bebouwing (bestemming) niet mag leiden tot verstoring van het weidevogelleefgebied.  Vaak zal een compensatieplan 
moeten worden opgesteld. Er blijkt in overleg met de provincie Noord-Holland reeds een compensatieplan te zijn opgesteld (mond. med. 
agrarier). 

Aangetroffen en te verwachten soorten 

• Beschermde en bedreigde plantensoorten zijn niet aangetroffen in het plangebied en deze worden ook niet verwacht; 
• Omdat bomen en bebouwing ontbreken in het plangebied kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden uitgesloten. Ook is het 

plangebied niet van belang als foerageergebied of vliegroute van vleermuizen; 
• Verspreid in het plangebied zijn (in beperkte mate) vaste verblijfplaatsen van algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten 

als Veldmuis en/of Gewone bosspitsmuis te verwachten. Daarnaast zal naar verwachting geregeld Haas in het plangebied voorkomen. 
Strikt beschermde grondgebonden zoogdiersoorten (zoals Noordse woelmuis of Waterspitsmuis) worden niet verwacht omdat geschikt 
leefgebied ontbreekt in het plangebied;  



• In het plangebied zijn geen locaties aanwezig die geschikt zijn als broedlocatie voor broedvogels met jaarrond beschermde nesten1. Op 
het graslandperceel broeden mogelijk enige weidevogels als Kievit, Scholekster, Tureluur en Grutto, maar aangezien het perceel in de 
nabijheid van bebouwing en opgaande beplanting ligt (weidevogels prefereren open en rustige graslanden) , zal het hooguit om enkele 
broedparen gaan. Bovendien is de dichtheid aan rundvee erg hoog waardoor eventuele  nesten al snel verstoord zullen worden. Mogelijk 
dat in de oeverzones van de sloot soorten als Wilde eend, Meerkoet en Krakeend broeden; 

• De sloot in het plangebied is tijdens het veldbezoek bemonsterd met een schepnet, hierbij zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen, 
uitsluitend de algemene soorten Snoek en Tiendoornige stekelbaars; 

• In de watergang mag voortplanting verwacht worden van de laag beschermde Gewone pad. Door de intensieve beweiding en het 
daardoor ontbreken van schuilmogelijkheden zal niet of nauwelijks overwintering van amfibieën plaatsvinden op het perceel (mogelijk 
dat een enkele Gewone pad een muizenhol opzoekt); 

• Verblijfplaatsen van reptielen en zwaarder beschermde libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden 
op basis van de aanwezige biotopen en bekende verspreidingsgegevens ook niet in het plangebied verwacht. 

Vervolgtraject en mitigerende maatregelen 

• Het plangebied is gelegen in Weidevogelleefgebied. Door de plannen gaat circa twee hectare aan weidevogelleefgebied verloren. Voor de 
ingreep dient derhalve een vervolgtoets te worden opgesteld, waarin wordt beoordeeld of deze past binnen het beleid van de provincie 
Noord-Holland. In principe geldt de regel dat nieuwe bebouwing netto niet mag leiden tot verstoring van het weidevogelleefgebied.  Vaak 
zal een compensatieplan moeten worden opgesteld.  Er blijkt in overleg met de provincie Noord-Holland reeds een compensatieplan te 
zijn opgesteld (mond. med. agrarier), het vervolgtraject is dus reeds in werking gezet; 

• Werkzaamheden die in gebruik zijnde nesten van vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor 
de meeste soorten mogelijk door de uitvoering in elk geval op te starten in de periode voor begin maart en na eind juli of de invloedsfeer 
van de plannen kort voorafgaand aan het werk te controleren op broedende vogels en in gebruikzijnde nesten. Voor het broedseizoen 
wordt geen standaardperiode gehanteerd maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum; 

• Bij de beoogde plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen cq voortplantingswateren van enkele algemene en laag beschermde 
kleine zoogdieren en/of amfibieën  verloren gaan. Voor deze soorten geldt echter bij ruimtelijke ontwikkelingen automatisch vrijstelling 
van de verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet en zijn zodoende geen verplichte vervolgacties nodig. Uitvoering in de maanden 
september/oktober levert over het algemeen de minste schade op aan deze soorten, dat is namelijk buiten de kwetsbare voortplantings- 
en overwinteringsperiode. 

                                                   
1 Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, 
Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Dergelijke nesten 
mogen niet zondermeer worden verwijderd of verstoord.  
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Bijlage 1: Ligging plangebied 

 

 
Het rode vlak geeft de globale grenzen van het plangebied weer (bron kaartondergrond: Google Earth). 
 
 
 



Bijlage 2: Weidevogelleefgebied 

 
Legenda: Het groene vak betreft ‘weidevogelleefgebied’. De globale ligging van het plangebied is rood omlijnd.  
Bron kaartondergrond: Structuurvisie 2040: Provincie Noord-Holland. 
 

 


