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Toetsingskader per deelgebied (zie overzichtkaart) 

OVERZICHTKAART DEElGEBIEDEN 

BlRKSTRAAT 
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1. Birkstraat 

Bestaande visueel-ruimtelijke kwaliteit 
De Birkstraat is een agrarisch lint met ruime doorzichten naar het open agrarische gebied van de 
Eempolder aan de noordzijde en het coulisselandschap richting Korte Duinen aan de zuidzijde. 

Gewenste beeldkwaliteit ontwikkelingen 
De Birkstraat krijgt een meer divers karakter. De agrarische bestemming is nog steeds primair maar 
door de ligging tussen het stedelijke gebied van Soest en Amersfoort vindt steeds meer verbreding 
plaats. Voor de gewenste beeldkwaliteit gelden de volgende aandachtspunten: 

• Behoud van de maat van de verkaveling (Iengte-breedte verholJding kl"in"r of g~!ijk <!3r1 1:7). 
• Behoud van de openheid met een agrarisch karakter. 
• Handhaven solitaire ligging boerderijen met doorzichten ertussen (minimaal 50 meter 

breed). 
• Nokrichting evenwijdig aan slagenverkaveling. 
• Sobere, gebiedseigen erfbeplanting waarbij de voorzijde duidelijk iets representatiever is en 

de zijkanten achter de woning meer landschappelijk. Dat betekent hagen en bloemperken 
aan de voorzijde en opgaande beplanting langs de zijkanten achter de woning. De 
achtergrens mag open blijven. 

• Bescheiden gebruik van inrichtingselementen zoals hekwerken, straatmeubilair, enz. 
• Vanaf de ontsluitingswegen zichtbare grote oppervlaktes verharding voorkomen. 
• Behoud van ensemble van hoofd- en bijgebouwen op een compact erf. Hoofdgebouw is 

(gebaseerd op) langgeveltype. 
• Traditioneel kleurgebruik. 
• Behoud van de karakteristieke eikenlanen langs de Birkstraat en haaks daarop. 

Functioneel ruimtelijke aspecten 
• Strokenverkaveling, karakteristieke eikenlanen en monumentale bebouwing beschermen . 
• Ruimte voor ruimte . 
• Verbreding. 
• Natuur deels ontwikkelen middels rood voor groen, deels door agrarische natuur. 
• Recreatief medegebruik landelijk gebied 
• Recreatieve dorpsrandfuncties. 
• Fiets- en wandelverbinding Duinen-Eempolder. 

Sommige ontwikkelingen hebben gevolgen voor de hoeveelheid verkeer op de Birkstraat. Ais 
ontwikkelingen toegestaan worden moet daarmee rekening gehouden worden. 
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2. Eempolder 

Bestaande visueel-ruimtelijke kwaliteit 
De belangrijkste visueel-ruimtelijke kwaliteit van de Eempolder is de openheid van het weidegebied 
met een karakteristieke slagenverkaveling. In die openheid liggen solitaire boerderijen met 
eribeplantingen. De Grote en Kleine Melm zijn twee enclaves aan de Eemdijk die door hun 
bebouwing en eribeplanting ruimtelijke orienteringspunten vormen. De Eemdijk zelf vormt enerzijds 
de visuele begrenzing van het Soesterdeel van de Eempolder, maar doordat deze onbeplant is en 
flauwe taluds heeft ervaar je de dijk niet als een harde grens. De spoorlijn Baarn-Amersfoort 
daarentegen vormt niet aileen functioneel, maar ook visueel een grens. Dit komt omdat het spoor 
hier op een dijk met tamelijk steile taluds ligt en vooral door de opgaande beplanting die, met name, 
aan de noordoostzijde van het spoor groeit. Het gebied ten aosten van de Eemweg is ruimtelijk 
verdicht door dorpsrandfuncties zaals sportvelden en dierenopvang en opgaande beplantingen daar 
omheen. 

Gewenste beeldkwaliteit ontwikkelingen 
De ontwikkelingen in de open Eempolder zullen met name een agrarisch karakter hebben. Oat kan 
zowel ontwikkeling van de primaire agrarische bedrijfsvoering betekenen als meer secundaire 
verbreding. Vanuit de gewenste beeldkwaliteit geld en daarbij de volgende aandachtspunten: 
Behoud van de maat van de verkaveling (Iengte-breedte verhouding kleiner of gelijk aan 1 :7). 

• Behoud van de openheid met een agrarisch karakter. 
• Nokrichting evenwijdig aan slagenverkaveling. 
• Sobere, gebiedseigen eribeplanting waarbij de voorzijde duidelijk iets representatiever is en 
• de zijkanten achter de woning meer landschappelijk. Oat betekent hagen en bloemperken 
• aan de voarzijde en opgaande beplanting langs de zijkanten achter de woning. De 
• achtergrens mag open blijven. 
• Bescheiden gebruik van inrichtingselementen zoals hekwerken, straatmeubilair, enz. 
• Vanaf de ontsluitingswegen zichtbare grate oppervlaktes verharding voorkomen. 
• Behoud van ensemble van hoofd- en bijgebouwen op een compact erf. 
• Traditioneel kleurgebruik. 

Bij uitbreiding van agrarische bedrijven (ontwikkelingserven) gelden de volgende aanvullende 
aandachtspunten: 

• Ideale verhouding tussen breedte en lengte van het erf 1: 2. 
• Erf-grootte maximaal 2 ha. 
• Erf grenst aan weerszijden aan een sloat. 
• Lichtvervuiling beperken om de lichtuitstraling naar het open gebied zo klein mogelijk te 

houden. 
• Eventuele biovergistingsinstallaties op het erf plaatsen (binnen de erfbeplanting). 
• Erfbeplantingen langs zijkanten achter het woonhuis minimaal 8 meter breed. 
• Aile gebouwen een laag met kap. 

Functioneel ruimtelijke aspecten 
• Strokenverkaveling beschermen. 
• Ruimte voor ruimte (niet op ontwikkelingserf). 
• Schaalvergroting, intensivering, verbreding en biologische landbouw 
• Agrarische natuurontwikkeling. 
• Recreatief medegebruik landelijk gebied. 
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3. lachthuislaan 

8estaande visuee/-ruimtelUke kwaliteit 
De drager van het Jachthuislaangebied is de beplante Jachthuislaan. Vanuit de laan zijn er 
doorzichten naar het noordelijk gelegen bosgebied van Paleis Soestdijk, en het agrarische gebied 
tussen Jachthuislaan en de (groene) dorpsrand van Soest. 

Gewenste beeldkwaliteit ontwikkelingen 
Het Jachthuislaangebied krijgt een meer divers karakter. Natuurontwikkeling (EHS) kan plaatsvinden 
tussen de Jachthuislaan en Praamgracht en groene dorpsrandfuncties ten zuiden van de 
Jachthuislaan. Aan de dorpsrand is, binnen de rode contour, een kleine inbreidinglocatie voorzien. 
V~~r de gewenste beeldkwaliteit gelden de volgende aandachtspunten: 

• Behoud laanbeplanting langs Jachthuislaan. 
• Behoud groen langs dorpsrand. Erfbeplanting aan de achterzijde van bebouwing. 
• Koninginnelaan moet behouden worden, en specifieke aandacht bij eventuele aanvragen van 

ka pvergunningen . 
• Behoud lijnvormige beplantingselementen en parken. 
• Behoud open zichtrelaties vanaf Jachthuislaan . 
• Behoud oorspronkelijke rechte loop Praamgracht (aandachtspunt bij natuurontwikkeling). 
• Woningbouw moet passen bij aansluitende woonmilieus. 
• Groene dooradering van woningbouw, behoud zichtlijnen vanaf openbare weg naar 

Jachthuislaan. 

Functioneel ruimtelijke aspecten 
• Monumentale bebouwing beschermen. 
• Binnen rode contour beperkte uitbreiding wonen, aansluitend bij omringende woonmilieu. 
• Verbreding en biologische landbouw. 
• Ten noordwesten van Jachthuislaan ontwikkelen natte natuur. 
• Recreatief medegebruik, recreatieve dorpsrandfuncties. 

Sommige ontwikkelingen hebben gevolgen voor de hoeveelheid verkeer op de Jachthuislaan. Ais 
ontwikkelingen toegestaan worden moet daarmee rekening gehouden worden. 

. . 
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4. Wieksloot 

Bestaande visueel-ruimtelijke kwaliteit 
Het Wiekslootgebied kenmerkt zich door lintbebouwing, met voornamelijk woningen, met veel 
doorzichten naar het agrarische coulisselandschap tussen de Wieksloot en de dorpsrand. Het 
landschap is kleinschalig met veel lijnvormige beplantingen en bospercelen. Het opgaande groen 
langs de dorpsrand van Soest draagt in belangrijke mate bij aan de beeldkwaliteit (minder harde 
bebouwingsrand). 

Gewenste beeldkwaliteit ontwikkelingen 
V~~r het Wiekslootgebied gelden de volgende aandachtspunten voor de gewenste beeldkwaliteit: 

• Behoud van groen langs dorpsrand. 
• Behoud lijnvormige beplantingselementen en bosgebieden. 
• Behoud open zichtrelaties, zowel vanaf Wieksloterweg als vanaf de wegen haaks daarop. 
• Hoofdgebouwen naar Wieksloterweg gericht, met de langste gevel in de richting van de 
• verkaveling (indien toch een dwarshuis dan maximaal 10 meter breed). 
• Bijgebouwen ondergeschikt aan hoofdgebouw. 

Bij nieuwe bebouwing gelden aanvullend de volgende aandachtspunten: 
• Schaal en maat conform bestaande bebouwing. 
• Bebouwing in een laag met kap. 
• Eigentijdse vormgeving toestaan. 
• Samenhang tussen hoofdgebouwen en bijgebouwen. 

Functioneel ruimtelijke aspecten 
• Strokenverkaveling beschermen. 
• Ruimte voor ruimte. 
• Verbreding en biologische landbouw. 
• Natuur deels primaire functie binnen EHS, deels ontwikkelen middels rood voor groen, deels 
• agrarische natuurontwikkeling . 
• Recreatief medegebruik landelijk gebied en recreatieve dorpsrandfuncties. 
• Fietsverbinding langs Praamgracht 

Sommige ontwikkelingen hebben gevolgen voor de hoeveelheid verkeer op de Wieksloterweg. Ais 
ontwikkelingen toegestaan worden moet daarmee rekening gehouden worden. 
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Monumentencommissic - Socst 15 januari 2001 

Rijksmonumenten opgcnomen in het rcgi ler overe nkom tig art. 10 Monumentenwet 1988. mon 

1~: l adres I nr' l monnr'l type Imutatie lopm. wht nr 

Amersfoortsestraat 117 512716 herenhuis 9.9.1999 leeg 1 
12 Banningstraat 6 512717 landhuis 9.9.1999 1 
40 Birkstraat ] 07 34095 boerderij slecht 

70 Burg. Grothestraat 51 512719 v.m. naaischool 9.9.1999 J 

75 Dalweg - 512720 poortgebouw 9.9.1999 1 
238 De Paltz 1 512708 herenhuis 9.9.1999 1 
239 De Paltz 2 512708 v.m. koetshuis 9.9.1999 1 
80 Eemstraat 2 34100 v.m. oude raadhuis 

81 Eemstraat 6 34098 v.m. oude ron & vrhs 1 

83 Eemstraat 16 34099 klooster boerderij 1 
85 Eemweg 4+6 34101 veerhuis 1 

88 Eigendomweg 151 34102 boerderij 1 
J achthuislaan 68 8536 boerderij Eykendal 1.1.1999 vhBaam 1 
J achthuislaan 70 8545 tolhuis 1.1.1999 vhBaam 

129 Kampweg 1 512721 Soldatenheim 9.9.1999 

153 Kerkpad Z.z. 63 34096 verbouwde boerderij 1 
156 Kerkpad Z.z. 99 34103 boerderij 1 
158 Kerkpad Z.z. 160 34104 v.m. bakkerij 1 
160 Kerkplein 2 34105 r.k. kerk + toren I 

163 Kerkstraat 10+12 34109 v.m boerderij 1 
164 Kerkstraat 11 34097 herberg 1 
166 Kerkstraat 13 34108 v.m. winkeltje 1 
230 Oranjelaan 36 512722 watertoren 9.9.1999 verbeteren 1 
242 Park Vredehof 11 8570 v.m. jachthuis Ja 2213 

Prins Bernhardlaan 43 512718 woonhuis 9.9.1999 nwekap 1 
255 Chr. Huygenslaan bij 4 512725 grafmonumenten 9.9.1999 verbeteren 
270 Soesterengweg 6,8 512727 modelboerderij 9.9.1999 restauratie 

271 Spoorstraat 1 34111 station 1 
278 Stationsweg 18 512713 station 9.9.1999 

Steenhoffstraat 46 512723 Huize st. Joseph 9.9.1999 
300 Torenstraat 1 34106 n.h. kerk + toren 

331 Van Weerd Poelmwg 2 512724 pomp station 9.9.1999 1 
323 Vredehofstraat 31 34110 landhuis 1 

Kerkebuurt Dorpsgezicht : 
De Beaufortlaan 45995 prehistorische bewoning de Lange Duinen 
Soester Eng 45994 grafheuvel Engherbergh 
Soester Duinen 45996 prehistorische bewoning de Korte Duinen 
Soestduinen 45997 grafheuvel 
Monnikenbosch 45993 grafheuvel 

1 32A-023 grafheuvel 
2 32A-049 bewoning / vuursteenbewerking 
3 32A-050 bewoning / vuursteenbewerking 1 
4 32B-026 bewoning / vuursteenbewerking I 
5 32C-036 bewoning / vuursteenbewerking 
6 32C-037 bewoning / vuursteenbewerking 
7 32D-016 grafheuvel 

8 32D-017 grafheuvel 

9 32D-017 grafheuvel 
10 32D-017 bewoning / vuursteenbewerking 1 

tot 49 



Overzicht van aile GEMEENTIJKE MONUMENTEN bijzonder welstandsniveau 2 
wordt toegepast. 
januari 2001 

MIP: adres: nr. naam: type ptn. landgoedl won 1850 - 1940 lid object. 
Objecten dorpsgezicht gebou\\ 

1 Amersfoortsestraat 
2 Amersfoortsestraat 
5 Amersfoortscstraat 
6 Amersfoortsestraat 
11 Banningstraat 
12 Banningstraat 
19 Beckeringhstraat 

Biltseweg 
Biltseweg 

28 Biltseweg ad 
31 

32 Biltseweg 
33 Biltseweg 
29 Biltseweg 
36 Birkstraat 

15 
18 
80 
87 
3 
6 
5 

31 
33 
37 

45-
47 
49 
51 
39 
84 

39 
41 

Birkstraat 106 
Birkstraat 109 

43 Birkstraat 112 
45 Birkstraat 114 

50 Birkstraat 123 
51 Birkstraat 125 
S2 Birkstraat 131 
62 Burg. Grothestraat zn 
65 Burg. Grothestraat 21 
70 Burg. Grothestraat 51 
71 Burg. Grothestraat S3 

Da1weg gn 
75 Dalweg 
18 De Beaufortlaan 

238 Landgoed De Paltz 1 
239 Landgoed De Paltz 2 
78 Duinweg 47 
79 Eemstraat 1,lb 

84 
92 
93 Ferd Huyck1aan 7 
95 Ferd Huyck1aan 18 
102 Grote Me1mweg 2a 

104 Grote Me1mweg 
106 Heeserspoor wz. 
108 
111 
114 Jachthuis1aan 19 

Het Cenakel 
Dumoulin-kazemt: 

35 I 

herenhuis 35 
slotk1ooster 42 

kazeme 38 
houten 1andhuis 

landhuis 
landhuis 

buitenplaats 
langhuisboerderij 

Egghermonde 
J achthuislaan 

de Boomgaardschuur 

De Ruif 
t Spiehuis 

Huize Staa1wijk 

Char1ottehoeve 
Vosseve1d 

de Staelenhoef 

't Lange Huus 
Wilhelrnina-linde 

Anna Pauwlowna hs 
de Buitenp1aats 

begraafplaats 
poortgebouw 

station S'duinen 

villa 
koetshuis 

v.m. 
langhuisboerderij 

herenboerderij 
herenbuis 

T -Huisboerderij 
herenbuislbuitenpl 

aats 
landhuis 

T-Huisboerderij 
+ 4 roedige 

kapberg 
1anghuisboerderij 
langh uis boerderij 

+ schaapskooi 
T-Huisboerderij 
T -huisboerderij 

schaapskooi 
lindeboom 

burgerwoonbuis 
hereiihuis 
herenhuis 

R.K. begraafplaats 

stationsgebouw 
2'kl. 

herenbuis 

de Egel boerenwoonhuis 
dorpsschoollwonin 

g 

37 
41 
43 
3S 
3S 
37 
36 

3H 
40 
35 
40 

38 
36 

36 
37 

37 
36 
3S 

36 
41 
42 

42 

48 
44 
35 
38 

T-huisboederij 38 
T -huisboederij 42 

de Oude Melm 1anghuisboerderij 41 
+ schaapskooi 

langhuisboerderij 
1anghuisboerderi j 
dubbele arb won 

Willemshoeve 1anghuisboerderij 46 

78 

l 

1 
1 
1 
1 
I 
1 

I 
I 
I 
1 

1 

Egghermonde 

Pijnenburg 
Pijnenburg 

Pijnenburg 
Pijnenburg 

1 

I 

gebouw 

de Paltz 1 



129 
134 

136 
137 
116 
138 
139 
141 
143 
145 

146 

148 
149 

151 
152 
154 
159 
161 
165 
167 
175 
176 
187 
193 
195 

197 
198 
199 

204 
209 
216 
227 
229 
230 

Kampweg 
Kerkpadnz 

lulianalaan 
Kerkpadnz 
Kerkpad nz 
Kerkpadnz 
Kerkpad nz 
Kerkpadzz 

Kerkpad zz 

Kerkpad zz 
Kerkpad zz 

Kerkpad zz 
Kerkpadzz 

Kerrkpad zz 

Kerkstraat 
Kerkstraat 

Kolonieweg 
Koningginnelaan 
Korte Brinkweg 
Lange Brinkweg 
Lange Brinkweg 

Lange Brinkweg 
Lange Brinkweg 
Lange Brinkweg 

Lange Brinkweg 
Mariastraat 

Middelwijkstraat 
Nieuwstraat 

Oranjelaan 

234 Oude Tempellaan 

236 Oude Tempellaan 

315 Paltzerweg 
241 Park Vredehof 

P vd .tln~en:lenyeg 

246 
255 Rademakerstraat 

Rademakerstraat 

299 St Willibr str 
262 Soesterbergsestraat 
266 Soesterbergsestraat 
269 Soesterengweg 

2 
35 
37 
41 
47 

3 

5,7 

13 
17 

41 
43 
67 

1 

zn 
15 
6 

10 
51 
zn 

11-
13 
24 
26 
ad 
28 
87 

1 
38 
16 

36 

3-5 

16-
18 
zn 

2-2a 

75 
bij 
75 
19 

114 
135 
2,4 

officierscasino 

vm. pastorie 
In d'Opgang 

't puntje 
Gr Gaesb Gilde 

de Smickel 

Mariaschool 
Coop-Zuivelfabriek 

oorlogsmonument 
Emmakerk 

H Car Borrom.kerk 

Soldatenheim 51 
T -huisboederij 39 

stadse villa 35 
herenhuis 42 

T -huisboederij 42 
langhuisboerderij 41 
langhuisboerderij 38 

T -huisboederij 42 
+2 kapberg/veesch 

langhuisboerderij 40 
+ 2 kapbergen en 

veeschuur 
langhuisboerderij 35 
langhuisboerderij 41 

+ 5 roedige 
kapberg 

langhuisboerderij 
villa 

langhuisboerderij 
herenhuis 

dorpspomp 
herenhuis 43 
woonhuis 36 

villa 35 
langhuisboerderij 40 

gildeboom 
langhuisboerderij 37 

schaapskooi 37 
langhuisboerderij 36 

schaapskooi 36 

schaapskooi 43 
school 43 

fabriek + woning 35 
35 

watertoren / 49 
woning 

dienstwoningen 35 

dubbele stadse 39 
villa 

monument 
centraalbouwkerk 

stal 

pseudo-basiliek 42 
begraafplaats R.K. begraafplaats 

Kerk Heilige Fam ps.basiliek+past 40 
de Bunt houten landhuis 41 

Argus villa 35 
de Witte Burgt landhuis 46 

79 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
J 
1 
1 

de Oude 
Tempel 

de Oude 
Tempel 

de Witte 

1 

gebouw 
1 

1 

1 



Burchl 
270 oesterengweg 68 De Witte here boerderij 47 1 de Witte 

Burchthoeve Burchl 
272 Staalwijklaan 2 langgevelboerderij 36 1 Pijnenburg 
278 Stationsweg 18 S~lion Soest statiopsge~bouw 43 1 
279 Steenhoffstraat 2 vm raadhllis nu 45 I 

terugkeerbuis 
280 Steenboffstraat 6,6a villa 43 1 1 
281 Steenboffstraat 8-JO dubbele villa 35 1 
282 SteenhoffstTaat 12 viJJa 36 1 
294 Steenhoffstraat 40 langhuisboerderij 35 1 
296 Steenhoffstraat 46 Hui:l:e st. Jo eph gesticbt 47 1 
276 Torensb·aal zn kon. Emma monument 1 

montlmp.nt 

324 Van Weedestraal 2 stad e villa 35 1 
325. Van Weedestraat 3 vm. politiebureau berenhuis 44 1 
326 Van Weedestraal 11 , ] llV. I'Soester winkel-woonhllis 41 I 

3 
331 Van Weerden 2 Pomps(ation Pompstation 47 1 

Poelmanweg 
10J Van der 11 Ouder Vrucht langhlli boerderij 46 

Griendtlaan 
316 Vredehofstraat 1-5 dubbeUandbuis 36 1 
317 Vredehofstraat 46 cafe Soestdljk ca fe-restauran I 37 1 
334 Wiekslolerweg wz 1 Wijkerboek langhui boerderij 37 1 

Dorp gezichten 
1 De Soesterbrink 1 
2 De Soester Eng 1 
3 De Birkt 1 
4 De Paltz e.o. I 
5 Pijnenburg / 1 

Ophees 
6 De Grote Melm 1 
7 Gebied 1 

Kostverloren 
8 Egghermondelhet 

Cenakel 

80 



Lijst van ge"lnventariseerde Cultuurhistorisch Waardevolle Woningen 

Birkstraat: nrs 107, 109, 110, 112, 113,114, 115(A), 117, 119(A), 121(A), 123, 125(A), 131, 133(A), 135, 
137; 

Peter van den Breemerweg: nrs 1-3,2,9,11,13,15,23; 

Grote Melmweg: nrs 2, 31, 33; 

Eemweg: nr 4-6; 

Eemstraat: nr 16; 

Hooiweg; nr 2; 

Ferdinand Huycklaan: nr 7; 

Stadhouderslaan: nr 164; 

Biltseweg: nrs 31, 39(A), 49; 

Jachthuislaan: nr 19; 

Pijnenburgerlaan: nr 5. 
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TOELICHTING OP DE TABELLEN BEHORENDE Bll DE STAAT VAN BEDRIlFSACTIVITEITEN 

VNG Bedrijven en milieuzonering 2009 

Aigemeen 
De tabellen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het toelatingsbeleid van bedrijven en bij de 
concretisering van dit beleid in de vorm van bestemmingsplannen. 

Hoofdindeling 
Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met de desbetreffende sB1-codes. Voor elk bedrijfstype zijn 
kenmerken zoals afstanden tot een rustige woonwijk weergegeven. De weergegeven kenmerken 
zijn van toepassing op 'gemiddelde', moderne bedrijven binnen een bedrijfstype. Hierbij is rekening 
gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en installaties. 
Mei: komi: echi:er ook voor, dat bednJven opslagen ot installaties hebben, die anders dan 'normaal' 
zijn voor die bedrijven. Voor die gevallen is de volgende tabel opgesteld. 

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties, ook met kenmerken zoals afstanden tot een 
rustige woonwijk. Deze informatie kan zinvol zijn als ebdrijvan sterk afwijken van een 
'gemiddelde', bijvoorbeeld door nevenactiviteiten, bijzondere opslagen of bijzondere installaties. 
Vaak is het zinvol om de planologische consequenties hiervan apart zichtbaar te maken. 
De systematiek van deze tabel is gelijk aan die voor tabel 1, behalve dat er geen sB1-codes en 
geen categorie zijn ingevuld. Bovendien zijn de kenmerken aileen ingevuld voorzover ze in directe 
relatie tot aileen die opslagen of installaties staan. 

1ndeling en omschrijvingen van de bedrijfstypen 
Bij de indeling van de activiteiten in tabel 1 is de standaard Bedrijfsindeling (sB1) 2008 van het 
Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) gevolgd. Dit is een nieuwe bedrijfsindeling, die de vorige 
sB1 1993 heeft vervangen. 

De volgende afkortingen worden in de tabel gebruikt 

< 
> 
= 
cat. 
e.d. 
kl. 
n.e.g. 
o.c. 
p.c. 
p.o. 
b.o. 
V.c. 
u 
d 
w 
j 
B 
C 
D 
L 
Z 
R .. 
II 

G 

niet van toe passing of niet relevant 
kleiner dan 
groter dan 
gelijk aan 
categorie 
en dergelijke 
klasse 
niet elders genoemd 
opslagcapaciteit 
productiecapaciteit 
productieoppervlak 
bedrijfsoppervlak 
verwerkingscapaciteit 
uur 
dag 
week 
jaar 
bodemverontreiniging 
continu 
divers 
luchtverontreiniging 
zonerig op basis van Wet geluidhinder 
risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 
vuur wer K.ue!>iuii. von i:oepassing 
goederenvervoer 



p personenvervoer 

Milieuzonering dient drie belangen: 
1 Een verantwoorde In perking van de hinder voor gevoellge functies, nu en In de toekomst; 
2 Bedrijven dienen aan de zonering zekerheid te kunnen ontlenen dat 21j toegeJaten en 

bestemde activiteiten ap die lokatie kunnen blijven uitoefenen. Dit ook bij de 'gebruikelijke' 
wijzigingen in het productieproces en/of uitbreidingenj 

3 Tegelljkertijd is het streven gericht ap een intensief en doelmatig ruimtegebruik. 



Lijst van afkortingen in de Staat van bedrijfsactiviteiten 

- niet van toe passing of niet relevant 
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b.o. bedrijfsoppervlak 

v.c. verwerkingscapaciteit 

u uur 
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w week 

j jaar 

B bodemverontreiniging 

C continu 

D divers 

L luchtverontreinifing 

Z zonering op basis Wet geluidhinder 

R risico (8esluit Exteme Veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 

V vuurwerkbesluit van toepassing 

G goederenvervoer 
p personenvervoer 

1--. 

SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEU IN METERS :-. 
~ 0 ~ ~ ~~ ::J W .. W ~ -l ene( ~ CIl C) en w > ~~ 0 E C) w Oen C) 

E C) OLL. 
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::::J !;( C C) 

U 
c--. 

~ 10.11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

151 101.102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 

151 101,102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 

~ 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m2 100 0 100 C 50 R 100 3.2 

~ 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m2 50 0 50 C 30 50 3.1 
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken : p.o. <= 200 m2 30 0 50 10 50 3.1 



151 101.102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met 
151 108 8 p.O. < 2.000 m2 50 0 50 10 50 3.1 
152 102 0 Visverwerkingsbedrijven: 

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1 
152 102 5 - verwerken anderszins:p.o. <= 1000 m2 100 10 50 30 100 3.2 
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m2 50 10 30 10 50 3.1 
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken: 

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.O. < 2.000 m2 50 10 50 50 R 50 3.1 
1532. 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken: 

1532. 1533 1032. 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2 
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2 
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke olien en vetten: 

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 Uj 200 30 100 C 30 R 200 4.1 
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke olien en veUen: 

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 Uj 200 10 100 C 100 R 200 4.1 
1543 1042 0 Margarinefabrieken: 

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 Uj 100 10 200 C 30 R 200 4.1 
1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrieken: 

1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken V.C. < 55.000 Uj 50 0 100 C 50 R 100 3.2 
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m2 50 0 100 C 50 R 100 3.2 
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 10 0 30 0 30 2 
1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 2 - p.C. < 500 Uu 100 50 200 C 50 R 200 4.1 
1561 1061 GruUerswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1 
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken: 

1562 1062 1 - p.C. < 10 Uu 200 50 200 C 30 R 200 4.1 
1571 1091 0 Veevoerfabrieken: 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 Uu 200 50 200 C 30 200 4.1 
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1 
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: 

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 
1583 1081 0 Suikerfabrieken: 

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: 



- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 
1584 10821 2 2.000 m2 100 30 50 30 100 3.2 

1584 10821 ~j - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m2 100 30 50 30 R 100 3.2 

1585 1073 DeeQwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen: 

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 

1587 108401 VervaardiQing van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4 .1 

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 41 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken: 

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3 .2 

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 41 

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: 

1592 110102 '1 - p.c. < 5.000 tlj 200 30 200 C 30 R 200 41 

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 

16 12 -
16 12 - VERWERKING VAN TABAK 

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 41 

17 13 -
17 13 ,. VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 32 

172 132 0 Weven van textiel : 

172 132 'I - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 32 

173 133 TextielveredelinQsbedrijven 50 0 50 10 50 31 

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 31 

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloenmattenfabrieken 100 30 200 10 200 41 
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3 1 

18 14 -
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 31 

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 31 
19 15 

19 15 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) 

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kledinQ en schoeisel) 50 10 30 10 50 0 3.1 
193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 
20 16 . 

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, 
20 16 KURK E.D. 

2010.1 16101 HoutzaQerijen a 50 100 50 R 100 3.2 
2010.2 16102 (J Houtconserveringsbedrijven: 



2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 

203,204 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2 

203,204,205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiglng overige artikelen van hout p.O. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 

21 17 -
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN 

21 17 - KARTONWAREN 

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken: 

2112 1712 1 - p.c. < 3 Uu 50 30 50 C 30 R 50 3.1 

2112 1712 2 - p.c. 3 -15Uu 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 Uu 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 I 

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 

2121 .2 17212 0 Golfkartonfabrieken: 

2121 .2 17212 1 - p.c. < 3 Uu 30 30 100 C 30 R 100 3.2 

2121 .2 17212 2 - p.c. >= 3 tlu 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 

22 58 -
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 

22 58 - MEDIA 

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2 

23 19 -
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK.IND.; BEWERKING SPLlJT-

23 19 - IKWEEKSTOFFEN 

2320.2 19202 A Smeerollen- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 

24 20 -
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN 

2411 2011 0 Vervaardiging van industriele gassen: 

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1 

2414.1 20141 BO Methanolfabrieken: 

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 UI 100 0 200 C 100 R 200 4.1 

2442 2120 0 F armaceutische produktenfabrieken: 

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 

2462 2052 0 Ujm- en plakmiddelenfabrieken: 

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrleken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 

25 22 -
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 



2512 221102 0 Loopv1akvemieuwingsbedrijven: 

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 31 

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 41 

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 32 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven: 

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 41 
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

252 222 3 kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 31 

26 23 -
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

26 23 - GIPSPRODUKTEN 

261 231 0 Glasfabrieken: 

261 231 1 - glas en glasprodukten. p.C. < 5.000 Vi 30 30 100 30 100 32 

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 

262.263 232,234 0 Aardewerkfabrieken: 

262.263 232.234 2 - v,ermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 

264 233 A Baksleen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 

2651 2351 0 Cementfabrieken: 

2652 235201 0 Kalkfabrieken: 

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 tIi 30 200 200 30 R 200 4.1 

2653 235202 0 Gipsfabrieken: 

2653 235202 1 - p.e. < 100.000 tIi 30 200 200 30 R 200 4.1 

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken: 

2661.1 23611 1 - zonder persen. triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken: 

2661.2 23612 1 - p.C. < 100.000 VJ 10 50 100 30 100 3.2 

2662 2362 Mlneraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 

2663,2664 2363,2364 0 Betonmortelcentrales: 

2663.2664 2363.2364 1 - P.C. < 100 tlu 10 50 100 10 100 3.:2 

2665.2666 2365,2369 0 Vervaardiging van produklen van beton, (vezel)cement en gips: 

2665. 2666 2365,2369 1 - p.c. < 100 tid 10 50 100 50 R 100 3.:~ 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.O. > 2.000 m2 10 30 100 0 100 D 3.2 

267 237 2 - zonder breken. zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2 10 30 50 0 50 3 .. ~ 

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3:1 

2682 2399 BO Isolatiematerialenfabrieken (exci. glaswol): 

2682 2399 82 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4:1 

2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.~~ 

2682 2399 DO Asfaltce!1trales: p.c.<JQO ton/uur 
-

100 50 200 30 200 4:1 



27 24 -
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

28 25, 31 - MACH.ITRANSPORTMIDD.) 

281 251 , 331 0 Constructlewerkplaatsen: 

281 251.331 1 - Qesloten Qebouw 30 30 100 30 100 3.2 

281 251.331 1a - gesloten Qebouw. p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 

281 251.331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 

2821 2529. 3311 0 Tank- en reseNoirbouwbedriiVen: 

2822, 2830 2521,2530, 3311 VeNaardiglng van verwarmingsketels. radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 

284 255. 331 A Stamp-, pers-. dieptrek- en forceerbedriiven 10 30 200 30 200 4.1 

284 255, 331 8 Smederijen, lasinriehtingen, bankwerkeriien e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2 

284 255, 331 81 Smederijen,lasinrientingen, bankwerkerijen e.d. , p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 

2851 2561 , 3311 0 MetaaloppeNlaktebehandelingsbedrijven: 

2851 2561.3311 1 - alQemeen 50 50 100 50 100 3.2 

2851 2561.3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 
, 

2851 2561 , 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 

2851 2561,3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 

2851 2561 , 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 

2851 2561 , 3311 3 - thermiseh verzinken 100 50 100 50 100 3.2 I 

2851 2561,3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 

2851 2561,3311 5 - mechanisehe oppeN laktebehandelinQ (sHlpen, poli]sten) 30 50 100 30 100 3.2 

2851 2561 .3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 

2851 2561 , 3311 7 - chemische oppeNlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 

2851 2561,3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 

2851 2561 . 3311 9 - galvaniseren (vemikkelen. verch rom en, verzinken. verkoperen edj 30 30 100 50 100 3.2 

2852 2562.331 1 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industria. inpand/g. p.O. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 

287 259. 331 AO Grofsmederijen. anker- en kettinQfabrieken: 

287 259.331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 

287 259. 331 8 Ovenge metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2 

287 259. 331 8 Overige metaalwarenfabrieken n.e.Q.; inpandig. p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 

29 27, 28, 33 

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 

29 27. 28.33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: 

29 27,28,33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 

30 26,28,33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

30 26, 28,33 A Kantoormachines- en computerfabrieken locI. reparatie 30 10 30 10 30 2 

31 26, 27, 33 . 



VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 
31 26,27,33 - BENODIGDH. 

311 271,331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken inc!. reparatie 200 30 30 50 200 4.1 

312 271,273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4. 1 

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4. 1 

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 :::.2 

32 26,33 -
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -

32 26,33 - BENODIGDH. 

321 tim 323 261,263,264,331 Vervaardiging van audio.., video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D ~.1 

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 :: .1 

33 26,32,33 -
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 

33 26,32,33 - INSTRUMENTEN 
Fabrieken voor medlsche en optische apparaten en instrumenten e.d. inc!. 

33 26,32,33 A reparatie 30 0 30 0 30 2 
34 29 . 
34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven 

341 291 1 - !J.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 41 

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 41 

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 41 

343 293 Auto..onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 32 

35 30 -
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, 

35 30 - AANHANGWAGEN~ 

351 301,3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: 

351 301,3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 31 

351 301,3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 32 

351 301,3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: 

352 302,317 1 - a!gemeen 50 30 100 30 100 3.2 

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 

353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: 

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 

354 309 Riiwiel- en motorriiwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2 

36 31 -
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G, 

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.:2 



361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 

362 321 FabncaQe van munten, sleraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

363 322 Muziekinslrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 

365 324 Speelgoedartikelenfabneken 30 10 50 30 50 3.1 

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 

3663.2 32999 Vervaardiging van ovenge goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 0 3.1 

37 38 -
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 

40 35 - WATER 

40 35 AO Elektriciteitsproduktiebedn]ven (electrlsch vermoqen >= 50 MWe) 

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
40 35 81 voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 

40 35 B2 - vergisling. verbranding en vergassing van ovenge biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 

40 35 CO Elektriciteitsdistributiebedrijven. met transformatorvermogen: 

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 

40 35 DO Gasdistribuliebedriiven: 

40 35 05 - gasontvang- en -Verdeelstations, cat. 0 0 0 50 C 50 R 50 3.1 

40 35 EO Warmtevoorzieningsinstailaties, gasgestookt: 

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 

41 36 -
41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER 

41 36 AO Waterwinning-I bereiding- bedrijven: 

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. enlof straling 10 0 50 C 30 50 3.1 

41 36 BO Waterdistributiebednjven met pompvermogen: 

41 36 B1 -< 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 

45 41,42,43 -
45 41,42, 43 - BOUWNIJVERHEID 

45 41,42,43 0 Bouwbednjven algemeen: b.o. > 2.000 m2 10 30 100 10 100 3.2 
45 41,42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m2 10 30 50 10 50 3.1 

45 41.42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m2 10 30 50 10 50 3.1 
45 41,42, 43 3 - aannemersbednJven met werkplaats, b.o. < 1000 m2 0 10 30 10 30 2 
50 45, 47 -

HANDELIREPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
50 45, 47 - BENZINESERVICESTATIONS 

501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2 
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 

- - -



5020.4 45204 C Autospuitlnnchtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 

51 46 

51 46 . GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3 .1 

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 :~ 

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 32 

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 31 

5125. 5131 46217,4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3 1 

5132. 5133 4632,4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsolien 10 0 30 50 R 50 31 

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 :~ 

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 ;~ 

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 :J. 
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specenjen 30 10 30 0 30 .) .. 
5138, 5139 4638,4639 Grth in ovenQe voedinQs- en qenotmiddelen 10 10 30 10 30 ~~ 

514 464,46733 Grth in ovenge consumentenartikelen 10 10 30 10 30 ~! 

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie: 

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 

5148.7 46499 <" v - munitie 0 0 30 30 30 ~;' 

5151 .1 46711 0 Grth in vaste brandsloffen: 

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: 

5151 .2 46712 1 - vloeistoffen. o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 

5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandsloffen) 100 0 30 50 100 3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen: 

5152.2/.3 46722,46723 Grth in metal en en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 

5153 4673 a Grth in hout en bouwmaterialen: 

5153 4673 1 - algemeen: b.o . > 2000 m2 0 10 50 10 50 3.1 

5153 4673 2 - alQemeen: b.o. <= 2000 m· 0 10 30 10 30 2 

5153.4 46735 4 zand en grind: 

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m· 0 30 100 0 100 3 . .2 
5153.4 46735 6 - atgemeen: b.o. <= 200 m2 0 10 30 0 30 2 
5154 4674 0 Grth in lizer- en metaalwaren en verwarminQsapparatuur: 

5154 4674 1 - alg.emeen: b.o. > 2.000 m· 0 0 50 10 50 3.1 
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m2 0 0 30 0 30 2 
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 
5156 4676 Grth in ovenge intermediaire Qoederen 10 10 30 10 30 2 
5157 4677 0 Autoslopenien: b.o. > 1000 m· 10 30 100 30 100 3.2 
5157 4677 1 - aulosloperijen: tJ.o. <= 1000 m2 10 10 50 10 50 3:1 

--



5157.213 4677 0 Ovenge groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m2 10 30 100 10 100 D 3.2 I 

5157.213 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m2 10 10 50 10 50 3.1 

518 466 0 Grth in machines en apparaten: 

518 466 1 - machines voor de bouwnijvemeid 0 10 100 10 100 3.2 

518 466 2 - ovenge 0 10 50 0 50 3.1 

519 466,469 Overige grth (bedrUfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2 

60 47 · 
60 49 - VERVOER OVER LAND 

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 

6023 493 Touringcarbedriiven 10 0 100 C 0 100 3.2 

6024 494 0 Goederenwegvervoemednjven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m' 0 0 100 C 30 100 3.2 

6024 494 1 - Goederenwegvervoemedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m2 0 0 50 C 30 50 3.1 

603 495 Pomp- en compressorstations van piipleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 

63 52 -
63 52 · DIENSTVERLENING T.B. V. HET VERVOER 

6312 52102.52109 A Distributiecentra, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2 

64 53 · 
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE 

641 531,532 Post· en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 

642 61 A Telecommunicatiebednjven • 0 0 10 C 0 10 1 

71 77 · 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 

71 77 · ROERENDE GOEDEREN 

712 7712,7739 Vemuumedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1 

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 

714 772 Verhuumedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 

72 62 

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 58.63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 

63, 69tm71 , 
74 73,74,77,78,8Otm82 -

63,69tm71, 
74 73,74,77,78, 80tm82 · OVERIGE ZAKELlJKE DIENSTVERLENING 

747 812 Reinigingsbedniven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 
7481 .3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 

90 37, 38, 39 · 
90 

-
L3}, 38, 39 · MILIEUDIENSTVERLENING 



9001 3700 AO RWZI's en gierverwerldngslnricht., met afdekking voorbezinktanks: 

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 41 

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 42 

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 

9002.1 381 A Vuilophaal-. straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 31 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-!nzamefdepots) 30 30 50 30 R 50 31 

9002.2 382 AD Afvalverwerkingsbedrijven: 

9002.2 382 A2 - kabelbranderi]en 100 50 30 10 100 3,2 

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelteruQwinninQ 100 0 10 30 R 100 D 3.2 

9002.2 382 A7 - verwerking fQtochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 ~ 

9002.2 382 CO Composleerbedrijven: 

9002.2 382 C3 - belucht V.C. < 20.000 tonlir 100 100 100 10 100 3.2 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/lr 200 200 100 30 200 4.1 

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1 

92 59 - CUL TUUR. SPORT EN RECREATIE 

921,922 591.592.601,602 Studio's (film, TV, radio, Qeluid) 0 0 30 C 10 30 ;< 

926 931 A Skelter- en kartbanen, in een hal 10 0 50 10 50 3.1 

93 96 -

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING 

9301.1 96011 B Tapijtreiniglngsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtin~en 0 0 30 0 30 2 
I 
I 
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Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis 

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

w w 
1-0 ii2 .. 0 II:: I/)z 0 

Q) 

~ 
1-« (!) 

E II:: u.. S 01- W 
E ~ 0 ....I 01/) I-
:::s W I- W W 1I::u.. « - c: (!) I/) (!) (!) (!)« u 

01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 

014 0 Dienstverlening lb.v. de landbouw: 

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<- 500 m2 30 10 30 10 30 2 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <- 500 m' 30 10 30 10 30 2 

15 - VERVAAROIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

1552 2 Consumptle-ijsfabrieken: p.o. <- 200 m' 10 0 30 0 30 2 
1581 0 Broodfabrieken, brood- en bankelbakkerijen: 

1581 1 - V.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2 

1584 0 Verwerldng cacaobonen en vervaardlging chocolade- en suikerwerk: 

1584 3 - cacao- en chocoladefabrleken vervaardigen van chocoladewerken met p.O. <= 200 m' 30 10 30 10 30 2 

1584 6 • sulkerwerkfabrieken zander s'uiker bran'den: p.O. <- 200 m' 30 10 30 10 30 2 

1593 tim 1595 Vervaardiging van wijn. cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 

18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 

182 Vervaardlging van kledlng en -toebehoren (exel . van leer) 10 10 30 10 30 2 

20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT. RIET, KURK E.D. 

205 Kurkwaren-, riet- en viechlwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 

22 - UITGEVERIJEN. DRUKKERIJEN EN REPROOUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 

2223 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 

2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 

2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 

2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 0 2 

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 

26 - VERVAARDIGING VAN GLAS. AARDEWERK. CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 

262.263 0 Aardewerkfabrieken: 

262, 263 1 • vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 

30 · VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2 

31 · VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. 

316 Eleklrotechnische Industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHEEN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN 

33 A Fabrieken voor medische en optische apparaien en instrumenlen e.d. 30 0 30 0 30 2 

36 · VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 

361 2 Meubeistoffeerderifen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 

363 Muzieklnstrumenlenfabriekel1 30 10 30 10 30 2 
45 · BOUWNIJVERHEID 

45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m' 0 10 30 10 30 2 

50 - HANDEUREPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN: BENZINESERVICESTATIONS 

5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 



Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis 

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS 

w w 
""0 a: .. 

0 
0:: IIIZ 0 

GI 

~ 
""c( Cl E 0:: ... S 0 .... w 

E ::J 0 ...J 0111 .... 
::::J W .... W w 0:: ... c( - c::: Cl III Cl Cl Clc( u 

51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING 

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 

52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.v. PARTICULIEREN 

527 Rflparatie t.b.v. partieulieren (exel. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING 

5552 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 
60 - VERVOER OVER LAND 

6022 TaxibedriJven 0 0 30 C 0 30 2 
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE 

641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 
642 A Teleeommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 
70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 

70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 

71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2 
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE 

72 A Computerserviee- en informatieteehnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1 
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELlNGSWERK 

731 Natuurwetensehappelijk speur- en oniwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2 
732 Maatsehappij- en geesteswetenschappelljk onderzoe~ 0 0 10 0 10 1 
85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 

8512,8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 
92 - CUL TUUR, SPORT EN RECREA TIE 

921,922 Studio's (film, TV, radio, geluJd) 0 0 30 C 10 30 2 
9234 Muzlek- en balletseholen 0 0 30 0 30 2 
9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 
9251.9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d_ 0 0 10 0 10 1 
9262 F Sportscholen, gymnasllekzalen 0 0 30 C 0 30 2 
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING 

9302 Kappersbedrijven en sehoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 
9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2 
9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1 

- -



BIJLAGE 5 



Categorale indeling 

• Categorie 1: Lichte horeca / dagzaken: 
- automatiek 
- broodjeszaak 
- croissanterie 
- koffiebar 
- lunchroom 
- ijssalon 
- snackbar 
- tearoom 
- traiteur 
- bezorg- of afhaalservice (bijv. pizza, chinees) 
Hierbij gaat het om winkelondersteunende horeca zonder alcoholvergunning. 

• Categorie 2: Horeca: 
- hotel/motel/pension 
- bistro 
- brasserie 
- restaurant 
- eetcafe 
- cafetaria 
- shoarma / grillroom 
Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op het 
verstrekken van maaltijden / eten. Aileen hebben zij of een drank- & horecavergunning zoals bistro, 
restaurant, eetcafe en/of zijn zij gedurende langere tijden geopend en hebben een 
verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en pizzeriazaken. Ook bedrijven en inrichtingen gericht 
op het verschaffen van logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of 
dranken, vallen onder deze categorie. 

• Categorie 3: Middelzware horeca: 
- (grand)cafe 
- bierhuis 
- biljartcentrum/snookercafe 
- proeflokaal 
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op het 
verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren ook een gedeelte 
van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder voor de omgeving met zich 
meebrengen. 

• Categorie 4: Zware horeca: 
- zalenverhuur/ partycentrum (regulier gebruik t .b.v. feesten, muziek, dansevenementen) 
- dancing 
- discotheek 
- bar / nachtclub 
- casino of amusementscentrum, met horeca 
Met de zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel bezoekers trekken 
en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het casino is ook bij deze categorie 
zware horeca geplaatst, gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm van vrijetijdsbesteding 
te maken heeft. Ais zodanig veroorzaakt deze categorie aanmerkelijke hinder voor de omgeving. 

1 Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan 
het functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf 
worden niet via het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. 



TOELICHTING OP STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN 

Milieuzonering van horeca-activiteiten 
De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van de 
problematiek van hinder veroorzaakt door "gewone" bedrijven. Bij het opstellen van de in de regels 
opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee samenhangende toelatingsbeleid is daarom 
nauw aangesloten bij de Staat van Bedrijfsactiviteiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt 
toegepast. 
Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende mogelijkheden om aile 
relevante vormen van hinder te voorkomen. Milieuzonering van horecabedrijven in het 
bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde instrumenten op de volgende vormen 
van hinder: 
- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 
- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking/parkeerdruk. 

Analoog aan de regeling voor "gewone" bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk beleid 
voor hinderlijke hareca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 
- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieen; 
- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 
- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen; in welke gebieden zijn welke categorieen in het algemeen 

toelaatbaar. 

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieen en het algemene 
toelatingsbeleid voor deze categorieen. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter voorkoming van 
ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een rol kunnen spelen bij het 
ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze plaats niet ingegaan. 

Gehanteerde criteria 
V~~r een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de 
basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering" een goed vertrekpunt. De daar 
gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare Staat van 
Horeca-activiteiten aanvullende en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens uit de VNG
publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria: 
- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke openingstijden 1 : 

deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant: het Besluit horecabedrijven en de circulaire 
industrielawaai hanteren immers voor de dag-, avond- en nachtperiode verschillende mitieunormen. 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers per auto 
en/of brommers aantrekt. 

Categorieen van horeca-activiteiten 

Categorie 1 Lichte horeca / dagzaken 
Winkelondersteunende hareca zonder alcoholvergunning. Criterium is de Winkeltijdenwet, dus maandag 
tot en met zaterdag en op koopzondagen. Hierdoor veroorzaken zij slechts beperkte hinder voor 
omwonenden. Aileen voar traiteurs, snackbars geldt dat zij wei op zondag geopend mogen zijn. 
Traiteurs en snackbars (waaronder ook ijssalons) vallen namelijk onder het vrijstellingen besluit (artikel 
lOb van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet). 

Categorie 2 Horeca 
Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op het 
verstrekken van maaltijden/eten. Aileen hebben zij of een drank- & horecavergunning zoals bistro, 
restaurant, eetcafe en/of zijn zij gedurende langere tijden geopend en hebben een 
verkeersaantrekkende werking zoals shoarma- en pizzeriazaken. Tevens kunnen zij over een bezorg- of 
afhaalservice beschikken, waardoor zij aanzieniijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. Ook 
bedrijven/inrichtingen gericht op het verschaffen van logies, al of niet in combinatie met het 
verstrekken van consumpties en/of dranken, vallen onder deze categorie. 

1 Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan 
het functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf 
worden niet via het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. 



Categorie 3 Middelzware horeca 
In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op het 
verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren ook een gedeelte 
van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder voor de omgeving met zich 
meebrengen. In principe valt ook het proeflokaal onder categorie 3, echter als het proeflokaal 
gecombineerd wordt met eten, valt het onder categorie 2. 

Categorie 4 Zware horeca 
Met de zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel bezoekers trekken 
en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het casino is ook bij deze categorie 
zware horeca geplaatst, gelet op de bijzondere wetgeving waarmee deze vorm van vrijetijdsbesteding 
te maken heeft. Ais zodanig veroorzaakt deze categorie aanmerkelijke hinder voor de omgeving. 

1 Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan 
het functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf 
worden niet via het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. 
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1 Inleiding 

In een laaggelegen gebied ten zuidwesten van Soest ligt het natuurgebied Soesterveen 
(voor ligging: zie figuur 2.1). Het natuurgebied omvat twee hoogveenrestanten. en het 
tussenliggende en omliggende graslandgebied is begrensd als Ecologisehe 
Hoofdstruetuur (EHS). In het tussenliggende gebied zijn door Natuurmonumenten reeds 
enkele percelen verworven. 

De hoogveenrestanten zijn verdroogd. De verdroging heeft geleid tot ecologisehe 
achteruitgang van het natuurgebied: de vroeger aanwezige waardevolle (hoog)veen- en 
natte heidevegetaties raakten grotendeels begroeid met bosopslag. Door reeds getroffen 
interne maatregelen in een deel van het gebied (het verwijderen van bosopslag en het 
afplaggen van de veraarde toplaag van de veenbodem) is een aanvang gemaakt met het 
ecologische herstel. Getuige de terugkeer van een aantal hoogveen- en natte he ide 
soorten hebben deze maatregelen tot op zekere hoogte een gunstig effect gehad. Toch 
raken vanwege de nog niet optimale hydrologisehe omstandlgheden ook de open 
gekapte en geplagde delen weer opnieuw begroeid met bosopslag en zijn de meer 
kritlsehe (hoog)veensoorten die hier in het ver1eden voorkwamen (zoals Lavendelheide. 
Kleine veenbes en de orchidee Malaxis) niet teruggekeerd. 

Met de begrenzing van de EHS-gronden in de omgeving is eehter perspeetief ontstaan 
voor verbetering van de hydrologisehe situatie van de hoogveenrestanten. Bovendien 
biedt deze ontwikkeling wellicht mogelijkheden om tot een uitbreiding van ecologiseh 
waardevolle natte natuurtypen in het gebied te komen. Om af te leiden of deze 
mogelijkheden voor verbetering van de hydrologische situatie. en herstel ! uitbreiding van 
ecologisch waardevolle natte natuurtypen Inderdaad aanwezig zijn. en op welke wijze 
deze mogelijkheden het best benut kunnen worden Is eerst Inzicht in het ecohydrologiseh 
functioneren van het gebied nodig. 

In de eerste plaats is het hierbij van belang om de hydrologlsche relaties van de 
hoogveenrestanten met de diep ontwaterde graslanden in de omgeving inzichtelijk te 
maken. Met name de afgelopen decennia is echter ook de bebouwlng vanuit Soest 
steeds verder in de richting van de hoogveenrestanten opgerukt. en ook aan de 
zuidwestzijde. langs de Wieksloterweg. is vee I bebouwing aanwezig. Om af te leiden in 
hoeverre de aanwezigheid van deze bebouwing een knelpunt vormt in het gewenste 
ecologische herstel van het gebied is het ook noodzakelijk de hydrologische relaties met 
het bebouwde gebied in ogenschouw te nemen. Tevens wordt met name in het gebied 
ten zuidoosten van het Soesterveen veel grondwater onttrokken (drinkwaterwinning 
Soestduinen). Ook vanwege het verdrogende effect van de onttrekkingen kan het 
gewenste ecologische herstel van het Soesterveen bemoeilijkt worden. Ook de 
hydrologische relatie met de onttrekkingen dienen daarom in de analyse betrokken te 
worden. 

Doeistelllng 

Doel van het project is het op basis van ecohydrologisch vooronderzoek afleiden van de 
verdere herstelmogelijkheden voor het Soesterveen. en het op basis hiervan opstellen 
van een concreet herstelplan. 
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Aanpak 

Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
• Orientering (hoofdstuk 2). 
• Ecohydrologische systeemanalyse (hoofdstuk 3). 
• Synthese en conclusies (hoofdstuk 4). 
• Opstellen herstelplan (hoofdstuk 5). 

Voordat begonnen wordt met de systeemanalyse wordt in hoofdstuk 2 (orienterlng) eerst 
aan de hand van topografische kaarten (van zowel de huidige -als historlsche situatie) wat 
meer algemene informatie van het gebied en de ontwikkelingen in de omgevlng gegeven. 

In hoofdstuk 3 voigt de ecohydrologische systeemanalyse. De systeemanalyse heeft een 
brede opzet, zodat door middel van de benadering vanuit verschillende invalshoeken een 
goed gefundeerd totaalbeeld ontstaat van het ecohydrologisch functioneren van het 
gebied, de knelpunten hierin en de herstelmogelijkheden. Daarbij worden behalve de 
puur hydrologische aspecten (geohydrologische opbouw, regionale hydrologie, 
oppervlaktewaterhuishouding en lokale hydrologie) oak de bodem, geologie, 
geomorfologie en vegetatie behandeld. De systeemanalyse is deels gebaseerd op 
beschikbare gegevens en onderzoeksrapporten. Voor het verkrijgen van Inzlcht in de 
lokale oppervlaktewaterhuishouding en lokale grondwatersituatie is uitgebreid 
veldonderzoek uitgevoerd. De gehanteerde onderzoeksmethoden worden In de 
inleidingen van de betreffende paragrafen behandeld. 

In hoofdstuk 4 worden de synthese en conclusies van het vooronderzoek beschreven, en 
wordt aangegeven in hoeverre er kansen zijn voor ecologisch herstel van de 
deelgebieden. Op basis hiervan is een herstelplan opgesteld (hoofdstuk 5). 
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2 Orientering 

De topografische ligging van het Soesterveen en de directe omgeving hiervan is 
weergegeven op de kaart van figuur 2.1. De twee hoogveenrestanten liggen temidden 
van graslandgebied. Het graslandgebied is begrensd als ecologische hoofdstructuur 
(EHS). Enkele perce len ten noordwesten van het zuidoostelijke hoogveenrestant zijn 
reeds door Natuurmonumenten verworven. De huidige eigendommen van 
Natuurmonumenten hebben een oppervlakte van circa 8 ha. De overige grasland
percelen zijn eigendom van veel verschillende eigenaren. Het betreft een vijftal grotere 
grondeigenaren en een aantal kleinere grondeigenaren. Deze laatste groep betreft 
particuliere eigenaren die woonachtig zijn in de bouwing langs de Wieksloterweg en die 
de grond veelal gebruiken als weide voor paarden (Langedijk, 2009). 

In de winter van 1978-1979 is in het noordwestelijke hoogveenrestant een bestaande 
open plek door verwijdering van bosopslag enigszins uitgebreid en deels ondiep (20 cm) 
afgeplagd (zie figuur 3.9). Tevens werd een aantal veenputten vrijgesteld van bosopslag 
(Van Beek, 1985). Vanaf 1980 werden ook in het toen grotendeels met bosopslag 
dichtgegroeide zuidoostelijke hoogveenrestant herstelmaatregelen uitgevoerd. In de 
periode 1980 Um 1983 Is bos gekapt, en is gefaseerd in een deelgebled de veraarde 
bovenlaag geheel of gedeeltelijk afgeplagd. De plagdiepte bedroeg 20 tot circa 55 cm 
(Van Beek, 1985). Ook een aantal veenputjes werden opgeschoond. Vervolgens is in de 
loop van de jaren negentig het complete centrale deel van het zuidoostelijke 
hoogveenrestant geplagd (met uitzondering van de kade in het middendeel van het 
hoogveenrestant). Uit de analyse van het lokale hydrologische systeem (paragraaf 3.5), 
het waterkwaliteitonderzoek (paragraaf 3.6) en de beschrijving van de grondwater
gebonden vegetaties (paragraaf 3.7) zal volgen wat de effecten van deze maatregelen 
zijn geweest. 

Op de hoogtekaart van figuur 3.2 is te zien dat de hoogveenrestanten en ook het 
omringende graslandgebied in een laagte liggen. Verder naar het noordwesten (ten 
noordwesten van de Dorresteinweg) is nog een tweede laagte aanwezig. Ook deze 
noordwestelijke laagte maakt deel uit van het oorspronkelijke Soesterveen. Hoewel in de 
systeemanalyse ook de omgeving wordt meegenomen, is dit project toegespitst op de 
zuidoostelijke laagte: dit is immers de laagte waarin de hoogveenrestanten liggen. Op de 
hoogtekaart is ook te zien deze twee laagten op hun beurt weer dee I uitmaken van een 
vee I omvangrijker laaggelegen gebied: de zogenaamde Laagte van Pijnenburg (zie ook 
paragraaf 3.1: geologie en geomorfologie). 

Ten noordoosten van het natuurgebied ligt de bebouwing van Soest. In de afgelopen 
decennia jaren is deze bebouwing steeds verder het Soesterveen binnengedrongen: in 
de periode 1974 - 1988 is aan de oostzijde de woonwijk Overhees aangelegd en in de 
periode 1996 - 2004 is aan de noordzijde de woonwijk Boerenstreek tot stand gekomen. 
Verder noordwestelijk is in de jaren '90 het bedriJventerrein De Grachten aangelegd. 

Het noordelijke deel van de noordwestelijke laagte maakt deel uit van het landgoed 
Pijnenburg. Voor dit gebied is recentelijk een herinrichtingsplan opgesteld: Plan De Wiek 
(Grontmij, 2010). In het kader van dit plan is het de bedoeling om 14 ha nieuwe natuur te 
ontwikkelen en het beoogd natuurgebied deels (namelijk voor 2,5 ha) te combineren met 
waterberging (in de vorm van een moeras). De waterberging is bedoeld als compensatie 
voor het tekort· aan bergingsmogelijkheden ter plaatse van het aangrenzende 
bedrijventerrein De Grachten. De verdere waterhuishoudkundige aspecten worden 
behandeld in paragraaf 3.4 (oppervlaktewaterhuishouding). Bovendien wi! men op het 
terrein van het landgoed enkele nieuwe woningen ontwikkelen, in combinatie met sloop 
van een deel van de bestaande woningen en bedrijfsgebouwen. 
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Ten zuidwesten van de Wieksloterweg ligt het landgoed Op Hees, dat ook eigendom is 
van Natuurmonumenten. Het gebied bestaat uit een afwissellng van bossen en 
graslanden. 

Op de kaart van figuur 2.2 wordt de historische situatie van rond 1900 weergegeven. Uit 
de kaart blijkt dat er toen nog een behoorlijk uitgestrekt hoogveengebied met veenputten 
aanwezlg was. Langs de Wleksloterweg was al wei bebouwing aanwezlg, maar aan de 
noordoostzljde was dat nag nauwelljks het geval. 

In de eerste decennia van de 208 eeuw werd het hoagveengebled In rap tempo 
ontgonnen. Door de ·Commlssie tot Onderzoek van het Soesterveen", onder lelding van 
C.G.G.J. van Steenis, konden slechts de nu nag aanwezige twee klelne 
hoogveenrestanten (met een gezamenlijke oppervlakte van 6 ha) worden veillggesteld. 
De rest van het gebled werd ontwaterd en omgevormd tot grasland. 

De hoogveenrestanten zijn in 1927 aangekocht door Natuurmonumenten. In feite zijn er 
al vanaf die tijd problemen: door de ontwatering van de omgevlng verdroogden de 
hoagveenrestanten, en door de verdroglng en hlermee gepaard gaande voedselverrijking 
was er sprake van een versnelde verlandlng en dus achteruitgang van de waardevolle 
hoogveen- en trllveenvegetaties. Sinds de dertiger jaren raakten de terreinen al 
langzamerhand begroeid met bosopslag (Van Beek, 1985). 

Figuur 2.2 Historische topografische kaart van 1905 
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3 Ecohydrologische systeemanalyse 

3.1 Geologie en geomorfologie 

De geologische en geomorfologische gesteldheid wordt toegelicht aan de hand van de 
geomorfologische kaart (figuur 3.1), de regionale hoogtekaart (figuur 3.2) en een lokale 
hoogtekaart (figuur 3.3). 

Het Soesterveen is gesitueerd in de Laagte van Pijnenburg. Dit is een omvangrijke laagte 
die ingeklemd ligt tussen een aantal stuwwallen van het stuwwallencomplex van de 
Utrechtse Heuvelrug: aan de noordwestzijde ligt de stuwwal van Lage Vuursche en 
Baam, aan de zuidzijde ligt de stuwwal van Soesterberg en Amersfoort en aan de 
noordoostzijde ligt de stuwwal van Soest. De stuwwallen zijn ontstaan in de een na 
laatste ijstijd (het Saalien), door het wegpersen van de ondergrond onder Invloed van het 
zich uitbreidende landijs. Ze zijn hier opgebouwd uit gestuwde, zandige rivierafzettingen 
van de Formaties van Uri<. en Sterl<.sel. Tussen de stuwwallen van Lage Vuursche/Baam 
en die van Soest ligt een (smeltwater)dal, en via dit dal staat de Laagte van Pijnenburg in 
verbinding met de Eemvallei. 

Aan de voet van de stuwwallen en in de Laagte van Pijnenburg is in de laatste ijstijd 
(Weichselien) een laag dekzand afgezet (zie kaarteenheden 3L6, 2M9 en 2M14 op de 
kaart van figuur 3.1). Op de geomorfolgische kaart zijn met name deze 
dekzandafzettingen zichtbaar. 

Vanaf het einde van het Pleistoceen en met name in het Holoceen vond in de laagte 
veenvorming plaats. Eerst kwam onder invloed van toevoer van grond- en 
oppervlaktewater riet- en vooral zeggeveen tot antwikkeling. Naarmate het veenpakket 
verder aangroeide kwam de begroeiing meer en meer onder invloed van voedlng met 
regenwater te staan, waardoor op het pakket van riet- en zeggeveen een laag 
veenmosveen tot ontwikkeling kwam. Uiteindelijk ontstond zo in de Laagte van 
Pijnenburg een uitgestrekt veengebied, dat behalve het Soesterveen, ook het 
Heezerveen en het Vuurscherveen omvatte. 

Bij uitvoering van het veldonderzoek werd aan de basis van het veenpakket ook een 
gyttja aangetroffen (zie paragraaf 3.5). Dit Is een modderige humusvorm, afgezet op de 
bodem van voedselrijke wateren, bestaande uit micro-organismen (zoals diatomeeen), 
plantenresten en de resten en excrementen van waterdieren. Het sediment wordt ook wei 
aangeduid als 'bagger' of 'bodemslik' en is na afzetting vaak elastiseh 
(http://dinoloket.nitg.tno.nl). Blijkbaar werd de veenvorming dus voorafgegaan door een 
fase waarin een meermilieu aanwezig was. Op de regionale hoogtekaart is ook te zien 
dat ter plaatse van het Soesterveen twee extra laaggelegen deelgebieden aanwezig zijn: 
het betreft hier dus twee laagten in de Laagte van Pijnenburg. De hoogveenrestanten van 
het Soesterveen zijn gesitueerd in de zuidoostelijke laagte. Het is gezien de 
hoogteligging dus goed voorstelbaar dat juist ter plaatse van deze extra laaggelegen 
delen aanvankelijk meertjes aanwezig waren. 

Een groot deel van het oorspronkelijke veengebied is (voor brandstofvoorziening) 
afgegraven. In de laagten van het Soesterveen is eehter een laag restveen (met name 
zeggeveen) aehtergebleven, niet aileen ter plaatse van de hoogveenrestanten, maar oak 
in de omgeving hiervan. 

De twee laagten van het Soesterveen worden van elkaar gescheiden door een rug. Het 
relatief hooggelegen noordoostelijke deel hiervan betreft een kleine, lage stuwwal. Op 
deze stuwwal is het buurstschap Vaarderhoogt ontstaan. 
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Uit vergelljking van de geomorfologische kaart (1977) met de reglonale hoogtekaart (die 
gebaseerd is op recente maaivelshoogtegegevens) voigt ook hoe de bebouwing van 
Soest de afgelopen decennia de laagten van het Soesterveen in binnengedrongen. Bij de 
zuidoostelljke laagte betreft het vooral woonwijken (Overhees en Boerenstreek) en bij de 
noordwestelijke laagte betreft het een bedrijventerrein (De Grachten). Ais gevolg van 
ophoglng van de bodem met zand zijn deze bebouwde gebleden duidelijk hoger komen 
te IIggen dan het maalveld in de laagten. Zo Is in de aangrenzende woonwlJk Overhees 
het maalveld opgehoogd van 2 a 2,5 mNAP naar 3,20 mNAP ter plaatse van de huizen 
en naar 3,50 mNAP ter plaatse van de wegen (TAUW. 1993). Ult het feit dat de woonwijk 
Boerenstreek op de hoogtekaart nog als laaggelegen gebled is aangegeven blijkt 
overlgens dat de hoogtekaart nlet helemaal up-ta-date is. 

Op de kaart met de lokale hoogtellgging blijkt dat ook de bebouwde percelen langs de 
Wieksloterweg duidellJk hoger liggen dan de (zuldoostelijke) laagte van het Soesterveen. 
De oude bebouwlng langs het zuidoostelijke dee I van de weg is gesitueerd op een 
natuurtijke dekzandrug. De verder noordwesteliJk gelegen bebouwde percelen langs de 
weg zlJn waarschlJnllJk (enlgszlns) opgehoogd met zand. Er is hier ook een onnatuurtijke 
rug herkenbaar die vanaf de Wieksloterweg In de richting van het noordwesteliJke 
hoogveenrestant loopt: het betreft hler een oude vUlistort. 

Legenda 
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Figuur 3.1 G90morfologische kaart (Stiboka. 1982) 
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Conclusles 

• Het Soesterveen ligt in de Laagte van Pijnenburg: een omvangrijke laagte die 
ingeklemd ligt tussen een aantal stuwwallen van het stuwwallencomplex van de 
Utrechtse Heuvelrug. 

• In de laagte kwam onder invloed van toevoer van vooral grondwater een pakket van 
voornamelijk zeggeveen tot ontwikkeling. Naarmate het veenpakket verder 
aangroeide kwarn de begroeiing meer en meer onder invloed van voeding met 
neerslagwater te staan en kwam een laag veenmosveen tot ontwikkeling. Uiteindelijk 
ontstond een aaneengesloten veencomplex dat behalve het Soesterveen ook het 
Heezerveen en het Vuurscherveen omvatte. 

• Het grootste deel van het oorspronkelljke veengebied is compleet afgegraven. In de 
twee laagten van het Soesterveen is een laag (zegge)veen achtergebleven. niet 
aileen ter plaatse van de hoogveenrestanten. maar ook in de orngeving hiervan. 

• Het bebouwde gebied van Soest en langs de Wieksloterweg ligt beduidend hoger 
dan de laagte met de hoogveenrestanten. 
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3.2 Bodem 

De bodemkaart is weergegeven als figuur 3.4 (Stlboka, 1976). Bij de interpretatie van de 
bodemkaart moet er rekening mee gehouden worden dat de schaal van de kaart vrij grof 
is (1 : 50.000), en dat de kaart behoorlijk gedateerd is. In deze paragraaf wordt op basis 
van deze kaart echter aileen een globaal overzicht gegeven van de bodemkundige 
situatie. BiJ behandellng van de resultaten van het veldonderzoek wordt dieper ingegaan 
op de bodemopbouw en hydrologische situatie ter plaatse van de hoogveenrestanten en 
de directe omgeving hlervan. 

In beide laagten van het Soesterveen zijn veenbodems aanwezig. De veensoort betreft 
voornamelijk zeggeveen. Er worden In de laagten twee bodemtypen onderscheiden, 
namelijk het type meerveengrond (zVz) en het type vlierveengrond (Vc). Het versehil 
tussen deze typen is dat een meerveengrond een zanddek heeft en een vlierveengrond 
niet. Het zanddek is hier door de mens aangebracht ter verbetering van de draagkracht 
en bewerkbaarheid van de bodem. De kaart suggereert dat ook in het zuidelijke 
hoogveenrestant een meerveengrond aanwezig is, maar uit de resultaten van het 
veldonderzoek voigt dat een zanddek hier ontbreekt. De zandondergrond van de hier 
aanwezige meerveengrond begint dieper dan 120 cm bene den maaiveld: vandaar het 
toevoegsel z. 

Op de overgang naar het hoger gelegen gebied aan de noordoostkant liggen 
broekeerdgronden (zWz). Deze gronden hebben tussen 0 en 80 em minder dan 40 cm 
moerig materiaal, en hebben in dit gebied een zanddek. Rondom het gebled met 
broekeerd- en veengronden liggen gronden met een minerale bodem. Het betreft hierbij 
voomamelijk veldpodzolgronden. 

Conelusles 

Legenda 

cHn21 laarpodzolgrond 

Hn21 veldpodzolgrond 

pZn21 gooreerdgrond 

zVz meerveengrond 

zWz broekeerdgrond 

Vc vlierveengrond 

Figuur 3.4 Bodemkaart 
(Stiboka, 1976) 

• In be ide laagten is een veenbodem aanwezig. De veensoort betreft voornamelijk 
zeggeveen. 

• Buiten de hoogveenrestanten hebben de meeste veengronden vanwege bezanding 
een zanddek. 
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3.3 Oppervlaktewaterhuishouding 

Inleiding 

Het functioneren van het oppervlaktewatersysteem is afgeleid uit een veldinventarisatie 
van het lokale stelsel die is uitgevoerd op 1 maart 2010 en uit het Peilenplan Soest 
(Waterschap Vallei en Eem, bijgewerl<te versie 2009). Bij het Waterschap zijn ook GIS
gegevens opgevraagd van het complete oppervlaktesysteem van zowel het bebouwde 
als landelijke gebied, maar deze gegevens waren met name ten aanzien van het 
landelijke gebied (nog) onvolledig. Het functioneren van het oppervlaktewatersysteem 
wordt toegelicht aan de hand van de weergave ervan op de hoogtekaart (figuur 3.3). 

Laagte van het Soesterveen 

In de laagte waarin de beide hoogveenrestanten liggen is een intensief slotenstelsel 
aanwezig. De sloten zijn hoofdzakelijk zuidwest-noordoost georienteerd. In het gebied 
ten zuidoosten van het wandel- en fietspad Boerenstreek wateren de sloten af op de 
hoofdwaterloop die op de grens met het bebouwde gebied ligt. In het Peilenplan Soest 
wordt deze hoofdloop aangeduid als deelsysteem Turfstreek. Het streefpeil voor dit 
deelsysteem bedraagt +1,80 mNAP. De hoofdloop watert (volgens de gegevens van het 
Peilenplan Soest) via een lange duiker af op het deelsysteem Clemensstraat van het 
bebouwde gebied van Soest. Via enkele andere deelsystemen van het 
oppervlaktewatersysteem van Soest belandt het afvoerwater uiteindelijk in de Praam
gracht (ofwel Pijnenburgergrift). Deze hoofdloop watert onder vrij verval af op de Eem. 

Het slotenstelsel van het gebied ten noordwesten van het wandel- en fietspad 
Boerenstreek wordt onderbemalen. Via het op de kaart aangegeven gemaallje watert ook 
dit stelsel af op het deelsysteem Clemensstraat. Bij de metingen die zijn verricht in het 
kader van het hydrologisch veldonderzoek werd in de afvoersloot die rechtstreeks 
aansluit op het gemaal zowel 3-3-2010 als 4-6-2010 een waterpeil van circa +1,65 mNAP 
gemeten. In de gebiedsbeschrijving van een project dat in 1993 door TAUW is uitgevoerd 
wordt voor dit gebied zelfs een peil van +1,50 mNAP aangegeven (TAUW, 1993). 
Mogelijk ligt het inslagpeil van het gemaal (peil waarbij gemaal in werking treedt) in de 
buurt van de + 1,65 mNAP, terwijl het uitslagpeil van het gemaal (peil waarbij het gemaal 
stopt) op een hoogte van +1,50 mNAP ligt. 

Bij de kartering van het lokale stelsel op 1 maart 2010 (net na een neerslagrijke periode) 
stroomde vee I water vanuit het deelsysteem Turfstreek (ofwel de hoofdloop op de grens 
met het bebouwde gebied) in zuidwestelijke richting naar de sloot die langs het wandel
en fietspad Boerenstreek ligt. Via een duiker onder het pad stroomde het water 
vervolgens naar het slotenstelsel ten noorden van het pad. Het water stroomde daarbij 
via twee interne sloten van het hoogveenrestant en via de zuidwestelijke randsloot van 
het hoogveenrestant uiteindelijk naar het noorden, waar het in de afvoersloot naar het 
gemaal belandde. Mogelijk kon de duiker tussen de deelsystemen Turfstreek en 
Clemensstraat al het afvoerwater niet verwerken, of wellicht is er in de praktijk sprake van 
een meer structurele afwatering via deze alternatleve route. De aanwezigheid van de 
duiker onder het fiets- en wandelpad Boerenstreek betekent in ieder geval dat ook het 
stelsel ten zuidoosten van het pad in rechtstreeks contact staat met de onderbemaling. 
De onderl<ant van de duiker van het fietspad ligt echter iets hoger dan het streefpeil van 
de onderbemaling, waardoor het peil in het zuidelijke deel dus wat minder laag ligt. 

In neerslagrijke perioden kan (ook) de duiker onder het fiets- en wandelpad de sterke 
afvoer niet goed verwerken, als gevolg waarvan de duiker in deze perioden een 
opstuwende werking heeft, en het peil in met name het winterhalfjaar in het gebied ten 
zuidoosten van het pad tijdelijk hoog op kan lopen. Na afloop van de neerslagpiek zakt 
het peil vervolgens weer geleidelijk weg tot op het basisniveau. 
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NoordwestellJke laagte 

Ook het slotenstelsel van de noordwestelijke laagte (ten noordwesten van de 
Dorresteinweg) wordt onderbemalen. Het peil van deze onderbemaling is ingesteld op 
1,65 mNAP (Grontmij, 2010). In het kader van het plan De Wiek is het de bedoeling om 
de graslanden die een natuurfunctie krijgen in de toekomst niet meer onder te bemalen. 
Het zuidoostelijke deel van deze laagte valt echter buiten plan De Wiek. Hier zijn dus 
vooralsnog geen aanpassingen in de waterhuishouding voorzien. Dit gebied is (net als de 
laagte van het Soesterveen) in het kader van de EHS wei als nieuwe natuur aangegeven: 
dit biedt (op termijn) dus wellicht wei perspectief voor waterhuishoudkundige 
aanpassingen. 

Soest 

In relatie tot het hydrologisch functioneren van de laagte van het Soesterveen is met 
name het functioneren van de oppervlaktewatersystemen in de aangrenzende nieuw
bouwwijken van belang. Ten aanzien hiervan zijn drie deelsystemen relevant, namelijk 
deelsysteem Overhees, deelsysteem Boerenstreek (niet te verwarren met het wandel- en 
fietspad Boerenstreek) en het al eerder genoemde deelsysteem Clemensstraat. 

Deelsysteem Overhees bestaat uit een aantal aan elkaar gekoppelde vijvers. Het stelsel 
heeft een streefpeil van +2,10, en watert onder vrij verval at op deelsysteem 
Clemensstraat. Deelsysteem Boerenstreek betreft het oppervlaktewaterstelsel van de 
recentelijk aangelegde nieuwbouwwijk ten noorden van de laagte van het Soesterveen. 
Ook hier geldt een streefpeil van +2,10 mNAP, en ook dit stelsel watert af op 
deelsysteem Clemensstraat. Deelsysteem Clemensstraat zelf heeft een streefpeil van 
+1,7 mNAP. Dit deelsysteem watert (zoals al eerder gezegd) vervolgens via enkele 
andere deelsystemen van het oppervlaktewaterstelsel van Soest uiteindelijk at op de 
Praamgracht. 

Voor de buitenrand van het bebouwde gebied van wijk Overhees wordt dus een apart 
deelsysteem onderscheiden: deelsysteem Turfstreek, en dit deelsysteem heeft een 
streefpeil van 1,80 mNAP. Dit streefpeil is echter niet nodig voor de realisatie van een 
goede drooglegging van het bebouwde gebied, want dit gebied is net zo ver opgehoogd 
als de rest van de wijk, en hier geldt een streefpeil van +2,10 mNAP. Het relatief lage peil 
ten opzichte van de rest van de woonwijk hangt samen met de afwateringsfunctie die 
deze hoofdloop heeft voor het laaggelegen gebied ten zuidwesten van de woonwijk (met 
name het gedeelte ten zuidoosten van het zuidoostelijke hoogveenrestant). 

In een aantal tuinen van de wijk Overhees is vanwege voorheen te vochtige 
omstandigheden drainage aangebracht. Mogelijk hadden de vochtige omstandigheden te 
maken met de aanwezigheid van stagnerende (veen)laagjes in de ondergrond: het 
buitenste deel van de wijk is (na ophoging van de bodem met zand) immers in de laagte 
van het Soesterveen gebouwd. Het is niet precies bekend op welke hoogte deze 
drainage uitmondt in de hoofdwaterloop (Turfstreek). 

Verder noordwestelijk ligt het bedrijventerrein De Grachten. Hier is aileen een sma lie 
watergang aanwezig, met een gering bergend vermogen. In samenhang hiermee is in dit 
gebied wei eens wateroverlast geweest. Om het tekort aan bergingsmogelijkheden op het 
bedrijventerrein te compenseren wordt in de noordwestelijke laagte, als onderdeel van 
plan De Wiek, een waterbergingsgebied ingericht. 

Ook in zijn algemeenheid is de bergende capaciteit van het oppervlaktewatersysteem 
van Soest beperkt. Hierdoor stroomt bij piekafvoeren veel water in korte tijd af naar de 
Praamgracht, waardoor hier bij piekafvoeren de geld en de afvoernorm verscheidene 
malen wordt overschreden. 
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Wieksloot 

Het landgoederengebied ten zuidwesten van de weg watert af op de Wieksloot. Dit is een 
waterloop langs de Wieksloterweg. De Wieksloot watert in noordwestelijke richting 
rechtstreeks af op Praamgracht. Het slotenstelsel in de laagte van het Soesterveen staat 
dus niet in verbinding met de Wieksloot (maar watert af op de eerder beschreven wijze). 

TIJdelljk baggerdepot 

Ten zuidoosten van het natuurgebied is langs de hoofdwaterloop op de grens met de wijk 
Overhees (ofwel deelsysteem Turfstreek) begin 2010 een tijdelljk baggerdepot 
aangelegd: hiertoe is rondom dit gebied een kade opgeworpen (zie figuur 3.3). Dit depot 
zal enkele jaren gebruikt worden en vervolgens weer geheel worden verwijderd. 

Conclusles 

• In beide laagten van het Soesterveen zijn intensieve slotenstelsels aanwezig. 
• Het stelsel van de zuidoostelijke laagte (dus de laagte waann de hoogveenrestanten 

liggen) is onder te verdelen in een twee deelsystemen. De grens tussen beide 
systemen ligt ter plaatse van het wandel- en fietspad Boerenstreek. 

• Het deelsysteem ten noordwesten van het wandel- en fietspad Boerenstreek wordt 
onderbemalen (streefpeil +1,65 mNAP). Afvoer vindt plaats naar deelsysteem 
Clemensstraat van het bebouwde gebied van Soest, en dit systeem watert 
uiteindelijk via andere deelsystemen van Soest af op de Praamgracht, die op zijn 
beurt weer op de Eem afwatert. 

• Het slotenstelsel ten zuidoosten van het wandel- en fietspad Boerenstreek watert 
formeel gezien af via de hoofdloop Turfstreek (met streefpeil van +1,80 mNAP) op 
het deelsysteem Clemensstraat. Via een duiker onder het wandel- en fietspad kan 
echter water (onbedoeld?) vanuit het zuidoostelijke stelsel naar het noordwestelljke 
stelsel stromen. Hierdoor werkt het effect van de onderbemaling in de huidige 
situatie ook tot op zekere hoogte door in het zuidoostelijke gebied. 

• De oppervlaktewatersystemen van de aangrenzende nleuwbouwwijken Overhees en 
Boerenstreek hebben streefpeilen van +2,10 mNAP. Deze peilen zijn dus beduidend 
hoger dan de actuele streefpeilen in de laagte. 

• Het (In vergelijking hiermee) relatief lage streefpeil van deelsysteem Turfstreek 
(namelijk +1,80 mNAP) is niet nodig voor de realisatie van een goede drooglegging 
van de hier aanwezige bebouwing, want dit gebied is immers net zo ver opgehoogd 
als de rest van de wijk. Het lage peil hangt vooral samen met de afwaterlngsfunctie 
die de loop heeft voor het laaggelegen graslandgebied ten zuidoosten van het 
zuidoostelijke hoogveenrestant. Mogelijk is ook het niveau waarop de 
drainagebuizen van een aantal tuinen (van de aangrenzende bebouwing) in de 
waterloop uitmonden afgestemd op dit lage peil. 

• De Wieksloot staat niet in verbinding met het stotenstelsel in de laagte, maar watert 
langs vrij verval in noordwestelijke richting rechtstreeks af op de Praamgracht. 
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3.4 Regionale hydrologie 

Geohydrologlsche opbouw 

V~~r een goed begrip van het regionale grondwatersysteem wordt eerst aan de hand van 
de dwarsdoorsnede van figuur 3.5 de geohydrologische opbouw van het gebied op 
beknopte wijze toegelicht. 

De geohydrologische opbouw is als voigt (IWACO, 1992): 
• De hydrologische basis van het gebied ligt op een diepte van circa -150 mNAP en 

wordt gevormd door mariene kleien van de Formatie van Maasluis. 
• Hierboven bevindt zich een dun diep (vierde) watervoerend pakket (WVP 4). 
• Op een diepte van circa -100 tot -120 mNAP bevindt zich een slecht doortatende 

laag, die gevormd wordt door de f1uviatiele kleien van de Formatie van Tegelen. 
• Hierboven bevindt zich een ruim 100 meter dik watervoerend pakket, dat bestaat uit 

grove grindhoudende f1uviatiele zanden van de Formaties van Urk, Harderwijk, 
Enschede, Sterksel en (voor een klein deel) uit zanden van de Formatie Twente. 

• Verder naar het noordoosten, in de Eemvallei, vormen kleilagen van de Formatie 
van Drenthe en de Eemformatie slecht doorlatende lagen, waardoor hier een eerste, 
tweede en derde watervoerend pakket worden onderscheiden. Onder het 
Soesterveen en verder zuidwaarts ontbreken deze kleilagen. Onder het Soesterveen 
zijn overigens wei afzettingen van de Eemformatie aanwezig, maar deze zijn hier 
zandig of venig ontwikkeld, hebben daarom slechts een lage weerstand en vormen 
zodoende geen slecht doorlatende laag. Daarom is hier dus een gecombineerd 
watervoerend pakket aanwezig, dat wordt aangeduid als WVP1, 2 en 3. 

• Dit geheel wordt in de laagten van het Soesterveen afgedekt door een dunne 
veenlaag van de Westlandformatie. 
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Figuur 3.5 Regionaa/ geo(hydro)/ogisch dwarsprofie/ (lWACO, 1992) 
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/n re/atie tot het hydrologisch functioneren van het Soesterveen is met name de 
aanwezigheid van het enorm dikke en goed door/atende (gecombineerde) watervoerende 
pakket 1, 2 en 3 van be/ang. Het diepe vierde watervoerende pakket speelt name/ijk 
vanwege de geringe dikte en de aanwezigheid van de hierboven gelegen k/eilaag geen 
rol van betekenis, en ondiepere scheidende /agen spelen pas vee I verder noordoostelijk 
(in de Eemvallei) een rol. 

Regionale grondwaterstroming 

De regionale grondwaterstroming wordt in eerste instantie toegelicht aan de hand van de 
isohypsenkaart van figuur 3.6a (IWACO, 1992). Uit de kaart voigt dat het grondwater in 
het (gecombineerde eerste, tweede en derde) watervoerende pakket ter plaatse van het 
Soesterveen in noordoostelijke richting stroomt. De stuwwal van de Soesterberg vormt 
het intrekgebied van het grandwater. Ten noordoosten van het Soesterveen stroomt het 
grondwater onder Soest door in de richting van de Eem. 

op een afstand van circa 3,5 km ten zuidoosten van het Soesterveen is de 
drinkwaterwinning Soestduinen van Vitens aanwezig. Hier wordt al sinds 1883 
grondwater ontrokken en de winningshoeveelheid lag in de periode 1999 tim 2007 tussen 
de 7 en 10 mi/joen m3 I jaar. Vitens wil de winning uitbreiden naar 12 miljoen m3 I jaar. 
Tot enkele jaren geleden was op een afstand van circa 1 ,5 km ten zuidoosten van het 
Soesterveen de drinkwaterwinning Soest aanwezig. Deze winning is echter in 2004 
gesloten . Toen de winning nog functioneerde werd er een kleine miljoen m3 I jaar 
onttrokken. Verder zijn er ook nog enkele kleinere industriele winningen aanwezig. 

Ais gevolg van de sterke grondwateronttrekking ter plaatse van de winning van 
Soestduinen is op de isohypsenkaart van figuur 3.6a in de riehting van het pompstation 
een afbuiging in het isohypsen herkenbaar. Op de meer gedetailleerde kaart van figuur 
3.6b is random het pompstation zelfs een treehtervormig stramingspatroon aanwezig. 
Hieruit voigt al dat de drinkwaterwinning Soestduinen grote invloed heeft op de 
grondwaterstroming en grondwaterstanden. Door IWACO zijn modelberekeningen 
uitgevoerd ter bepaling van de hydrologisehe effeeten van de grondwaterwinning van 
Soestduinen (IWACO, 1992). Uit de berekeningen voigt dat bij een winningshoeveelheld 
van 9 miljoen m3 er in het Soesterveen sprake zou zijn van een grondwaterstands
verlaging van 25 a 80 cm ten opziehte van een situatie zonder winning. Bij een 
ontrekkingshoeveelheid van 12 miljoen zou de grondwaterstandsverlaging 35 a 110 cm 
bedragen. De winning van 9 miljoen m31 jaar zou in een groot deel van het gebied al een 
omslag hebben veroorzaakt van kwel naar infiltratie. Bij de winning van 12 miljoen m3 I 
jaar zou dat in het gehele gebied gebeuren. 

Ondanks de negatieve effecten van de drinkwaterwinning is op de ioshypsenkaart van 
figuur 3.6b in het gebied ten zuidwesten van het Soesterveen nog altijd een opbol/ende 
grondwaterspiegel te zien. In dit gebied staat ook peilbuis B5 van het hydrologische 
meetnet van Natuurmonumenten in landgoed Op Hees. Uit vergelijking van meetreeks 
van peilbuis B5 met die van de pei/buizen in het Soesterveen blijkt dat deze opbolling ook 
nu in het grootste deel van het jaar nog aanwezig is. Oil wijst erop dat in de huidige 
situatie nog wei voeding van de laagte optreedt vanuit dit lokale intrekgebied. Oit neemt 
nlet weg dat als gevolg van de drinkwaterwinningen (en met name Soestduinen) ook de 
opbol/ing In dit gebied aanzienlijk verminderd kan zijn, en dus ook deze lokale voeding (in 
sterke mate) kan zijn afgenomen. Bovendien mag verwacht worden dat als gevolg van de 
negatieve effeeten van de drinkwaterwinning de voeding van de laagte met dieper (en 
dus sterker gebufferd) grondwater is weggevallen. Anderzijds is het dus ook zo dat 
ondanks eventuele (sterk) negatieve effeeten dit lokale intrek- en kwelsysteem nog altijd 
functioneert. Bij de kartering van het slotenstelsel en de analyse van het lokale systeem 
werden in de sloten van de laagte van het Soesterveen dan ook op grote schaal 
kwelverschijnselen waaigenomeii. Oak uit modelberekeningen die uitgevoerd zijn door 
Waterschap Vallei en Eem blijkt dat in gehele Soesterveen nog altijd kwel aanwezig is, 
namelijk 0,25 tot 1 mm/d als jaargemiddelde (zie figuur 3.7). 
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Figuur 3.6a Isohypsenkaart van het regionale grondwatersysteem, 
periode 1975-1981 (/WACO, 1992) 

SCHAAL 1400000 

Figuur 3.6b Isohypsenkaart van het regionale grondwatersysteem, ingezoomd op 
drinkwaterwinning Soestduinen en Soesterveen (Provincie Utrecht, 2008) 
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Het intrekgebied van het Soesterveen bestaat in de huidige situatie voor een groot deel 
uit bosgebieden. In het verleden (tot circa 100 jaar geleden) waren hier op grote schaal 
heidegebieden aanwezig. Omdat een heidevegetatie een minder sterk verdampings
verlies heeft dan een bos, is door het grotendeels omvormen van de heidegebieden naar 
bosgebieden de aanvulling van het grondwater verminderd , wat dus oak geleid heeft tot 
een minder sterke opbolling van de grondwaterspiegel in het intrekgebied. 

Nabij de overgang met het Soesterveen, vooral ter plaatse van landgoed Op Hees, is in 
het intrekgebied een afwisseUng van bos- en graslandgebieden aanwezig. Met name dit 
relatief laaggelegen deel van het intrekgebied wordt met behulp van sloten ontwaterd. 
Deze sloten voeren met name in natte winterperioden water af. Ook hierdoor wordt de 
opbolling van de grondwaterstand dus vermlnderd. Op de overgang van Op Hees naar 
de laagte van het Soesterveen Iigt ook de hoofdafvoerloop de Wieksloot. Het effect van 
deze sloot wordt inzichtelijk gemaakt op grond van de analyse van het lokale systeem 
(paragraaf 3.6). 

Op grond van de meetreeks van peilbuis 85 kan dus ook worden afgeleid dat er zelts met 
het gecombineerde negatieve effect van de grondwateronttrekking, omvorming van de 
heldegebieden naar bosgebieden en de gedeeltelijke ontwatering van het intrekgebied er 
nog altijd sprake is van een opbolling van de grondwaterspiegel in het intrekgebied. 

Figuur3.7 Berekende kwel in het S09sterveen als jaargerniddelde in rnmld 
(bran: Waterschap Valle; en Eern) 
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Conclusles 

• In de ondergrond zijn tot op een diepte van circa -100 mNAP (grof)zandige 
atzettingen aanwezig. Deze zanden vormen een enorm dik, goed doorlatend 
watervoerende pakket. Via dit pakket vindt de regionale grondwaterstroming plaats. 
Het regionale grondwater stroomt ter plaatse van het Soesterveen in noordoostelijke 
nchting. Vanwege het (vrijwel) ontbreken van weerstandbiedende lagen staat het 
lokale hydrologische systeem in direct contact met het regionale systeem. 

• Op circa 3,5 km ten zuidoosten van het Soesterveen wordt ter plaatse van de 
drinkwaterwinning Soestduinen vanuit het watervoerende pakket vee I grondwater 
onttrokken (7 ell 10 miljoen m3 I jaar). Deze onttrekking heeft sterke invloed op het 
stromingspatroon van het grondwater, en aan de hand van modelberekeningen is 
afgeleid dat de winning ook leidt tot grondwaterstandsverlagingen en afname van de 
kwel in het Soesterveen. 

• Tot 2004 werd ook op 1,5 km ten zuidoosten van het gebied drinkwater onttrokken. 
Deze winning (pompstation Soest) is inmiddels be~indigd. 

• Ondanks de negatieve effecten van de drinkwaterwinning wordt de laagte van het 
Soesterveen nog altijd (enigszins) gevoed met kwelwater. Het intrekgebied hiervan 
wordt (in de huidige situatie) voomamelijk gevormd door de direct aangrenzende 
hoger gelegen gronden langs de Wieksloterweg en het bosgebied ten zuiden 
hiervan: in dit gebied is ondanks het negatieve effect van de drinkwaterwinning, de 
drainerende werking van de (ook) hier aanwezige sloten (onder meer de Wieksloot) 
en het relatief sterke verdampingsverlies van het bos het grootste deel van het jaar 
toch een enigszins opbo"ende grondwaterstand aanwezig ten opzichte van de 
grond- en oppervlaktewaterstand in de laagte van het Soesterveen. 

• Getuige de aanwezigheid van zeggeveen werd de laagte van oorsprong behalve 
door (ondiep) lokaal kwelwater ook gevoed door (van grotere diepte atkomstig) 
sterker gebufferd regionaal kwelwater, maar door het negatieve effect van de 
drinkwaterwinning is deze voeding met diep kwelwater weggevalJen. 
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3.5 Lokale hydrologie 

3.5.1 Inleiding 

De lokale hydrologische situatie is inzichtelijk gemaakt aan de hand van vervaardiging 
van twee ecohydrologische dwarsprofielen van het gebied en analyse van het 
grondwaterstandsvenoop. Hierbij is gebruik gemaakt van de meetgegevens van het 
hydrologisch meetnet van Natuurmonumenten en is uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd. 

Het hydrologisch meetnet van het Soesterveen omvatte van oorsprong vijf meetlocaties: 
peilbuizen B1 tim B4, peilschaal L 1 en piket P1 . Peilbuis B3 is echter sinds 2001 
verdwenen. De technische gegevens van de peilbuizen zijn opgenomen in bijlage 1 en de 
grafieken van het grondwaterstandsverloop van de meetpunten zijn weergegeven in 
bijlage 2. Meetlocatie B2 bestaat uit een peilbuis met een ondiep filter in het veenpakket 
(B2B) en een diep filter in de zandondergrond (B2A). In tegenstelling tot wat gebruikelijk 
is heeft het diepe filter hier dus een toevoeging A en het ondiepe een toevoeging B. 
Peilbuis B1 was aanvankelijk ook bedoeld als piket (P1), maar is nooit als zodanig 
opgenomen. Nabij peilbuis B1 is ook een peilschaal aanwezig (L 1). Omdat de opnemer 
de waarnemingen van de peilschaal op het opnameformulier sinds 2003 vermeld als P1 
komen de waterstanden van dit meetpunt sindsdien verkeerd in de databank terecht. In 
de grafiek is ten aanzien hiervan een correctie toegepast. 

De dwarsprofielen zijn opgenomen in figuur 3.B. De ligging van de raaien van de 
dwarsprofielen is aangegeven op enkele thematische kaarten (figuur 3.3: hoogtekaart en 
figuur 3.9: lokale topografie). Het betreft twee gekruiste raaien. Raai A-A' loopt vanaf de 
hoger gelegen gronden aan de zuidwestkant via het zuidelijke hoogveenrestant naar de 
water100p op de grens met Soest. In deze raai zijn peilbuizen B1 en B2 opgenomen. Raai 
B-B' loopt vanaf (het graslandgebied ten noorden van) het noordelijke hoogveenrestant 
via het tussenliggende graslandgebied naar het (graslandgebied ten zuiden van het) 
zuidelijke hoogveenrestant. In deze raai zijn peilbuizen B2 en B4 opgenomen. Het 
kruispunt van de raaien ligt dus ter plaatse van B2. 

Voor de vervaardiging van de dwarsprofielen zijn (in aanvulling op de peilbuislocaties) op 
22 locaties grondboringen uitgevoerd, op 5 locaties tijdelijke peilbuizen geplaatst en op 4 
plekken zijn in sloten tijdelijke piketten geplaatst. Op plekken met een veenpakket is 
geboord tot in de zandondergrond. Bij het aantreffen van een gyttja aan de basis van het 
veenpakket is deze laag na uitvoering van de boring gelijk weer afgedicht. Aile 
meetpunten zijn ten opzichte van NAP ingemeten. Voor deze inmeting zijn de 
referentiehoogten van de (permanente) peilbuizen van het meetnet gebruikt. In 
samenhang met de inmeting van aile meetpunten zijn grondwaterstandsmetingen 
uitgevoerd in de boorgaten en de peilbuizen, en zijn ook de piketten In de sloten 
opgenomen. Bij de inmeting zijn ook de waterpeilen van aile overige sloten die binnen de 
raaien voorkomen gemeten, en ook de slootbodems zijn overal ingemeten. 

Het veldonderzoek is (grotendeels) uitgevoerd aan het einde van de winter (veldperiode 
van 1 tot 3 maart 2010, en inmeting van de waterpeilen op 3 maart) omdat het systeem in 
een dergelijke periode goed op druk is, en de stromingspatronen dan dus goed tot uiting 
komen. Op de weergave van het meetmoment in de grafieken van het 
grondwaterstandsvenoop (zie bijalge 2) blijkt dat er inderdaad sprake was van een natte 
situatie: er was bij benadering een situatie met Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
(GHG) aanwezig. Op 4 juni 2010 zijn in samenhang met de bemonstering van het grond
en oppervlaktewater de grond- en opperviaktewaterstanden in de peilbuizen en ter 
plaatse van de piketten voar een tweede keer gemeten. Uit de weergave van dit 
meetmoment in de grafieken voigt dat de grondwaterstanden toen al behoorlijk aan het 
dalen waren, maar nog lang niet de GLG-niveau's bereikt hebben. Op grond van de 
meetreeksen van de peilbuizen is in de dwarsprofielen ook de grondwaterspiegel onder 
GLG-omstandigheden weergegeven. 
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De tijdelijke peilbuizen zijn (behalve voor registratie van de wegzakkende 
grondwaterstanden in de loop van het voorjaar) ook geplaatst om de kwaliteit van het 
ondiepe grondwater in het veenpakket (in de wortelzone van de vegetatie) te kunnen 
meten. Behalve de tijdelijke peilbuizen in de twee raaien van de ecohydrologische 
dwarsprofielen zijn hiertoe ook op 2 andere locaties tijdelijke peilbuizen geplaatst (Tpb2 
en Tpb4). Dit is gedaan om een goed vlakdekkend beeld van de waterkwaliteitssituatie te 
krljgen in het (ecohydrologisch meest interessante) afgeplagde deel van het zuidelijke 
hoogveenrestant (aan de hand van tijdelijke peilbuizen Tpb1 tim tpb6). Tijdelijke peilbuis 
Tpb7 is aileen geplaatst om het wegzakken van de grondwaterstand in het Berkenbos 
aan de oostzijde van het zuidelijke hoogveenrestant (in de loop van het voo~aar) te 
kunnen registreren, en staat ongeveer op de locatie van de verdwenen peilbuis B3. 

In de dwarsprofielen zijn ook een aantal kenmerkende (grond)water gebonden 
plantensoorten aangegeven, die tijdens het veldwerk werden aangetroffen. In deze 
paragraaf ligt de nadruk echter nog op hydrologische zaken. In paragraaf 3.6 wordt 
ingegaan op (de relatie hiervan met) de waterkwaliteitsaspecten, en in paragraaf 3.7 
wordt (de relatie met) de vegetatie beschreven. 

3.5.2 Resultaten dwarsprofielen 

Uit de dwarsprofielen voigt ten eerste dat niet aileen in de hoogveenrestanten, maar ook 
in het tussenliggende graslandgebied en de aangrenzende graslandgebieden een 
veenbodem aanwezig is (zie dwarsprofiel B-B'). De dikte van de veenlaag loopt uiteen 
van 50 tot 120 cm. Het is dus niet zo dat in de omgeving van de hoogveenrestanten het 
veenpakket geheel zou zijn afgegraven (wat in sommige literatuur wei gesuggereerd 
wordt). Opvallend is ook dat het maaiveld in de graslandgebieden niet lager ligt dan in de 
hoogveenrestanten. Vaak is dat vanwege een relatief sterke oxidatie en inklinking van het 
veenpakket ter plaatse van diep ontwaterde landbouwgronden die een (hoog)veenrestant 
omrlngen namelljk wei het geval. Met andere woorden: de hoogveenrestanten zijn net zo 
sterk verdroogd als de graslanden, en hierdoor heeft in het complete laaggelegen gebied 
oxidatie en inklinking van het veenpakket en dus maaiveldsverlaging plaatsgevonden. 
Als gevolg van het afplaggen van de bovenlaag van het veenpakket in het zuidelijke 
hoogveenrestant ligt hier het maaiveld zelfs lager dan in de aangrenzende 
graslandgebieden, en is de dikte van het veenpakket bovendien relatief gering. 

De ondergrond bestaat uit zand, en op de overgang van het veenpakket naar de 
zandondergrond is vrljwel overal een gyttja aangetroffen. Dit is een modderlge 
humusvorm, afgezet op de bodem van voedselrljke wateren, bestaande uit micro
organismen (zoals diatomee~n), plantenresten en de resten en excrementen van 
waterdieren. Het sediment wordt ook wei aangeduid als 'bagger' of 'bodemslik' en is na 
afzetting vaak elastisch (http://dinoloket.nltg.tno.nl). De aangetroffen laag heeft een 
lichtbruine kleur, is inderdaad elastisch en heeft een dikte van doorgaans circa 10 em, 
maar kan plaatselijk ook dikker zijn. 
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Hoewel de samenstelling van de laag een hoge weerstand doet vermoeden, blijkt op 
basis van de grondwaterstandsmetingen dat dit slechts in beperkte mate het geval is. Oit 
voigt in de eerste plaats uit de vergelijking van de meetreeksen van B2A (filter in 
zandondergrond) en B2B (filter in veenpakket): het verloop van de grondwaterstand in 
het veenpakket is vrijwel gelijk aan het verloap van de grondwaterstand (ofwel 
stijghoogte) in de zandondergrond. Het onderlinge verschil is doorgaans hooguit een tot 
enkele centimeters groot. Ook ter plaatse van B 1 en B4 werd tijdens het veldonderzoek 
in de ondiepe boorgaten in het veenpakket een grondwaterstand gemeten die slechts 
circa 1 cm verschilde van die in de zandondergrond. Oergelijke kleine verschillen wijzen 
er dus op dat er van een grote weerstand geen sprake kan zijn: anders zouden immers 
de grondwaterstanden in de verschillende lagen (tenminste periodiek) sterker van elkaar 
moeten verschillen . 

Nog een aanwijzing voor de geringe weerstand van de laag is het snel dalen van de 
waterstand na afloop van de neerslagrijke periode die voorafging aan het veldwerk van 
begin maart 2010. Ais gevolg van de neerslagpiek was in de kom van het afgeplagde 
gebied van het zuidelijke hoogveenrestant de waterstand op 1 maart 2010 tot op een 
niveau van 2,28 mNAP gestegen. In twee dagen tijd daalde het peil zowel in het 
veenpakket als in de zandondergrond weer snel weg (daling van 5 cm in het veenpakket 
en 7 cm in de zandondergrond). Aangezien vanuit dit gebied geen oppervlakkige afvoer 
plaats kan vinden en er toen ook geen groot verdampingsverlies aanwezig was, betekent 
dit dat het grootste deel van het surplus aan neerslagwater als gevolg van wegzijging 
(naar de sloten) was verdwenen. 

In dwarsprofiel B-B' is goed te zien hoe de vele zuidwest-noordoost georienteerde sloten 
het veenpakket doorsnijden en dus doorlopen tot in de zandondergrond. In combinatie 
met de lage peilen hebben de sloten zodoende een sterk drainerende werking op het 
grondwater. In de sloten zijn bij de uitvoering van het veldwerk dan ook op grote schaal 
kwelverschijnselen waargenomen. Gezien de geringe weerstand van de gyttja (en ook 
het veenpakket) werkt de drainerende werking van de sloten oak sterk door in de 
hoogveenrestanten. Omdat de situatie hier geohydrologisch niet verschilt van de 
landbouwgronden in de omgeving zijn de hoogveenrestanten in feite net zo sterk 
ontwaterd als de landbouwgronden. Oit is ook de reden dat het maaiveld in (de niet 
afgeplagde delen van) de hoogveenrestanten op vergelijkbare hoogte is blijven liggen als 
in de omgeving (ofwel: het maaiveld is overal in gelijke mate gedaald). 

Met name de sloten ten noordwesten van het noordelijke hoogveenrestant hebben 
vanwege het permanent zeer lage peil (van circa 1,65 mNAP, ofwel circa 50 cm onder 
het maaiveldsniveau ter plaatse van B4) continu een sterk verdrogende werking: dit deel 
van het slotenstelsel staat namelijk rechtstreeks onder invloed van de onderbemaling van 
het gebied. De sloten ten zuidoosten van het wandel- en fietspad Boerenstreek hebben in 
de situatie van maart een relatief geringe drainerende werking, omdat vanwege de 
stagnatie in de oppervlakkige afvoer de peilen in dit stelsel hoag zijn opgelopen 
(waterpeil = 2,08 mNAP, wat slechts 5 a 10 cm lager is dan het afgeplagde gebied van 
het zuidelijke hoogveenrestant in dwarsprofiel B-B'). In de loop van het voo~aar dalen 
ook hier de oppervlaktewaterpeilen echter in sterke mate (naar ',73 mNAP), waardoor 
ook hier uiteindelijk dus sprake is van een sterk drainerende werking van de sloten. 

Met name door de sterk drainerende werking van de sloten (en geholpen door de 
effecten van de waterwinningen) is de toplaag van het veen veelvuldig droog komen te 
liggen. Als gevolg hiervan is humificatie van de toplaag van het veenpakket opgetreden. 
De sterk gehumificeerde toplaag mist de zwel- en krimpeigenschappen van een 
ongestoord veenpakket, en is hierdoor dus (ook na eventuele vernatting) minder geschikt 
als standplaats voor hoogveensoorten. Door de verdroging van de toplaag treden ook in 
versterkte mate mineralisatieprocessen op, waardoor veel van de in het veen opgeslagen 
voedingsstoffen vrijkomen. Ais gevoig van de verdroging en de hiermee gepaard gaande 
eutrofiering zijn de niet afgeplagde delen van de hoogveenrestanten hoofdzakelijk 
begroeid geraakt met Berkenbroekbos met een ondergroei van Braam. 
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In het centrum van het zuidelijke hoogveenrestant is de veraarde toplaag afgeplagd (zie 
dwarsprofiel A-A'). Dankzij deze maatregel ligt de grondwaterstand in dit deelgebied 
(ondanks de drainerende werking van de sloten en de verdroging door de 
waterwinningen) in de winter aan of vlak boven maaiveld, terwijl in de zomer de 
grondwaterstand hier in relatief geringe mate beneden maaiveld wegzakt. Zodoende 
heeft in deze delen weer vestiging van hoogveenachtige vegetaties plaats kunnen 
vinden, wat het sterkst tot uiting komt in de explosieve ontwikkeling van veenmossen in 
de afgelopen decennia. Hoewel grondwaterstand door het afplaggen van de bovengrond 
in relatief geringe mate wegzakt, zakt hij in de zomer toch nog te ver beneden maaiveld 
weg voor een goede hoogveenontwikkeling: ook deze delen blijven gevoelig voor 
bosopslag, en meer kritische hoogveenmossen en -planten zijn slechts incidenteel in de 
vegetatie vertegenwoordigd. 

De veraarde veengrond die bij het plaggen is vrijgekomen is verwerkt in een aantal 
grondwallen. Er is een hoge, brede wal rondom de buitengrens van het geplagde gebied 
aanwezig. Deze wal is ook op de hoogtekaart goed zichtbaar. In het zuidoostelijke deel 
zijn enkele lagere en smallere wallen aanwezig binnen het geplagde gebied zelf. De 
wallen hebben geen waterkerende functie, maar zijn dus gewoon ontstaan als bijproduct 
van het plaggen. 

In dwarsprofiel A-A' zijn ook de overgangen naar de hoger gelegen gronden in de 
omgeving opgenomen: aan de zuidwestzijde de hoger gelegen zandgrond langs de 
Wieksloterweg en aan de noordoostkant de opgehoogde grond van de wijk Ovemees in 
Soest. Ondanks de drainerende werking van de Wieksloot is er in de situatie van 3 maart 
2010 (ofwel ongeveer een GHG-situatie) ter plaatse van de zandgrond sprake van een 
sterke opbolling van de grondwaterspiegel. Omdat er op de overgang met het 
veengebied geen sloot aanwezig is stroomt er hier grondwater vanaf de hogere 
zandgronden naar het laaggelegen veengebied toe. Hoewel door de sloten aan 
weerszijden van het hoogveenrestant in de huidige situatie vee I van dit grondwater wordt 
afgevangen, kan in het zuidwestelijke deel van het zuidoostelijke hoogveenrestant 
getuige de aanwezigheid van kwelverschijnselen in de veenputjes (waargenomen op 4-6-
2010) en de aanwezigheid van zwak gebufferd, chloridehoudend grondwater in het 
veenpakket (zie paragraaf 3.6) een klein deel van het grondwater blijkbaar toch naar de 
oppervlakte stromen. Dit gebeurt (met name) in de loop van het zomemalfjaar, wanneer 
als gevolg van de sterke verdamping van de vegetatie de ondiepe grondwaterstand in het 
veenpakket sneller wegzakt dan in de zandondergrond. Op het moment dat de 
grondwaterstand in het veenpakket zodoende lager komt te liggen dan in de 
zandondergrond komt een opwaartse stroming tot stand . 

Ook verder naar het noordoosten lijkt in het zomemalfjaar kwelwater door te dringen tot 
in de wortelzone van de vegetat/e. Zo is ook ter plaatse van Tpb 6 enigszins gebufferd 
ondiep grondwater aangetroffen, en uit de analyse van het grondwaterstandsverioop van 
B2A en B2B voigt dat er hier (ter hoogte van tbp6) inderdaad in zomerperioden vaak 
sprake is van een lichte overdruk (van een a enkele centimeters) van het diepere 
grondwater in de zandondergrond ten opzichte van het ondiepe grondwater in het 
veenpakket. Op zichzelf staand vormt een dergelijk klein drukverschil overigens geen 
hard bewijs voor het optreden van kwel: het gemeten drukverschil valt immers binnen de 
foutenmarge van de metingen. In samenhang met de waterkwaliteitssituatie (paragraaf 
3.6) en het voorkomen van plantensoorten die gebonden zijn aan een zekere 
grondwaterinv/oed (paragraaf 3.7) lijkt er echter wei een zekere kwelinvloed aanwezig te 
zijn . Het hoeft hierbij overigens geen kwelwater te betreffen dat van elders wordt 
aangevoerd: het kan ook zijn dat het water is dat eerder in het natuurgebied is 
ge'infiltreerd en later weer opkwelt. 
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Op de overgang naar de opgehoogde grond van de wijk Overhees is een brede, diepe 
hoofdwaterloop aanwezig (deelsysteem Turfvaart). De hoofdwaterloop maakt deel uit van 
de algehele afwateringsstructuur van het zuidelijke dee I van de laagte van het 
Soesterveen, en staat dus in verbinding met de sloten in het graslandgebied. Ook in de 
wetering is in de situatie van 3 maart 2010 dus nog een hoog peil aanwezig en na 
verloop van tijd zakt ook hier het peil weg, naar een niveau van 1,80 mNAP. Het 
watersysteem van de wijk Overhees zelf heeft een streefpeil van 2,10 mNAP. Het lage 
peil van de grenswetering hangt vooral samen met de functie als afwateringsloop voor de 
laaggelegen graslanden aan de zuidoostzijde van het zuidelijke hoogveenrestant: met 
name deze situatie staat dus een eventuele peilverhoging in de wetering in de weg. In 
relatie tot de bebouwing zou in principe een verhoging naar het ontwerppeil van de wijk 
mcgc!:jk moeten zijn (di..i5 iiaa, eeii nivt:c:'Iu vc:'lfl 2,10 rnNAPj. in samenhang met het 
huidige lage peil hebben een aantal aanwonenden inmiddels echter wei hun tuin 
uitgebouwd met een verlaagde strook langs de wetering. In sommige gevallen waren 
deze verlaagde stroken in de situatie van 3 maart 2010 (bij een peil van 2,08 mNAP) al in 
lichte mate ge'inundeerd. 

Conclusles 

• Niet aileen in de hoogveenrestanten maar ook in de aangrenzende grasland
gebieden is een veenlaag aanwezig. De veendikte loopt uiteen van 50 tot 120 cm. 
Aan de basis van het veenpakket is vrijwel overal een gyttja aangetroffen: een 
modderige humusvorm die afgezet wordt op de bodem van voedselrijke wateren. De 
gyttja is doorgaans circa 10 cm dik en heeft slechts een beperkte weerstand. 

• De sloten op de grenzen van de hoogveenrestanten en in de graslandgebieden 
doorsnijden het veenpakket en vaak ook de gyttja en lopen dus door tot in de 
zandondergrond. In combinatie met de lage peilen hebben de sloten zodoende een 
sterk drainerende werking op het grondwater. Gezien de geringe weerstand van de 
gytlla en het veenpakket werkt dit sterk door in de hoogveenrestanten, met sterke 
verdroging hiervan als gevolg. 

• Door de verdroging is de toplaag van het veen gehumificeerd (ofwel veraard), 
waardoor deze laag (ook bij eventuele vernatting) de zwel- en krimpeigenschappen 
mist van een ongestoord veenpakket. Door de verdroging treden ook in versterkte 
mate mineralisatieprocessen op, waardoor veel van de in het veen opgeslagen 
voedingsstoffen vrijkomen. Ais gevolg van de verdroging en de hiermee gepaard 
gaande eutroMring zijn de niet afgeplagde delen van de hoogveenrestanten 
hoofdzakelijk begroeid geraakt met Berkenbos. 

• Daar waar de veraarde toplaag over voldoende grote diepte is afgeplagd heeft 
vanwege de verlaging van het maaiveldsniveau en het opruimen van de veraarde 
bovenlaag weer vestiging van hoogveenachtige vegetaties plaats kunnen vinden. 

• Vanaf de hoger gelegen zandgrond aan de zuidwestzijde stroomt ondanks de 
drainerende werking van de Wieksloot in het winterhalfjaar grondwater toe naar het 
veengebied. Hoewel het grondwater hier grotendeels gedraineerd wordt door de 
diepe sloten, is getuige de aanwezigheid van kwelverschijnselen en de kwaliteit van 
het grondwater in het veenpakket (zie paragraaf 3.6) in het zuidwestelijke dee I van 
het zuidoostelijke hoogveenrestant een klein deel van het grondwater vermoedelijk 
toch in staat naar de oppervlakte te stromen, en de hier aanwezige vegetatie te 
voeden (zie paragraaf 3.7). Dit lijkt (met name) te gebeuren in de loop van het 
zomerhalfjaar, wanneer als gevolg van de sterke verdamping van de vegetatie de 
ondiepe grondwaterstand in het veenpakket sneller wegzakt dan in de 
zandondergrond. Ook verder naar het noordoosten lijkt in het zomerhalfjaar 
kwelwater door te dringen tot in de wortelzone van de vegetatie. Waarschijnlijk 
betreft het hier echter geen kwelwater dat van elders wordt aangevoerd, maar water 
dat eerder in het natuurgebied is ge'lnfiltreerd en later weer opkwelt. 
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3.5.3 Grondwaterstandsverloop 

Inleldlng 

De grafieken van het grondwaterstandsverloop zijn opgenomen in bijlage 2. Met behulp 
van het tijdreeksanalyseprogramma Menyanthes zijn per peilbuis de GXG-waarden 
afgeleid: de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG), de Gemiddelde Voorjaars 
Grondwatewrstand (GVG) en de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG). Uit de 
GHG en de GLG is ook de grondwatertrap (GT) afgeleid. De resultaten van deze 
afleiding zijn venneld in tabel 3.1. 

In aanvulling hierop is met het programma ook een verkennende aanvullende 
tijdreeksanalyse uitgevoerd: afgeleid is in hoeverre de reeksen verkaard kunnen worden 
uitsluitend op grond van het verloop van de neerslag en de verdamping, en er is gekeken 
in hoeverre de reeksen beter verklaard kunnen worden indien daarnaast ook de 
drinkwaterwinningen in de tiJdreeksanalyse worden betrokken. 

V~~r meetpunt B2 is voor de tijdreeksanalyse de reeks van peilbuis B2A gebruikt, 
aangezien de ondiepe peilbuis B2B in droge zomerperioden soms droog valt. Gebruik 
van deze reeks zou daarom leiden tot een niet correcte afleiding van de GLG. Aangezien 
(vanwege de beperkte weerstand van de gyttja) de grondwaterstanden die in B2A 
worden gemeten vrijwel gelijk zijn aan die van B2B (in perioden dat de buis dus niet is 
droaggevallen) kan voor de afleiding van de GLG dus beter de diepere peilbuis B2A 
gebruikt worden. Ook bij de andere peilbuizen bevindt het filter zich overigens in de 
zandondergrond: hier is immers helemaal geen ondiep filter aanwezig. Ook hier is dat 
geen probleem, vanwege de beperkte weerstand van de gyttja. 

Peilbuizen B1 en B2 staan aan de rand van het geplagde gebied, aan de voet van de wal 
die door het midden van het terrein loopt. Het maaiveldsniveau ter plaatse van de 
peilbuizen is hier hoger dan in het centrale delen van de afgeplagde gebieden. Om ook 
(en juist) voor deze delen de GXG-waarden goed af te kunnen leiden zijn hier ook de 
maaiveldshoogten van de laaggelegen delen gehanteerd. Peilbuis 84 staat in een niet 
geplagd gebied, maar op korte afstand hiervandaan (10 a 20 meter) is wei een afgeplagd 
gebied aanwezig. Daarom zijn ook voor B4 de GXG-waarden van het lager gelegen, 
afgeplagde gebied afgeleid. 

Van peilbuis B3 is een veel kortere meetreeks beschikbaar dan van de overige 
peilbuizen. Bovendien zijn in de korte reeks van B3 veel droge jaren opgenomen. Bij de 
interpretatie dient hiennee dus rekening gehouden te worden. 

Resultaten 

Op grond van de resultaten blijkt dat ter plaatse van de afgeplagde gebiedsdelen bij B 1 
en B2 behoorlijk natte omstandigheden aanwezig zijn, met GHG's vlak boven 
maaiveldsniveau, GVG's nabij maaiveldsniveau en GLG's van 30 a 35 em beneden 
maaiveld. Dankzij deze omstandigheden is in de afgeplagde delen een hoogveenaehtige 
vegetatie tot ontwikkeling gekomen. V~~r een goede hoogveenontwikkeling zakt de 
waterstand in de zomer nu eehter nag te ver beneden maaiveld weg: hiervoor mag de 
GLG (in intaete hoagveensystemen) hooguit 20 a 25 em onder maaiveld wegzakken, en 
voor regenererende systemen geld en nog kritischer randvoorwaarden ten aanzien van de 
GLG. 

Bij B3 en 84, die zijn gesitueerd in niet geplagde delen van de hoogveenrestanten, is de 
grondwaterstand in de huidige situatie het gehele jaar door te laag voor herstel van 
hoogveenvegetaties: niet aileen de GLG's maar ook de GHG's en de GVG's zijn te laag. 
Anderzijds is het zo dat ook hier (net als bij peilbuizen B1 en B2) sprake is van een 
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gedempt grondwaterstandsverloop. Bij peilbuis 84 is het verschil tussen GHG en GLG 
zeit 10 cm kleiner dan bij B2: bij B4 is dit verschil 28 cm te rwij I dit bij B2 38 cm is. Oil 
heeft vooral te maken met de lagere ligging van het noordelijke hoogveenrestant. Bij het 
afplaggen van de veraarde bovenlaag zijn hier dus nog betere omstandigheden aanwezig 
voor herstel van hoogveenachtige vegetaties. 

In de grafieken is verder te zien dat in zeer droge zomerperioden de grondwaterstand 
zeer ver weg kunnen zakken. Zo zakte in de zomers van 1996 en 1997 zelfs ter plaatse 
van de afgeplagde gebiededelen bij B1 en B2 de grondwaterstand tot zo'n 70 cm 
beneden maaiveld weg. In de eveneens zeer droge zomers van 2003 en 2006 zakten de 
grondwaterstanden hier echter slechts tot zo'n 40 cm beneden maaiveld weg. Deels komt 
d!t dl)o!"d~t !n de peMode 1996 en 1997 cox hot ncc~!ggove~chGt iii d~ voorafgaciidc 
winterperioden gering was, waardoor het systeem slechts half gevuld de droge 
zomerperioden in ging. Anderzljds zijn in de tussenliggende perioden ook veranderingen 
opgetreden ten aanzien van de onttrekking van drinkwater. Ter plaatse van de nabij 
gelegen drinkwaterwinning van Soest werd in 1996 en 1997 nog jaarlijks rond de 800.000 
m3 onttrokken, in 2003 was de hoeveelheid al afgenomen naar 360.000 m3 en in 2006 
werd hier helemaal geen grondwater meer onttrokken, aangezien de onttrekking in de 
loop van 2004 werd be~indigd. 

Om het effect van de stopzetting van de onttrekking van pompstation Soest af te kunnen 
leiden zijn, en te bezien of aan de hand van de meetreeksen ook het effect van 
pompstation Soestduinen gekwantificeerd kan worden, is aan de hand van het 
programma Menyanthes een nadere tijdreeksanalyse uitgevoerd (zie volgende 
sunparagraaf). 

Uit de grafiek van L 1 voigt dat hier aileen in natte winterperioden een waterstand 
geregistreerd wordt: de reeks is derhalve zeer onvolledig. In dit gebied is een peilschaal 
in feite ook niet de beste meetvorm: in dergelijke gevallen kan beter met een (ondiepe) 
peilbuis gewerkt worden. Het alsnog plaatsen van een peilbuis is echter niet nodig: dit 
biedt niet veel extra inzicht ten opzichte van de meetreeks van peilbuis B 1 . 

Tabe/3.1 

meetlocatie 

B1 
B1 mv-Iaag 
Tp_b2 
B2A 
B2 mv-Iaag 
B3 
B4 
84 mv-Iaag 
B5 
86 

GHG-, GVG-, GLG- en GT-waarden voor de pei/buizen van het meetnet 
in het Soesterveen (voor uitleg afkorlingen: zie tekst) 

filter my GHG GVG GLG GHG GVG GLG GT 
(m+NAP) (m+NAP) (m+NAP) (m+NAP) (m-mY) (m-mY) (m-mY) 

1 2,15 2,25 2,16 1,64 -0,10 -0,01 0 ,31 I 
1,95 2,25 2,16 1,64 -0,30 -0,21 0,11 I 
2,18 2,25 2,16 1,64 -0,07 0,02 0.34 I 

2 2,26 2,19 2,10 1,81 0,07 0,16 0,45 I 
2,17 2,19 2,10 1,81 -0,02 0,07 0,36 I 

1 2,31 2,04 1,94 1,69 0,27 0,37 0,62 II 
1 2,14 1,99 1,92 1,71 0,15 0,22 0,43 I 

2,03 1,99 1,92 1,71 0,04 0,11 0,32 I 
2 3,41 2,99 2,84 2,12 0,42 0,57 1,29 VI 
1 3,05 2,25 2,15 1,79 0,80 0,90 1,26 VI 
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Concluslas 

• Ter plaatse van de afgeplagde gebiedsdelen bij B1 en B2 zijn behoorlijk natte 
omstandlgheden aanwezig, met GHG's vlak boven maaivelsniveau, GVG's nabij 
maaiveldsniveau en GLG's van 30 a 35 em beneden maaiveld. Oankzij deze 
omstandigheden is in de afgeplagde delen een hoogveenachtige vegetatie tot 
ontwikkeling gekomen. Voor een goede hoogveenontwikkeling zakt de waterstand in 
de zomer nu echter nog te ver beneden maaiveld weg: hiervoor mag de GLG hooguit 
20 a 25 cm onder maaiveld wegzakken (en liefst nog minder). 

• Bij pellbuizen B3 en 84, die zijn gesltueerd in niet geplagde delen van de 
hoogveenrestanten, is de grondwaterstand in de huidige situatle het gehele jaar door 
te laag voor herstel van hoogveenvegetaties: niet aileen de GLG's maar ook de 
GHG's en de GVG's zijn te laag. 
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Nadere tljdreeksanalyse met behulp van Menyanthes 

Om het effect van de stopzetting van de onttrekking van pompstation Soest af te kunnen 
leiden, en te bezien of aan de hand van de meetreeksen ook het effect van pompstation 
Soestduinen gekwantificeerd kan worden, is aan de hand van het programma 
Menyanthes een nadere tijdreeksanalyse uitgevoerd. Daarbij is earst gekekan in 
hoeverre de meetreeksen verklaard kunnen worden op grond van uitsluitend het verloop 
van de neerslag en verdamping. Vervolgens is gekeken in hoeverre de reeksen beter 
verklaard kunnen worden indien daamaast ook de onttrekkingsgegevens van de 
drinkwaterwinningen in de tijdreeksanalyse worden betrokken, en wat daarbij de 
berekende invloed van de winningen is. 

Bij toepassing van aileen de neerslag en verdamping als verklarende reeksen is de 
verklaarde variantie van de tijdreeksmodellen rond de dan 80% (wat behoorlijk hoog is), 
maar geven de andere berekende variabelen aan dat er andere factoren van invloed zijn 
op de grondwaterstanden. De modellen van de drie langere reeksen (B1, B2A en B4) 
geven namelijk opmerkelijk andere waarden aan dan het model van de kortere reeks B3 
en de berekende variabelen hebben een vrij grote root mean squared error (RMSE). Het 
model van B4 is helemaal onbetrouwbaar met zeer hoge RMSE's en een onmogelijk 
berekende drainage basis (-37,4 m NAP). Het model van de reeks van B3 is veel beter. 
Deze reeks gaat door tot 1 maart 2001 (met een korte aanvulling in de eerste 3 maanden 
van 2003). De winning Soest is gestaakt in de loop van 2004. Het ontbreken van de 
staking van de winning in de reeks van B3 lijkt dus de verklaring te zijn voor de 
verschillende resultaten, wat dus een eerste aanwijzing is van een relatie van de winning 
met het grondwaterstandsverloop in het Soesterveen. 

Bij toepassing van zowel de neerslag en verdamping als de (drie-maandelijkse) 
onttrekkingsgegevens van de winningen van Soest en Soestduinen is niet aileen de 
verklaarde variantie van de tijdreeksmodellen nog hager (namelijk tussen de 84 en 90 
%), maar zijn oak de andere berekende variabelen veel realistischer, en hebben (in 
samenhang hiermee) oak veel kleinere RMSE's. Daarbij is de invloed van de winning van 
Soest goed uit de modellen af te leiden, maar voor de winning van Soestduinen is dat 
niet goed mogelijk. Uitgaande van een onttrekkingshoeveelheid van 800.000 m3/jaar 
bedraagt het berekende effect van de winning van Soest tussen de 7 cm (ter plaats van 
B4 in het in het noordwestelijke hoogveenrestant) en 19 em (ter plaatse van B1 in het 
zuidoostelijke hoogveenrestant). De stopzetting van de winning van Soest geeft ook een 
duidelijke trendbreuk. Daarom zijn uiteindelijk ook modellen gemaakt met als verklarende 
factoren de neerslag, verdamping, met toevoeging van een steptrend vanaf de tweede 
helft van 2004 (wanneer de winning Soest is gestaakt). De berekende modellen zien er 
goed en betrouwbaar uit. De grootte van de step varieert van 11 em +/- 1 em bij B4 tot 18 
em +/- 1 em bij B1. 

Op grand van de tijdreeksanalyse kan dus uitelndelijk geconcludeerd worden dat de 
sluiting van de winning van Soest heeft geleid tot grondwaterstandsverflogingen in het 
Soesterveen die uiteenlopen van circa 10 em in het noordwestelijke hoogveenrestant tot 
(een kleine) 20 em in het zuidoostelijke hoogveenrestant. Op grond van de 
tijdreeksanalyse kan de invloed van de winning Soestduinen op het Soesterveen echter 
niet goed afgeleid worden. Afleiding van het effect van de onttrekking van Soestduinen is 
met deze methode niet goed mogelijk doordat de onttrekkingshoeveelheden van deze 
winning te weinig varieren. 

28 

I 



I 
r 

I ,-

~ 
J 

.. 

I. 

I 

I 

Conclusle 

• Op grond van de tljdreeksanalyse kan geconcludeerd worden dat de slultlng van de 
winning van Sasst heeft geleld tot grondwaterstandsverhoglngen in het Sassterveen 
die ulteenlopen van circa 10 em In het noordwestelijke hoogveenrestant tot <een 
klelne) 20 em In het zuidoostellJke hoogveenrestant. 
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3.6 Waterkwaliteit 

Inleldlng 

In het kader van het project is een beknopt waterkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Op 4 
juni 2010 zijn op 10 locaties watermonsters genomen. Op deze locaties en een aantal 
aanvullende plekken zijn in het veld ook het electrisch geleidsvermogen (EGV) en de 
zuurgraad (pH) gemeten. De EGV is een maat voor het totale gehalte aan opgeloste 
ionen in het water. 

De bemonsterde locaties en de gemeten pH- en EGV-waarden zijn aangegeven op de 
kaart van figuur 3.9. De resultaten van de uitgebreide analyse zijn weergegeven in tabel 
3.2. Voor zover de bemonstering en de aanvullende metingen verricht zijn in de twee 
raaien, zijn de monstercodes, de gemeten EGV en pH-waarden en de chloride
concentraties ook in de dwarsprofielen van figuur 3.8 weergegeven. 

Tabel3.2 

code locatie 

M1 B1 
M2 B2A 
M3 B4 
M4 Tpb1 
M5 Tpb3 
M6 Tpb6 
M7 veenput 
M8 veenput 
M9 veenput 
M10 sloot 

code locatie 

M1 B1 
M2 B2A 
M3 B4 
M4 Tpb1 
M5 Tpb3 
M6 Tpb6 
M7 veenput 
M8 veenput 
M9 veenput 
M10 sloot 

Anatyseresultaten waterkwaliteitsonderzoek Soesterveen 
(monstemame op 4 juni 2010, analyse door B-ware) 

pH EGV Alk CO2 HCOa' NOa' NH4+ 

1~8tcm meqr' mgll mgll mgtl mgtl 
5,79 151 0,82 101 36 0,5 1,8 
5,27 125 0,50 183 20 0,8 0,9 
6,05 95 0,50 38 25 0.4 0,4 
5,01 256 0,67 191 11 0,5 0,9 
5,63 103 0,70 88 22 0,6 1,1 
5,15 119 0,55 132 11 0,2 3,9 
5,28 130 0,23 22 2 0,0 0,2 
5,27 178 0,23 30 3 0,1 0,2 
4,37 75 0,05 23 0 0,4 1,0 
6,37 249 0,82 35 47 0,2 0,9 

Na+ cr AI Ca Fe Mg Mn 
mgtl mgtl mgtl mgtl mgtl mgtl mgtl 

16 24 0,3 7 0,8 4,3 0,08 
11 15 0,7 7 1,4 3,3 0,03 
9 12 0,1 6 0,4 2,1 0,02 

14 24 1,2 11 8,8 4,8 0,14 
6 7 0,7 9 1,8 2,1 0,05 

12 15 1,3 6 1,2 2,2 0.02 
17 28 1,1 5 2,4 2,5 0.14 
20 30 0,9 9 2,3 2,7 0,13 

8 12 0,5 2 0,4 0,9 0,08 
19 32 0,4 15 4,9 7,3 0,05 

30 

P04
3

• K 

mgtl mg/l 
0,02 2,7 
0,06 1,4 
0,02 1,0 
0,10 6,1 
0,07 2,1 
0,19 1,3 
0,01 5,1 
0,02 2,5 
0,15 4,2 
0,16 3,7 

P 804'" 
mgtl mgtl 

0,03 7 
005 7 
0,01 5 
0,10 8 
0,04 9 
0,11 5 
0,06 10 
0,04 18 
0,16 3 
0,15 28 
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Legenda 
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Resultaten 

Niet aileen in de zandondergond, maar ook in het veenpakket is op veel plekken zwak 
gebufferd grondwater aangetroffen. Ter plaatse van dwarsprofiel A-A' is dit het geval bij 
Tpb1 en Tbp3 en in het noordelijke deel van het zuidelijke hoogveenrestant is ook ter 
plaatse van Tpb2 en Tpb6 gebufferd grondwater in het veenpakket aangetroffen. De pH 
van het zwak gebufferde grondwater loopt hier uiteen van 5,0 tot 5,9. De EGV van dit 
grondwater loopt uiteen van rond de 100 tot circa 250 jJS/cm. Ook in de veenputjes in de 
zuidwestelijke helft van het zuidelijke hoogveenrestant is gebufferd water aangetroffen 
(pH = 5,6). Het gebufferde grondwater en het water in de veenputjes is daarbij ook 
ijzerhoudend (Fe = 1 a 2 mg/l bij Tpb3, Tpb6 en bij M7 en M8 in veenputjes) en soms 
ijzerrijk (Fe = 8 mg/l bij Tpb1). Verder bevat in de zone direct aan de voet van de hoge 
grond zowel het grondwater in de zandondergrond (M1) als het grondwater in het 
veenpakket (M4) en de veenputjes (M7 en M8) enigszins verhoogde chloride
concentraties. 

De aanwezigheid van het ijzerhoudende, gebufferde en soms chloriderijk grond- en 
oppervlaktewater in het veenpakket is te danken aan het optreden van lichte kwel in het 
zomerhalfjaar. Het hoeft hierbij overigens geen kwelwater te betreffen dat van elders 
wordt aangevoerd: het kan (met name in het middeldeel en het noordoostelijke deel) ook 
zijn dat het water is dat eerder in het natuurgebied is ge'infiltreerd en later weer opkwelt. 
De manier waarop de kwel hier periodiek aan de oppervlakte kan komen is al toegelicht 
in paragraaf 3.5. De kwelinvloed manifesteert zich in principe het sterkst aan de 
zuidwestzijde, gezien de ligging nabij het intrekgebied. Opvallend is echter dat tot ver in 
het noordoosteJijke deel van het geplagde gebied een zekere grondwaterinvloed 
aanwezig blijft: zo is ook ter plaatse van Tbp6 nog enigszins gebufferd ondiep grondwater 
aangetroffen. 

Binnen het afgeplagde gebied is het ondiepe grondwater in het veenpakket ter plaatse 
van Tpb4 en Tpb5 relatief zuur en ook uitgesproken ionenarm (pH van 4,5 it 4,7 en EGV 
van circa 60 jJS/cm). Dit komt doordat het maaiveld op deze plekken iets hoger ligt (5 it 
10 cm) dan elders in het afgeplagde gebied, waardoor gebufferd grondwater hier minder 
ver kan doordringen in het veenpakket en de kwaliteit van het ondiepe grondwater sterker 
bepaald wordt door regenwater. De lichte variatie in maaiveldshoogten is ontstaan door 
hantering van verschillende plagdiepten. Door op deze wijze te plaggen is dus een 
ecologisch interessante afwisseling in milieutypen ontstaan, wat ook tot uiting komt in de 
vegetatie (zie paragraaf 3.8). 

Het bemonsterde slootwater (M10) heeft een verhoogde chloride-concentratie (32 mg/l). 
Ook in de bemonsterde veenputten van het zuidoosteJijke hoogveenrestant is water met 
een verhoogde chloride-concentratie aanwezig (M7 en M8: chlorideconcentratie van 28 it 
29 mg/l), en dit geldt eveneens voor het grondwater nabij de overgang met de hoger 
gelegen grond langs de Wieksloterweg (B1 en Tpb1: 24 mgll). Verder van de overgang 
naar de hoge grond af dalen de chloride-concentraties (naar 7 it 14 mg/l). Ook het 
grondwater onder het noordwestelijke hoogveenrestant en het hier bemonsterde ondiepe 
veenpu~e heeft een lage chloride-concentratie (12 mg/l). De verhoogde chloride
concentraties wijzen (in dit zoete grondwatersysteem) op antropogene be)'nvloeding. Dit 
kan samenhangen met de be'invloeding van het (grond)water door toepassing van 
wegzout op de Wieksloterweg in de winter. Verder naar het noordoosten wordt het 
grondwater schoner onder het Soesterveen door de grotere bijdrage van voeding met 
schoon grondwater dat afkomstig is van het intrekgebied ten zuidwesten van de 
Wieksloterweg, en bestaat uit landgoed- en bosgebied. 
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Chloride kan echter ook in mest aanwezig zijn, dus het verhoogde chloridegehalte kan 
ook samenhangen met be'invloeding van het (grond)water door meststoffen. De gemeten 
voedingsstoffenconcentraties van het (grond)water en het water in de veenputjes zijn 
echter niet specifiek hoog te noemen, en het water bevat (met uitzondering van het 
slootwater van M10) ook niet veel sulfaat. Dit kan het gevolg zijn van afbraak en/of 
bindingsprocessen. Bij chloride spelen deze processen geen rol omdat chloride een 
inerte stof is (reageert dus niet met andere stoffen). De bemonstering is bovendien maar 
een keer uitgevoerd: het beeld is dus ook beperkt. De aanwezigheid van Grote lisdodde 
in de veenputjes wijst er op dat ondanks de afwezigheid van verhoogde 
voedingsstoffenconcentraties tijdens de bemonstering eutrofiering wei een rol speelt. 

Conclusles 

• Niet aileen in de zandondergrond maar ook in het veenpakket is zwak gebufferd 
grondwater aangetroffen, wat te danken lijkt te zijn aan het optreden van lichte kwel 
in het zomerhal~aar. Het hoeft hierbij overigens geen kwelwater te betreffen dat van 
elders wordt aangevoerd: het kan ook zijn dat het water is dat eerder in het 
natuurgebied is ge'infiltreerd en later weer opkwelt. 

• Het grondwater nabij de overgang met de hoger gelegen gronden heeft een 
verhoogde chlorideconcentratie, wat wijst op antropogene beTnvloeding van het 
water (mogelijk als gevolg van toepassing van strooizout op de Wieksloterweg). 

• De verhoogde chlorideconcentratie wordt niet aileen aangetroffen in het grondwater 
van de zandondergrond, maar ook in het ondiepe grondwater in het veenpakket (en 
dus de wortelzone van de vegetatie) en in de veenputjes in de zuidwestelijke helft 
van het zuidoostelijke hoogveenrestant, wat dus een aanwijzing vorrnt voor het 
optreden van (van elders afkomstige) kwel in dit deel van het hoogveenrestant. 

• Hoewel de gemeten voedingsstoffen- en sulfaatconcentraties niet hoog zijn, zijn in 
veenputjes toch soorten aanwezig die wijzen op eutrofiering. 

3.7 Vegetatie 

Hoewel vanaf circa 1930 al sprake is van ecologische achteruitgang van de 
hoogveenrestanten, kwamen tot ongeveer 1950 nog goed ontwikkelde trilveen- en natte 
heide vegetaties voor. In de kemen betrof het oligotrofe veenvegetaties met onder 
andere Lavendelheide, Kleine veenbes, Eenarig wollegras en de orchidee Malaxis. Meer 
naar de randen kwamen mesotrofe veenvegetaties voor van de Zomp- en Sterzegge
associatie, Veenmos-Oraadzegge-associatie en de subassociatie van Veldrus. In de 
Zegge- en Veldrusvegetaties kwamen soorten voor als Vlozegge, Snavelzegge, Veldrus, 
Biezeknoppen, Moerasviooltje, Kruipwilg, Sterzegge en Zwarte zegge. Ook de 
dopheidegemeenschap kwam voor met onder andere Welriekende nachtorchis, 
Klokjesgentiaan, Tormentil, Heidekartelblad en Liggende vleugeltjesbloem (Van Beek, 
1985). 

Met name in de loop van de jaren zestig en zeventig is de vegetatie vanwege de 
verdroging en hiermee gepaard gaande eutrofiering sterk achteruitgegaan, en waren 
uiteindelijk slechts kleine delen van de hoogveenrestanten nog vrij van bosopslag. 

In de winter van 1978-1979 is in het noordwestelijke hoogveenrestant een bestaande 
open plek door verwijdering van bosopslag enigszins uitgebreid en deels afgeplagd 
(plagdiepte 20 cm). Tevens werd een aantal veenputten vrijgesteld van bosopslag. Oit 
had gunstige resultaten voor de hoogveenvegetaties. Langs en in veenputten 
ontwikkelde zich een Snavelzegge-vegetatie die kenmerkend is voor de Veenmos
Snavelzegge-gemeenschap. Op het afgeplagde deel kwam een Dopheide-vegetaties tot 
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ontwikkeling met onder andere Kleine zonnedauw, Sphagnum squarosum en Sphagnum 
pa/ustre (Van Beek, 1985). Hoewel de vegetaties (vanwege de verdroging en hiermee 
gepaard gaande eutrofiering) overgroeit dreigen te raken door Braam, Pijpenstrootje en 
bosopslag, en ook de beschaduwing en bladinval van het omringende bos ongunstig is, 
is deze vegetatie nu nog altijd aanwezig. 

Vanaf 1980 werden ook in het toen grotendeels met bosopslag dichtgegroeide 
zuidoostelijke hoogveenrestant herstelmaatregelen uitgevoerd. In de periode 1980 tim 
1983 is bos gekapt, en is gefaseerd in een deelgebied de veraarde bovenlaag geheel of 
gedeeltelijk afgeplagd. De plagdiepte bedroeg 20 tot circa 55 cm (Van Beek, 1985). Ook 
een aantal de veenputjes werden opgeschoond. Vanwege de gunstige resultaten is 
vervolgens in de loop van de jaren negentig het complete centrale deel van het 
zuidoostelijke hoogveenrestant geplagd (met uitzondering van de kade in het middendeel 
van het hoogveenrestant). 

Het geplagde gebied is voor een groot deel begroeid geraakt met Veldrus- en 
Snavelzegge-veenmosvegetaties. Veldrus en Snavelzegge vinden hier een geschikt 
leefmilieu vanwege de Iichte toevoer van zwak gebufferd kwelwater uit de ondergrond, en 
dankzij deze toevoer ver100pt ook de veenmosontwikkeling voorspoedig. Oak soorten als 
Veelstengelige waterbies, Sterzegge, Geelgroene zegge, Zwarte zegge, Biezeknoppen, 
Egelsboterbloem, Moeraswalstro en Watemavel hebben zich hier dankzij de lichte 
aanrijking die via het grondwater (weer) kunnen vestigen, en op een plek is hierdoor over 
een oppervlakte van circa 10 m2 een begroeiing van Moerasviooltje ontstaan (Marquart 
en Groeneveld, 2007). In de buurt hiervan is onlangs (in het kader van een orienterende 
inventarisatie van de voorkomende veenmossoorten door Ad Bouman in 2010: zie pagina 
35) ook Draadzegge aangetroffen. In een deel met wat vastere en minder natte bodem 
groeien naast Veldrus ook soorten als Hennegras, Kale jonker, Wilgenroosje, Tormentil 
en Moerasrolklaver. 

In delen die iets minder diep afgeplagd zijn, en hierdoor dus een fractie hoger liggen, kan 
het zwak gebufferde grondwater niet tot in de wortelzone doordringen en wordt het 
leefmilieu van de planten domineert door zuur neerslagwater. In combinatie met de iets 
minder natte omstandigheden zijn hier veenmosrijke Dopheide-vegetaties tot 
ontwikkeling gekomen, en op nag iets hoger gelegen plekken is ook Struikheide 
aanwezig. Op meer open natte plekken zijn pioniervegetaties aanwezig met veel Bruine 
snavelbies, Kleine zonnedauw en recentelijk is ook Moeraswolfsklauw aangetroffen. 

In de zomer van 2010 is door veenmosdeskundige Ad Bouman de veenmosflora van het 
zuidoostelijke hoogveenrestant op orienterende wijze ge"inventariseerd, en ook al eerder 
(in 2001) is dlt door hem gedaan. Hierult voigt dat In de huidige sltuatie op meerdere 
plaatsen Wrattig veenmos (Sphagnum pa/il/osum) aanwezig is. Deze soort werd ook in 
2001 al aangetroffen. Nieuw is de vondst van een kleine populatie Rood veenmos 
(Sphagnum rubel/um) in de zone die begin jaren tachtig is afgeplagd. Het betreft hierbij 
twee (vrij) zeldzame, voor hoogveen kenmerkende bultenvormende veenmossoorten. 
Verder komt overal in het geplagde gebied Gewoon veenmos (Sphagnum pa/ustre) en 
Fraai veenmos (Sphagnum fal/ax) voor. In het deel dat in de jaren negentig is afgeplagd 
groeien daarnaast ook Geoord veenmos (Sphagnum denticu/atum) en Waterveenmos 
(Sphagnum cuspidatum)op meerdere plaatsen. AI deze meer algemene veenmossoorten 
werden ook in 2001 al aangetroffen. Andere hoogveensoorten die sinds het afplaggen 
van de bodem in het gebied zijn aangetroffen betreffen Witte snavelbies en Veenpluis. 

Sommige veenputjes zijn dankzij de toevoer van het zwak gebufferde kwelwater begroeid 
met Duizendknoopfonteinkruid, en langs de oevers komt ook hier veel Snavelzegge v~~r. 
In vee I putjes groeit echter ook Grote lisdodde, wat duidt op eutrofiering. In het geplagde 
gebied naast deze putjes duidt ook de aanwezigheid van Riet op relatief voedselrijke 
omsiandigheden. Ook is in sommige puijes drab aanwezig, en ontbreken waterplanten 
geheel. In de putjes was in het ver1eden de Kleine egelskop aanwezig, maar deze soort is 
in 2007 niet meer aangetroffen. 
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Hoewel de ontwikkelingen in het afgeplagde gebied behoorlijk positief zijn, is het wei zo 
dat dit gebied zeer gevoelig blljft voor bosopslag, en dat naast de genoemde soorten ook 
Pijpenstrootje veelvuldig aanwezig is. In het verleden is ook melding gemaakt van 
verruiging met Pitrus. In de huidige situatie is deze plantensoort wei aanwezig, maar de 
vegetatie wordt er niet door gedomineerd: daar waar een begroeiing met Russen 
aanwezig is betreft het hoofdzakelijk Veldrus. De sterke bosopslag en het veelvuldig 
voorkomen van Pijpenstrootje heeft vooral te maken met de nog altijd te ver 
wegzakkende grondwaterstanden in de zomer, ook in de diep geplagde delen. 

In de niet geplagde delen is zowel in het noordelijke als het zuidelijke hoogveenrestant 
bos aanwezig. Het betreft voomamelijk Berkenbroekbos, en soms (Iangs de randen) 
Elzenbroekbos. In het bos groeien hier en daar ook Zomereiken (het bos kan daarom 
misschien zelfs beter als een Eikenberkenbos getypeerd worden dan als een 
Berkenbroekbos). In het bos komen verder soorten als Lijsterbes, Vuilboom, Wilgen en 
Vogelkers voor. De ondergroei is ruig en wordt gedomineerd door Braam en Brede 
stekelvaren. Ook Hennegras is aanwezig. 

Conclusles 

• In het geplagde gebied zijn de van oorsprong aanwezige waardevolle vegetaties 
deels teruggekeerd: deze delen zijn voor een groot deel (weer) begroeid geraakt met 
Veldrus-, Snavelzegge- en Dopheide-veenmosvegetaties. 

• Veldrus en Snavelzegge vinden hier een geschikt leefmilieu vanwege de lichte 
toevoer van zwak gebufferd kwelwater uit de ondergrond. Dankzij de toevoer (en de 
voldoende natte omstandigheden) verloopt ook de veenmosontwikkeling 
voorspoedig, en zijn ook bultenvormende veenmossen (weer) aanwezig (op 
meerdere plekken Wrattig veenmos en op een plek Rood veenmos). 

• Vanwege het te ver wegzakken van de grondwaterstanden In de zomer blljft ook het 
afgeplagde gebied gevoelig voor bosopslag en is naast de eerder genoemde soorten 
ook Pijpenstrootje veelvuldig aanwezig. 

• De niet geplagde delen van de hoogveenrestanten zijn geheel begroeid geraakt met 
bos. 

3.8 Fauna 

In enkele veenputten van het zuidoostelijke hoogveenrestant komt de Kamsalamander 
voor (langedijk, 2009). Bij een f1ora-inventarisatie in 2007 werden in het zuidoostelijke 
hoogveenrestant gebied ook de Gerande oeverspin en de Wesp- of Tijgerspin 
aangetroffen. Bij het veldbezoek met de projectgroep (op 24 augustus 2010) is de 
Ringslang aangetroffen. Onlangs is een inventarisatie van de libellenfauna uitgevoerd. 
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K/einscha/ige afwisseling van veenmosrijke Dopheide-vegetalie en Ve/drus
veenmos vegetatie (omgeving Tpb5, diep gep/agd in periode 1980-1983) 

Ve/drus-veel1mos vegelatie met veel jonge bosops/ag (omgeving Tpb2, 
diep gep/agd in jaren negentig) 

Overgang van veenmosrijke Dopheide-vegetatie naar Ve/drus-veenmos 
vegelalie (omgeving Tpb3, diep gep/agd in jaren negentig) 

Pijpenslrootje-veenmos vegetatie (nabij 84, ondiep gep/agd in periode 1978-
1979) 
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4 Synthese en conclusies 

4.1 Ecohydrologisch functioneren en knelpunten 

Het Soesterveen is gesitueerd in de Laagte van Pijnenburg: een omvangrijke laagte die 
ingeklemd Jigt tussen een aantal stuwwallen van het stuwwallencomplex van de 
Utrechtse Heuvelrug. In de laagte vond in het Holoceen op grote schaal veenvorming 
plaats. Eerst kwam onder invloed van de toevoer van vooral grondwater een pakket van 
voomamelijk zeggeveen tot ontwikkeling. Naarmate het veenpakket verder aangroeide 
kwam de begroeiing meer en meer onder invloed van voeding met neerslagwater te 
staan en kwam een laag veenmosveen tot ontwikkeling. Uiteindelijk ontstond een 
aaneengesloten veencomplex dat behalve het Soesterveen oak het Heezerveen en het 
Vuurscherveen omvatte. 

Het grootste deel van het oorspronkelijke veengebied is compleet afgegraven. In de twee 
laagten van het Soesterveen is een laag zeggeveen achtergebleven. De laagten werden 
in de eerste decennia van de twintigste eeuw grotendeels ontgonnen: het gebied werd 
ontwaterd en omgevormd tot grasland. In de zuidoostelijke laagte konden de twee 
hoogveenrestanten worden veiliggesteld. 

In de huidige situatie is in de laagte waarin de hoogveenrestanten Iiggen nog altijd een 
veenlaag van 50 tot 120 cm aanwezig, niet aileen ter plaatse van de hoogveenrestanten 
zelf, maar ook in de omgeving hiervan. Op de overgang van het veenpakket naar de 
zandondergrond is vrijwel overal een gyttja aangetroffen. Dit is een modderige 
humusvorm, die is afgezet op de bodem van voedselrijke wateren (en wordt daarom ook 
wei meerbodematzetting genoemd). Hoewel de samenstelling ervan anders doet 
vermoeden, heeft de gyttja een beperkte weerstand, waardoor de grondwaterstand in het 
veenpakket (met een drukverschil van hooguit enkele centimeters) meebeweegt met de 
grondwaterstand in de zandondergrond. 

In de ondergrond zijn tot op een diepte van circa -100 mNAP (grof)zandige atzettingen 
aanwezig. Deze zanden vormen een enorm dik, goed doorlatend watervoerende pakket. 
Via dit pakket vindt de regionale grondwaterstroming plaats. Het reglonale grondwater 
stroomt ter plaatse van het Soesterveen in noordoostelljke richting. Vanwege het (vrijwel) 
ontbreken van weerstandbiedende lagen staat het lokale hydrologische systeem in direct 
contact met het regionale systeem. Op circa 3,5 km ten zuldoosten van het Soesterveen 
wordt ter plaatse van de drinkwaterwinning Soestduinen vanuit het watervoerende pakket 
vee I grondwater onttrokken (7 III 10 miljoen m3 I jaar). Deze onttrekking heeft sterke 
invloed op het stromingspatroon van het grondwater. en aan de hand van 
modelberekeningen is afgeleid dat de winning ook leidt tot grondwaterstandsver1agingen 
en afname van de kwel in het Soesterveen. Getuige de aanwezigheid van zeggeveen 
werd de laagte van oorsprong behalve door (ondiep) lokaal kwelwater ook gevoed door 
(van grotere diepte afkomstig) sterker gebufferd regionaal kwelwater, maar door het 
negatieve effect van de drinkwaterwinning is deze voeding met diep kwelwater 
weggevallen. 

Tot 2004 werd ook op 1,5 km ten zuidoosten van het gebied drinkwater onttrokken. Deze 
winning (pompstation Soest) is inmiddels beeindigd. Op grond van de uitgevoerde 
tijdreeksanalyse is afgeleid dat deze beeindiging heeft geleid tot 
grondwaterstandsverhogingen uiteenlopend van circa 10 cm in het noordwestelijke 
hoogveenrestant tot (een kleine) 20 cm in het zuidoostelijke hoogveenrestant. 
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Ondanks de negatieve effecten van de drinkwaterwinning wordt de laagte van het 
Soesterveen nag altijd gevoed met lokaal kwelwater. Het intrekgebied hiervan lijkt (in de 
huidige situatie) voornamelijk gevormd te worden door de direct aangrenzende hoger 
gelegen gronden langs de Wieksloterweg en het bosgebied ten zuiden hiervan: in dit 
gebied is ondanks het negatieve effect van de drinkwaterwinning, de drainerende werking 
van de (ook) hier aanwezige sloten (onder meer de Wieksloot) en het relatief sterke 
verdampingsverlies van het bos het grootste deel van het jaar toch een enigszins 
opbollende grondwaterstand aanwezig ten opzichte van de (grond)waterstand in de 
laagte van het Soesterveen. 

Op de grenzen van de hoogveenrestanten, en ook elders in het omringende laaggelegen 
graslandgebied, zijn vee I diepe sloten aanwezig. De diepe sloten doorsnljden het 
veenpakket en lopen door tot in de zandondergrond. In combinatie met de lage peilen 
hebben ze een sterk drainerende werking op het grondwater. Gezien de beperkte 
weerstand van de gyttja werkt de drainerende werking van de sloten ook sterk door in de 
hoogveenrestanten. De sloten veroorzaken niet aileen sterke verdroging van de 
hoogveenrestanten maar vangen ook het meeste kwelwater af dat vanaf de hoger 
gelegen gronden aan de zUid(west)kant toestroomt. 

Het binnendringen van de bebouwing van Soest in de laagte van het Soesterveen heeft 
niet geleid tot een sterke extra aantasting van het hydrologisch functioneren van het 
natuurgebied. De streefpeilen van de oppervlaktewatersysteem van het nieuwbouw
gebied zijn namelijk hoger (veelal 2,10 mNAP) dan die van het slotenstelsel van het 
laaggelegen gebied zelf (1,65 tot 1,80 mNAP). Wei wordt voor de hoofdloop op de grens 
van het Soesterveen en de woonwijk Overhees een streefpeil van 1,80 mNAP 
gehanteerd. Dit streefpeil is echter niet nodig voor de realisatle van een goede 
drooglegging van het bebouwde gebied, want dit gebied is net zo ver opgehoogd als de 
rest van de wijk. Het relatief lage peil ten opzichte van de rest van de wijk hangt samen 
met de afwateringsfunctie die deze hoofdloop heeft voor het laaggelegen gebied ten 
zuidoosten van de wijk. Ook is het zo dat er van oorsprong waarschijnlijk tevens een 
zekere toevoer vanuit de flank van de stuwwal van Soest naar de laagte optrad. Deze 
toevoer is nu weggevallen door de afvang van het neerslagwater door het 
oppervlaktewaterstelsel in het bebouwde gebied en het (regenwater)riool. Daarbij moet 
overigens de kanttekening geplaatst worden dat deze toevoer met name relevant was 
voor het noordoostelijke deel van het oorspronkelijke veengebied. Dit noordoostelijke 
deel is echter verdwenen doordat in deze zone de bebouwing van de wijk Overhees 
terecht is gekomen. 

Dus met name als gevolg van de diepe ontwatering van de laagte zelf, en hierbij 
geholpen door het negatieve effect de drinkwaterwinningen, verdroogden de 
hoogveenrestanten in sterke mate. Door de verdroging trad ook mineralisatie van het 
veenpakket op, met eutrofiering als gevolg. Door de verdroging en hierrnee gepaard 
gaande eutrofi~ring raakte de hoogveenrestanten begroeid met Berkenbroekbos met een 
ruige ondergroei van soorten als Braam en Grote stekelvaren. 

Om het tij te keren is met name in de jaren tachtig en negentig bos verwijderd en 
geplagd, deels ondiep (20 tot 30 cm) en deels diep (30 tot 50 em). Ondanks de niet 
optimale hydrologisehe omstandigheden hebben deze maatregelen geleid tot een 
gedeeltelijk ecologisch herstel. Met name de diep afgeplagde delen zljn begroeid geraakt 
met Veldrus- en Snavelzegge-veenmosvegetaties en veenmosrijke Dopheide vegetaties. 
Op meerdere plekken zijn veenmosbulten van Sphagnum papil/osum ontstaan, op een 
plek is recentelijk een kleine populatie van de bultenvormende veenmossoort Sphagnum 
Rubel/um aangetroffen. Behalve Veldrus en Snavelzegge zijn ook soorten als Witte 
snavelbies, Biezeknoppen, Moerasviooltje, Sterzegge, Zwarte zegge en Draadzegge in 
het geplagde gebied verschenen. Het betreft hierbij dus veel soorten die ook in het 
verleden in het gebied aanwezig waren. 
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De positieve ontwikkelingen zijn niet aileen te danken aan de voldoende natte 
omstandigheden maar ook aan de lichte periodieke voeding van het veenpakket met 
zwak gebufferd grondwater uit de zandondergrond. Dankzij deze voeding kunnen hier 
behalve typische hoogveensoorten en natte heidesoorten ook soorten groeien die 
afhankelijk zijn van minder extreem voedselarme en zure omstandigheden, waardoar de 
begroeiing extra gevarieerd is. Behalve in het afgeplagde gebied zijn hierdoor ook in de 
veenputjes interessante begroeiingen aanwezig, met Duizendknoopfonteinkruid en 
Sanvelzegge. De zwak gebufferde omstandigheden zijn ook gunstig voor de 
amfibie~nfauna: zo komt in het gebied oak de Kamsalamander voor. Een aantal 
veenputjes is als gevolg van de toevoer van antropogeen be"invloed grondwater wei 
geeutrofieerd. 

Hoewel de diepe sloten in de huidige situatie het meeste kwelwater afvangen, treedt er 
toch een zekere voeding van de wortelzone van de vegetatie op met (zwak gebufferd) 
grondwater. Deze voeding vindt plaats in de loop van het zomerhalfjaar. Eerst wordt in 
het vroege voorjaar via de sterk drainerende sloten vrijwel al het neerslagwater uit het 
hoogveenrestant afgevoerd, waardoor de grondwaterstand hier in de loop van het 
voo~aar (praktisch) net zo laag wordt als in de waterlopen in de omgeving. Vervolgens 
zakt onder invloed van de verdamping van de vegetatie de ondiepe grondwaterstand in 
het veenpakket sneller weg dan in de zandondergrond, waardoor dus een overdruk wordt 
gecreeerd van het diepere grondwater ten opzichte van het ondiepe grondwater, als 
gevolg waarvan een lichte opwaartse stroming tot stand komt. De lichte toestroming van 
grondwater vindt niet aileen plaats nabij de overgang met de hoger gelegen zandgrond, 
maar oak verder noordoostelijk in het afgeplagde gebied: zo is ook ter plaatse van Tpb 6 
enigszins gebufferd ondiep grondwater aangetroffen, en uit de analyse van het 
grondwaterstandsverloop van B2A en B2B voigt dat er hier (ter hoagte van tbp6) 
inderdaad in zomerperioden vaak sprake is van een lichte overdruk (van aan a enkele 
centimeters) van het diepere grondwater in de zandondergrond ten opzichte van het 
ondiepe grondwater in het veenpakket. In het zuidwestelijke deel van het zuidoostelijke 
hoogveenrestant lijkt het hierbij (gezien de verhoogde chlorideconcentraties) kwelwater te 
betreffen dat atkomstig is van de direct aangrenzende hager gelegen zone langs de 
Wieksloterweg. Met name verder naar het noordoosten betreft het waarschijnlijk water 
dat eerder in het natuurgebied is ge"infiltreerd en later weer opkwelt. 

Omdat ook in het geplagde gebied de grondwaterstanden in de zomer (en met name in 
extreem drage zomers) toch nog behoorlljk ver beneden maaiveld weg kunnen zakken, 
ontbreken meer kritische hoagveensoorten, en blijft ook dit gebied gevoelig voor 
bosopslag en vergrassing met Pijpenstrootje. Desalniettemin geven de positieve 
ontwikkelingen in de geplagde delen en veenpuljes aan dat er in het gebied duidelijk 
mogelijkheden liggen voor ecologisch herstel. Voor aen optimaal herstel is het daarbij wei 
van belang dat de hydrologische situatie verbeterd wordt. 
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4.2 Herstelmogelijkheden 

Voor ecologisch herstel van het gebied is een verbetering van de hydrologische 
omstandigheden nodig. V~~r verbetering van de hydrologische omstandigheden dient de 
drainerende werking van het lokale slotenstelsel in de laagte verminderd te worden, niet 
aileen om de verdrogende werking ervan te verminderen, maar ook om ervoor te zorgen 
dat de afvang van kwelwater van de sloten wordt verminderd, zodat de kwel naar de 
wortelzone van de vegetatie van de (toekomstige) minerotrofe hoogveenvegetaties wordt 
versterkt. Hiervoor is het noodzakelijk het peil van het waterlopenstelsel te verhogen. 
Voor een goed ecologisch herstel is het van belang dat deze peilverhoging in de gehele 
laagte wordt doorgevoerd. Anders zal namelijk het deelgebied waar een laag peil 
aanwezig blijft nog altijd voor afvang van kwelwater en sterke verdroging blijven zorgen. 
In combinatie hiermee kunnen de hydrologische omstandigheden nog verder verbetert 
worden door een reductie van de onttrekking van grondwater. am verdere aftakeling van 
het gebied te voorkomen en voldoende perspectief voor herstel te houden mag de 
onttrekkingshoeveelheid in ieder geval niet toenemen. 

Gezien de aanwezigheid van de bebouwing rondom de laagte is een sterke peilverhoging 
in de laagte niet re~el. Indien het peil wordt afgestemd op het maaiveldsniveau van de 
afgeplagde delen, dan ontstaat een situatie waarin wei een goed ecologisch herstel 
mogelijk is zonder dat de bebouwing in de omgeving hiervan hinder ondervindt. 
Bovendien blijven bij een niet al te sterke peilverhoging mogelijkheden aanwezig voor 
agrarisch (mede)gebruik of gebruik als paardenweide, vooral ter plaatse van de wat 
minder laag gelegen gronden langs de gehele zuidwestrand. De allerlaagst gelegen 
gronden lenen zich juist beter voor natuurontwikkeling omdat hier de potenties voor 
herstel van ecologisch waardvolle grondwatergebonden vegetaties het hoogst zijn. Met 
een niet al te sterke peilverhoging en een juiste verdeling van de gronden kan dus in 
harmonie met de andere gebruikers van de laagte en de bebouwing in de omgeving 
ecologisch herstel van het Soesterveen plaatsvinden. 

Het gewenste peil ligt voor het gebied ten zuidoosten van het fiets- en wandel pad 
Boerenstreek op een niveau van +2,10 mNAP: dit is nabij het maaiveldsniveau van het 
diep afgeplagde gebied, en dit peil komt precies overeen met het ontwerppeil van de 
aangrenzende wijk Overhees. Bij dit peil behoudt ook de bebouwing langs de 
Wieksloterweg voldoende drooglegging: het peil hoeft namelijk niet hoger te worden dan 
nu al vaak in de winter aanwezig is (vanwege stagnatie in de afvoer). Voor het gebied ten 
noordwesten van het fiets- en wandelpad kan vanwege de lagere ligging eventueel een 
iets lager streefpeil gehanteerd worden (1,90 mNAP). Dit betekent voor de totale laagte 
een peilstijging met zo'n 30 cm ten opzichte van de huidige situatie. 

Door het treffen van vergelijkbare maatregelen als in het zuidoostelijke hoogveenrestant 
kan ook in het noordwestelijke hoogveenrestant een herstel van veenvegetaties 
plaatsvinden. In feite zijn hier vanwege het meer gedempte grondwaterstandsver1oop de 
mogelijkheden nog beter dan in het zuidoostelijke hoogveenrestant. Met het afplaggen 
van de bovengrond I graven van nieuwe veenputjes kan ook in de graslandgebieden 
herstel I ontwikkeling van ecologisch waardevolle levensgemeenschappen gerealiseerd 
worden. Verwijdering van de bovengrond is hier niet aileen gunstig voor realisatie van 
natte omstandigheden, maar ook voor verschraling van de bodem. In relatie tot het 
(voormalige) landbouwkundige gebruik is naar verwachting namelijk een fosfaatrijke 
bovengrond aanwezig. Bovendien wordt zodoende gelijk het antropogene zanddek uit 
deze gebieden verwijderd. am af te leiden of en tot op welke diepte een fosfaatrijke 
bovengrond aanwezig is, en dus hoe diep eventueel moet worden ontgraven om 
fosfaatarme omstandigheden te realiseren, is het raadzaam om eerst bodemchemisch 
onderzoek uit te voeren, voordat inrichting van de natuurontwikkelingsgebieden 
plaatsvindt. Indien door verwijdering van de bovengrond voldoende fosfaatarme 
omstandigheden gerealiseerd kunnen worden, dan kunnen in de huidige 
graslandgebieden vergelijkbare vegetaties als in het zuidoostelijke hoogveenrestant tot 
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ontwikkeling worden gebracht. Uit het vooronderzoek voigt immers dat de 
(geo)hydrologisch omstandigheden hier hetzelfde zijn als in de hoogveenrestanten. 

Bij het doorvoeren van een peilverhoging verliest het gebied bergingscapaciteit. Door het 
verwijderen van de bovengrond en het vasthouden van gebiedseigen water in extreem 
natte period en op maaiveld kan dit verlies gecompenseerd worden. en zelfs omgezet 
worden in winst. Het ecologische herstel van het Soesterveen kan zo dus ook een 
bijdrage leveren aan het verminderen van de kans op wateroverlast in de bebouwde 
gebieden. Omdat het vasthouden van water gewoon op het toekomstige maaiveld van de 
laaggelegen delen kan plaatsvinden hoeven hiervoor oak geen I weinig kunstmatige 
constructies middenin het gebied vervaardigd te worden. 

4.3 Samenvattende eindconclusies 

• Ais gevolg van diepe ontwatering van de laagte zelf en hierbij geholpen door de 
negatieve effecten van drinkwaterwinning verdroogden de hoogveenrestanten. Door 
de verdroging trad ook mineralisatie van het veenpakket op. met eutrofiering als 
gevolg. Door de verdroging en hiermee gepaard gaande eutroMring raakte de 
hoogveenrestanten begroeid met Berkenbos met een ruige ondergroei. 

• Ondanks de niet optima Ie hydrologische omstandigheden is in de gebieden waar de 
bovenlaag van de bodem is afgeplagd weer een interessante. voor het Soesterveen 
karakteristieke minerotrofe hoogveenvegetatie verschenen. Door het te ver 
wegzakken van de grondwaterstanden in de zomer zijn ook in de afgeplagde delen 
de meer kritische hoogveensoorten slechts in beperkte mate aanwezig en blijven 
deze delen ook gevoelig voor bosopslag en vergrassing met Pijpenstrootje. 

• Met behulp van een lichte peilverhoging van 25 a 30 cm in de gehele laagte kan dit 
knelpunt naar verwachting (voor een groat deel) worden aangepakt en kan bij het 
afplaggen van de veraarde en voedselrijke bovengrond ook elders in de laagte dit 
ecologisch waardevolle natuurtype hersteld worden. 

• In combinatie kunnen de hydrologische omstandigheden nog verder verbeterd 
worden als de onttrekking van drinkwater door pompstation Soestduinen 
gereduceerd wordt. Wat in ieder geval voorkomen moet worden is een toename van 
de onttrekkingshoeveelheid. Verder kunnen ook infiltratiebevorderende maatregelen 
in het lokale intrekgebied van de laagte zorgen voor verbetering van de voeding van 
de laagte. 

• In relatie tot een dergelijke beperkte peilverhoging blijven er goede mogelijkheden 
aanwezig voor (mede)gebruik van de gronden voar andere functies, met name langs 
de gehele zuidwestrand van de laagte. 

• Van een dergelijke kleine peilverhoging hoeft de bebouwing rond de laagte geen 
hinder te ondervinden. In combinatie met het ontgraven van de bovengrond kan 
vanwege de vergroting van de bergingscapaciteit van het gebied de kans op 
wateroverlast ten opzichte van de huidige situatie zelfs gereduceerd worden. 

Op grond van de (eind)conclusies is in hoofdstuk 5 een concreet planvoorstel voor 
herstel van het Soesterveen uitgewerkt. 
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5 Planvoorstel 

5.1 Inleiding 

Met dit voorstel wil Natuurmonumenten in overleg met de andere gebruikers van het 
gebied en de omwonenden bekijken wat de mogelijkheden zijn om tot een combinatie te 
komen van natuurherstel in het laagst gelegen dee I van het Soesterveen, handhaving 
van het (mede}gebruik van de rand van de laagte voor andere functies en hand having 
van een aangename omgeving voor mensen die in het gebied wonen en recre~ren. Het 
is zodoende de bedoeling om het gebied in zijn totaliteit aantrekkelijker te maken. Om 
daarbij tot een verantwoorde waterhuishoudkundige inrichting te komen is bij de 
opstelling van het planvoorstel speciale aandacht besteedt aan het voorkomen van 
wateroverlast voor derden door uitvoering van planmaatregelen. 

De opzet van het planvoorstel is als voigt: 
• Eerst worden de doelstellingen van het planvoorstel, de randvoorwaarden en de 

bijbehorende motivering gegeven (paragraaf 5.2). 
• Hierna worden de gewenste maatregelen voar de laagte zelf behandeld (paragraaf 

5.3). 

Het planvoorstel is weergegeven op de kaart van figuur 5.1. De begrenzing van het 
plangebied komt overeen met de EHS-begrenzing. Het planvoorstel wordt nader 
toegelicht aan de hand van dwarsprofielen A-A' en 8-8' (zie figuur 5.2). De 
basisgegevens van de dwarsprofielen zijn atkomstig van de inmetingen die zijn verricht in 
het kader van de systeemanalyse (zie figuur 3.8). Om de samenhang van de 
hoogveenrestanten met de uitbreidingsgebieden, de randzone en de bebouwing in de 
omgeving beter inzichtelijk te maken is protiel 8-8' op basis van gegevens van de AHN
hoogtekaart en de bodemkaart wei doorgetrokken tot aan de randen van de laagte. 

In aanvulling hierop wordt in paragraaf 5.4 op beknopte wijze aangegeven welke verdere 
maatregelen in de omgeving van de laagte gewenst zijn. In paragraaf 5.5 wordt kort 
ingegaan op de gewenste (voortzetting van de) hydrologische monitoring. Tenslotte 
worden in paragraaf 5.6 de gewenste vervolgstappen beschreven . 

5.2 Doelstelling en randvoorwaarden 

V~~r het planvoorstel geldt de volgende doelstelling: 
• Ecologisch herstel van het Soesterveen: verhoging van de natuurwaarden in de nog 

aanwezige hoogveenrestanten in cambinatie met natuurherstel In de 
uitbreidingsgebieden. Meer specifiek gesteld wordt in de kern van het gebied 
gestreefd naar herstel van een goed ontwikkelde levensgemeenschap van hoogveen 
met enlge grondwaterinvloed (ofwel minerotroof hoogveen), met daaromheen een 
zone met bloemrijk grasland met hier en daar bosjes. 

V~~r het herstelplan gelden de volgende belangrijke randvoorwaarden: 
• Handhaving van het (mede}gebruik van de flanken van de laagte door particulieren. 
• Handhaving van een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving. 
• Geen wateroverlast voor derden door uitvaering van planmaatregelen: niet voor de 

bebouwing langs de Wieksloterweg, niet vaor de bebouwlng van Soest en oak niet 
vaar agrarische gronden. 
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Toellchting 

Uit het vooronderzoek voigt dat de lage de:len van het gebied bij het afplaggen van de 
bovengrond kansrijk zijn voor herstel van deze waardevolle en voor het Soesterveen 
karakteristieke hoogveenlevensgemeenschap. Het reeds gerealiseerde gedeelteiijke 
herstel van het zuidoostelijke hoogveenrestant kan als praktijkvoorbeeld hiervoor gezien 
worden. Om de voedselarme kern heen is ontwikkellng van een matig voedselrijke zone 
met bloemrijk grasland met hier en daar bosjes aantrekkelijk. Een wat productievere 
extensief beheerde graslandzone biedt namelijk een goede voedselbron voor de fauna, 
met bijvoorbeeld veel nectarbloemen voor vlinders. Door hier en daar bosjes te 
handhaven (en eventueel tot ontwikkeling te laten komen) blijven ook schuilplekken 
aanwezig voor de fauna. Langs de bosranden blijven zo tevens windluwe plekken 
aanwezig, wat met name van belang is voor de vlinder- en libellenfauna. Deze matig 
voedselrijke zone is bovendien wat minder kwetsbaar voor eventuele verstoring vanuit de 
omgeving, en door de omringing met deze robuuste zone wordt de meer kwetsbare 
voedselarme kern extra beschermd. 

Veel perce len in het gebied zijn eigendom van particuliere eigenaren die wonen in de 
bebouwing langs de Wieksloterweg. Zij gebruiken deze percelen vaak als paardenweide. 
Ook hieraan ontleent het gebied zijn karakter en hierdoor hebben de bewoners 
bovendien een sterke binding met het gebied. Het is daarom wenselijk om dit gebruik te 
handhaven. Bovendien is deze functie ook combineerbaar met de gewenste ontwikkeling 
van bloemrijk grasland. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de begrazing van de 
graslanden met paarden. 

Mensen uit Soest en ook de bewoners van de huizen langs de Wieksloterweg wandelen 
of fietsen door het gebied of laten er hun hond uit. Vanuit de huizen en tuinen die aan de 
laagte grenzen is er op vee I plekken bovendien een mooi uitzicht op het grotendeels 
open gebied. Het is gewenst om deze aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving te 
handhaven. Dit gebeurt door handhaving van het open karakter van het gebied, met 
vanuit de bebouwing uitzicht op de bloemrijke graslanden van de extensief beheerde 
randzone. Door het herstel van de hoogveenlevensgemeenschap in de kern zijn er 
bovendien kansen aanwezig om de belevingswaarde van het gebied te verhogen, 
vanwege de grotere variatie en de toename van de soortenrijkdom die zo gerealiseerd 
kunnen worden. Bovendien betekent deze ontwikkeling dat het gebied zo als groene 
oase binnen het bebouwde gebied voor de toekomst wordt veiliggesteld. 

Uiteraard dient voorkornen te worden dat de bebouwing rondom de laagte wateroverlast 
ondervindt van maatregelen die in het natuurgebied worden getroffen. Dit geldt temeer 
vanwege de te verwachten toename van extreme neerslaghoeveelheden als gevolg van 
klimaatsverandering. Het plan kan dus een belangrijke meerwaarde krijgen indien door 
uitvoering van maatregelen een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van 
wateroverlast. 

44 

.I 



I 

I 

• 
I 

I 

I 

I 

i 

I 

• 

I 

I 

I 

• 

5.3 Gewenste maatregelen in de laagte 

Onder de genoemde randvoorwaarden is ecologisch herstel van het Soesterveen 
mogelijk door middel van het treffen van de volgende maatregelen: 
• Lichte peilverhoging van de streefpeilen in de laagte (paragraaf 5.3.1). 
• Voortzetting van het herstel van de hoogveenrestanten (paragraaf 5.3.2). 
• Afplaggen van de voedselrijke, veraarde toplaag van de bodem in de 

uitbreidingsgebieden (paragraaf 5.3.3). 
• Aanpassing van het afvoerstelsel en de slootprofielen (paragraaf 5.3.4). 
• Vergroting van het waterbergend vermogen van het gebied, niet aileen om 

wateroverlast als gevolg van de liehte peilverhoging te voorkomen, maar liefst ook 
om de kans op wateroverlast te redueeren (paragraaf 5.3.5). 

5.3.1 Lichte verhoging van de streefpeilen in de laagte 

Voor ecologiseh herstel van het gebied is een verbetering van de hydrologisehe 
omstandigheden nodig. V~~r verbetering van de hydrologisehe omstandigheden dient de 
drainerende werking van het lokale slotenstelsel in de laagte verminderd te worden, niet 
aileen om de verdrogende werking ervan te verminderen, maar ook om ervoor te zorgen 
dat de afvang van kwelwater van de sloten wordt verminderd, zodat de kwel naar de 
wortelzone van de vegetatie van de (toekomstige) minerotrofe hoogveenvegetaties wordt 
versterkt. Hiervoor is het noodzakelijk het peil van het waterlopenstelsel te verhogen. 
Voor een goed eeologiseh herstel is het van belang dat deze peilverhoging in de gehele 
laagte wordt doorgevoerd. Anders zal namelijk het deelgebied waar een laag peil 
aanwezig blijft nog altijd voor sterke afvang van kwelwater en sterke verdroging blijven 
zorgen. 

Gezien de aanwezigheid van de bebouwing rondom de laagte is een sterke peilverhoging 
niet re~eJ. Indien het peil wordt afgestemd op het maaiveldsniveau van de reeds 
afgeplagde delen (in het zuidoostelijke hoogveenrestant), dan ontstaat een situatie 
waarin wei een goed eeologiseh herstel mogelijk is zonder dat de bebouwing in de 
omgeving hiervan hinder ondervindt. Bovendien blijven bij een niet al te sterke 
peilverhoging mogelijkheden aanwezig voor (mede)gebruik door partieulieren 
(bijvoorbeeld als paardenweide), vooral ter plaatse van de wat minder laag gelegen 
gronden langs de rand van het gebied. De aller laagst gelegen gronden lenen zieh juist 
beter voor natuurontwikkeling omdat hier de potenties voor herstel van eeologiseh 
waardvolle grondwatergebonden vegetaties het hoogst zijn. Bij een beperkte 
peilverhoging is het bovendien mogelijk om in eombinatie met vergroting van de 
bergingscapaeiteit van het gebied de kans op wateroverlast ten opziehte van de huidige 
situatie te verkleinen (zie paragraaf 5.3.5). Met een niet al te sterke peilverhoging en een 
juiste verdeling van de gronden kan dus in harmonie met de andere gebruikers van de 
laagte en de bebouwing in de omgeving ecologiseh herstel van het Soesterveen 
plaatsvinden. 

Het gewenste peil ligt voor het gebied ten zuidoosten van het fiets- en wandelpad 
Boerenstreek op een niveau van +2,10 mNAP: dit is nabij het maaiveldsniveau van het 
afgeplagde gebied, en dit peil komt preeies overeen met het ontwerppeil van de 
aangrenzende wijk Overhees. Bij dit peil behoudt ook de bebouwing langs de 
Wieksloterweg voldoende drooglegging: het peil hoeft namelijk niet hoger te worden dan 
nu al vaak in de winter aanwezig is (vanwege stagnatie in de afvoer). Voor het gebied ten 
noordwesten van het fiets- en wandelpad kan vanwege de lagere ligging een iets lager 
streefpeil gehanteerd worden (1,90 mNAP). Dit betekent voor de (Iage del en van de) 
totale laagte een peilstijging met zo'n 25 a 30 em ten opzichte van de huidige situatie. 
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Omdat het gebied bij instelling van de toekomstige peilen vrij kan afwateren op het 
deelsysteem Clemensstraat (met streefpeil +1,70 mNAP) kan zodoende de 
onderbemaling van het gebied uiteindelijk opgeheven worden. 

Om de resultaten van deze gewenste peilverhoging voor het gebied op orienterende 
wijze inziehtelijk te maken is op de plankaart de draoglegging van de granden ten 
opzichte van de gewenste toekomstige peilen weergegeven. De draoglegging is daarbij 
het verschil tussen het AHN-maaiveldsniveau en het waterpeil dat onder normale 
afvoeromstandigheden in de waterlopen (in het laaggelegen deel) aanwezig is. Daarbij 
worden drie zones onderseheiden: namelijk < 40 em, van 40 tot 80 cm en meer dan 80 
cm. De zone met de sterkste drooglegglng is in principe gesehikt voor elke vorm van 
grondgebruik. De zone met een drooglegging van 40 tot 80 em is nog altijd goed geschikt 
als (paarden)weide. Hoewel zelfs bij een drooglegging van < 40 em gronden als 
(paarden)weide gebruikt kunnen worden, lenen deze gronden zich beter voor 
natuurontwikkeling. Afhankelijk van het al dan niet afplaggen van de bovengrond kan 
daarbij of een veenvegetatie of vochtig bloemrijk grasland tot ontwikkeling worden 
gebracht. Bij handhaving van het gebruik als (paarden)weide is ook ophoging van de 
bodem nog een optie (met de grond die elders vrijkomt bij het afplaggen van de toplaag 
van de bodem, die veelal bestaat uit humeus zand). 

Op grond van de AHN-hoogtekaart is af te leiden dat de bebouwde percelen langs 
Wieksloterweg bij instelling van de streefpeilen veelal een drooglegging van tenminste 
1,0 meter behouden. Aangrenzend op de randzone van het noordwestelijke dee I van het 
Soesterveen zijn wat lager gelegen bebouwde percelen aanwezig, met een AHN 
maaiveldshoogte van 2,7 tot 3,0 mNAP. Deze percelen houden dus nog altijd een 
drooglegging van 0,8 meter ten opzichte van het streefpeil. In combinatie met het 
vergroten van de bergingscapaciteit van de laagte kan hier (en elders langs de randen 
van de laagte) in de toekomst een situatie gerealiseerd worden waarbij in extreem natte 
perioden het peil minder ver oploopt dan in de huidige situatie (zie paragraaf 5.3.5). Oit 
betekent dus dat bij uitvoering van het plan (conform het voorstel) de kans op 
wateroverlast minder wordt. 

V~~r instelling van de gewenste peilen is plaatsing van (tenminste) twee stuwen nodig: 
een voor de peilinstelling in het gebied ten zuidoosten van het fiets- en wandel pad 
Boerenstreek en een voor de peilinstelling in het gebied ten noordwesten van het pad. 
Afhankelijk van het al dan niet aansluiten van deelsysteem Turfvaart op deze stelsels is 
eventueel plaatsing van een derde stuw nodig (zie paragraaf 5.3.4: aanpassing van het 
afvoerstelsel). In de zomerperioden mogen de peilen in het gebied overigens op 
natuurlijke wijze enigszins wegzakken. Het betreft dus geen vaste streefpeilen die 
permanent (bijvoorbeeld door middel van wateraanvoer) gehandhaafd dienen te worden. 

5.3.2 Voortzetting van het herstel van de hoogveenrestanten 

Door het treffen van vergelijkbare maatregelen als in het zuidoostelijke hoogveenrestant 
(verwijderen van bos en afplaggen van de veraarde toplaag) kan ook in het 
noordwestelijke hoogveenrestant een herstel van minerotrofe hoogveenvegetaties 
plaatsvinden. In feite zijn hier vanwege het meer gedempte grondwaterstandsverloop de 
mogelijkheden voor herstel nog beter dan in het zuidoostelijke hoogveenrestant. Oit lijkt 
misschien een behoorlijk forse ingreep, maar op grand van de ervaringen in het 
zuidoostelijke deel blijkt dat dit wei meevalt. Aangezien ook in het veri eden volop in het 
gebied gegraven werd, past deze maatregel in dit gebied ook vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt goed. Tenslotte moet ook bedacht worden dat (ook) in het verleden de 
eeoiogisch meesi waardevolle vegetaties juist voorkwamen in veenputten. 
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In het planvoorstel wordt deze maatregel niet in het complete noordwestelijke 
hoogveenrestant toegepast, maar over een oppervlakte van circa 1,0 ha. Aan de 
zuidwestzijde wordt een zone met bos gehandhaafd. Dit is met name gedaan ten 
behoeve van het handhaven van de landschappelijke afwisseling en schuilgelegenheden 
voor de fauna en het creeren van luwten. 

In samenhang met het herstel van veenvegetaties in de uitbreidingsgebieden (zie 
paragraaf 5.3.3) is het een interessante optie om ook in het zuidoostelijke 
hoogveenrestant verder te gaan met het verwijderen van de bosopslag en het afplaggen 
van de veraarde toplaag van de veenbodem. Deze maatregel is op de kaart 
weergegeven voor de noordwest- en zuidoostrand van het hoogveenrestant, zadat er een 
verbinding ontstaat met de te herstellen veengebieden in de omgeving. Het is dus ook 
een maatregel die aileen wenselijk is als herstel plaatsvindt van de aangrenzende 
gebieden. Aan de zuidwest- en noordoostzijde worden ten behoeve van de handhaving 
van rustplekken en windluwe plekken bosjes gehandhaafd. In het noordoostelijke bosje 
kan wei overwogen worden een inham te maken, niet aileen voor uitbreidlng van de 
veenvegetatie, maar vooral ook om langs de buitenrand van het toekomstige veengebied 
windluwe plekken te creeren. Bij uitvoering conform het voorstel zal de oppervlakte met 
veenvegetatie in het zuidoostelijke hoogveenrestant met 0,8 ha toenemen (van 1,5 ha in 
de uitgangssituatie naar 2,3 ha in de toekomstige situatie). 

Een verregaand herstel van de hoogveenrestanten is dus pas mogelijk als deze 
maatregelen uitgevoerd worden in combinatie met de peilverhoging in de laagte. 
Vooruitlopend hierop zou bijvoorbeeld in het noordwestelijke hoogveenrestant (vanuit het 
reeds ondiepe geplagde deel) op korte termijn al wei een begin gemaakt kunnen worden 
met het herstelproces (door bos te verwijderen en te plaggen): de hydrologische 
omstandigheden zijn hier immers in de uitgangssituatie al minstens even goed als in het 
zuidoostelijke hoogveenrestant. 

5.3.3 Afplaggen van de bovengrond In de uitbreidingsgebieden 

Met het afplaggen van de bovengrond en het eventueel uitgraven van nieuwe veenputjes 
kan ook in de uitbreidingsgebieden herstel I ontwikkeling van ecologisch waardevolle 
minerotrofe hoogveenlevensgemeenschappen gerealiseerd worden. Verwijdering van de 
bovengrond is hier niet aileen gunstig voor realisatie van natte omstandigheden, maar 
ook voor verschraling van de bodem. In relatie tot het (voormalige) landbouwkundige 
gebruik is naar verwachting namelijk een fosfaatrijke bovengrond aanwezig . Bovendien 
wordt zodoende gelljk het antropogene zanddek uit deze gebieden verwijderd . 

Om af te leiden of en tot op welke diepte een fosfaatrijke bovengrond aanwezlg is, en dus 
hoe diep eventueel moet worden ontgraven om fosfaatarme omstandigheden te 
realiseren, is het raadzaam om eerst bodemchemisch onderzoek uit te voeren, voordat 
inMchting van de natuurontwikkelingsgebieden plaatsvindt. Indien door verwijdering van 
de bovengrond voldoende fosfaatarme omstandigheden gerealiseerd kunnen worden, 
dan kunnen in de huidige graslandgebieden vergelijkbare vegetaties als in het 
zuidoostelijke hoogveenrestant tot ontwikkeling worden gebracht. Uit het vooronderzoek 
voigt immers dat de (geo )hydrologisch omstandigheden hier hetzelfde zijn als in de 
hoogveenrestanten. Bij wijze van proef zou (vooruitlopend op het bodemchemisch 
onderzoek, in combinatie met het herstel van het noordwestelijke hoogveenrestant) al 
over een kleine oppervlakte getest kunnen worden wat het afplaggen van de bovengrond 
hier oplevert. 
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De omvang van de zone met minerotroof hoogveen Is dus afhankeliJk van de mate 
waarin het afplaggen van de bovengrond in het laaggelegen gebied toegepasl wordt. In 
het planvoorstel is deze maalregel voor het gehele centrale deel van de laagle op de 
plankaart aangegeven. Op deze wijze kunnen het zuidoostelijke en noordweslelijke 
hoogveenrestant met elkaar verbonden worden en neeml de oppervlakte van dit 
bijzondere natuurtype sterk toe, namelijk met 8,5 ha. In combinatie met de voorgestelde 
maatregelen in de hoogveenrestanten zal bij uitvoering conform het voorstel de totale 
oppervlakte toenemen van 1,5 ha in de uitgangssituatie naar 1,5 + 1,0 + 0,8 + 8,5 ha = 
11,8 ha. Met de veendijkjes meegerekend ontstaat zo een oppervlakte van in totaal 12,85 
ha aan heide- en veenvegetaties. 

Ie midden van het te herstellen veengebied blijft het wandel- en fietspad Boerenstreek 
aanwezig, zodat wandelaars en fietsers de bijzondere natuur van het Soesterveen ook 
van dichtbij kunnen ervaren. Voor een nog intensere ervaring van het gebied zou hier 
bijvoorbeeld ook de aanleg van een vlonderpad overwogen kunnen worden. 

5.3.4 Aanpassing van het afvoerstelsel en de slootprofielen 

Ook in de toekomstige situatie moet gezorgd worden voor een goede afwatering van de 
randzone langs de Wieksloterweg, niet aileen ten behoeve van de ontwatering van de 
weiden maar ook voor de bebouwde percelen. Daarom is in het planvoorstel uitgegaan 
van handhaving van aile sloten in deze zone, en ook handhaving van enkele 
hoofdafvoersloten in het centrale deel voor de afwatering naar het afvoerpunt in de 
noordwesthoek van de laagte naar deelsysteem Clemensstraat van het bebouwde 
gebied van Soest. Hiervoor zijn sloten geselecteerd die niet dwars door de kemen van 
het zuidwestelijke en noordoostelijke deel van het veengebied heen liggen. 

Verder is in het planvoorstel (vooralsnog) uitgegaan van handhaving van de afwatering 
van de waterloop op de grens met de woonwijk Overhees (deelsysteem lurfvaart) 
rechtstreeks (via een duiker) op deelsysteem Clemensstraat. Qua peilbeheer zou het 
echter beter zijn om deelsysteem lurfvaart af te laten wateren via het Soesterveen (via 
de loop langs het wandel- en fietspad Boerenstreek naar de nieuw te plaatsen stuw): het 
peilvertoop in de lurfvaart zou zo immers gelijk worden aan het peilvertoop in het 
zuidoostelljke deel van het Soesterveen. Dit is echler (nog) niet als maatregel in het plan 
opgenomen vanwege de vermoedelijk (periodiek) slechte waterkwaliteit van deelsysteem 
lurfvaart (sterke bruinkleuring van het water). Bovendien kan de hier gewenste 
peilverhoging ook door plaatsing van een stuw in de hoofdloop zelf worden gerealiseerd 
(zie kaart planvoorstel). Wellicht zijn er echter ook mogelijkheden om de gewenste 
opstuwing hier iets verder benedenstrooms, ter plaatse van de duiker, te realiseren 
(overleggen met waterschap). 

Daar waar de sloten in het centrale deel geen afvoerfunctie meer hebben worden ze 
ge'integreerd in het veengebied, en mogen ze verlanden. Eventuele afvoer van water 
vanuit het veengebied vindt namelijk oppervlakkig plaats, over het maaiveld heen. Er 
wordt bewust gekozen voor het laten ver1anden van de lopen in plaats van de lopen te 
dempen. In samenhang met het hoge peil en het dichtslibben van de bodems hebben de 
sloten immers geen versterkte drainerende werking meer en het laten verlanden van de 
sloten komt ten goede aan de diversiteit en gradi~ntenrijkdom van het gebied. Om de 
overgangen optimaal te ontwikkelen worden de slootoevers bovendien afgevlakt. 

Door peilverhoging tot aan het toekomstige maaiveldsniveau van het afgeplagde gebied 
zullen ook de hoofdafvoersloten hooguit nog een licht drainerende werking op het 
veengebied hebben. Deze licht clrainerende werking kan verder gereduceerd worden 
door het laten neerslaan van een organische sliblaag op de slootbodems. Vanwege het 
doorvoeren van de peilverhoging kan deze afzetting namelijk zonder negatieve gevolgen 
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van het doorstroomprofiel plaatsvinden. Ook de aanwezigheid van deze sloten is positief 
voor de diversiteit en gradientenrijkdom van het gebied, en ook hier kan een optimale 
ontwikkeling plaatsvinden indien de slootoevers worden afgevlakt, zodat ook hier betere 
ontwikkelingskansen ontstaan voor oevervegetaties. Door handhaving van aile sloten 
blijven over enonne afstanden overgangen van land naar water aanwezig, wat met name 
gunstig is voor vogels die vanaf de (beschutte) oevers kunnen foerageren op de vis in de 
sloten. 

Het slotenpatroon heeft bovendien een landschappelijke waarde, en door handhaving 
ervan wordt ook de oude verkaveling van het gebied intact gehouden. Bij toepassing van 
afvlakking van de slootoevers in de zone waar ontwikkeling van bloemrijk grasland dan 
wei handhaving van het gebruik als (paarden)weide plaatsvindt wordt door het afvlakken 
van de slootoevers bovendien de bergingscapaciteit van het gebied vergroot (zie 
paragraaf 5.3.5). 

In de oppervlaktewatersystemen van de bebouwde gebieden komen in de huidige situatie 
exoten voor. Het is voor een goede ecologische ontwikkeling van de sloten van belang 
dat deze exoten niet in het slotenstelsel van het natuurgebied binnendringen. Dit zal naar 
verwachting ook niet snel spontaan gebeuren omdat de systemen van het bebouwde 
gebied niet op het natuurgebied afwateren: het natuurgebied watert namelijk (zowel nu 
als in de toekomstige situatie) af via het stelsel van het bebouwde gebied (deelsysteem 
Clemensstraat) 

5.3.5 Vermindering van de kans op wateroverlast door benutting van de 
laagte als natuurlijk overstromingsgebied 

Bij het doorvoeren van een peilverhoging verliest het gebied in pnnclpe bergings
capaciteit. Door het verwijderen van de bovengrond in het centrale deel van het gebied 
en het afvlakken van de oevers in de randzone kan dit verlies niet aileen gecompenseerd 
worden maar zelfs omgezet worden in winst. Ten opzichte van de huidige situatie, 
waarbij het water bij piekafvoeren (tot op zekere hoogte) aileen geborgen wordt in de 
(relatief smalle) waterlopen, neemt door deze maatregelen de bergingscapaciteit namelijk 
toe. Door de afgeplagde zones dus te gebruiken als natuurlijk overstromingsgebied zal 
de kans op wateroverlast voor de bebouwing geringer worden. 

De mate waarin winst geboekt kan worden is vooral afhankelijk van de omvang van het 
gebied waar het ontgraven van de bovengrond wordt toegepast, en daamaast ook van de 
mate waarin het huidige maaiveldsniveau boven het toekomstige streefpeil ligt (zie 
dwarsprofiel B-B'). Om een beeld te krijgen van de winst die mogelijk is zijn enkele 
indicatieve berekeningen uitgevoerd (zie bijlage 3). Uit de berekening voigt dat bij het 
doorvoeren van een lichte peilverhoging (van 30 cm) het verlies aan bergingscapaciteit 
(ruim genomen) circa 10.000 m3 bedraagt. Indien (conform het planvoorstel) in het 
centrale deel van het gebied over een extra oppervlakte van (ruim) 10 ha de toplaag over 
een diepte van 30 cm wordt ontgraven en hiervan circa 20 cm als extra bergingsruimte 
beschouwd wordt, dan bedraagt de brutowinst aan bergingscapaciteit circa 20.000 m3. 
Bij het afvlakken van de slootoevers in de randzone kan nog een extra bergingsvloume 
van ruim 5.000 m3 gerealiseerd worden. De afvlakking van de oevers in het centrale deel 
levert geen winst op, omdat maaiveld hier al onder het streefpeil ligt bij toepassing van de 
plagdiepte die nodig is voor het hoogveenherstel. Uiteindelijk kan zo dus een nettowinst 
van (ruim) circa 15.000 m3 ten opzichte van de uitgangssituatie geboekt worden. 
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Het betreft hierbij dus een indicatieve berekening om in grote lijnen aan te geven welke 
kansen er liggen. Indien er voldoende draagvlak voor het planvoorstel aanwezig is, dan is 
het raadzaam om in het vervolgproces meer gedetailleerde berekeningen uit te voeren 
ten aanzien van het functioneren van het overstromingsgebied in extreem natte perioden, 
en ook nadere inventarisaties uit te voeren (vloerpeilen van huizen, aanwezigheid en 
diepte van kelders & kruipruimten, nagaan of er in de huidige situatie sprake is van 
wateroverlast) . 

Het is uiteraard ongewenst dat het overstromen van de laagte ten koste zou gaan van de 
ecologische ontwikkeling ervan. Oit kan met name het geval zijn indien de kwaliteit van 
het overstromingswater slecht is (ofwel een hoge voedselrijkdom heeft) en de 
overstromingen met hoge frequentie optreden. In dit gebied is dit echter niet de 
verwachting: er is geen toevoer van gebiedsvreemd water van buiten het gebied dat hier 
geborgen moet worden, het betreft aileen het wateroverschot van de laagte zelf. In de 
laagte wordt bovendien (op termijn) ook het aandeel natuurgronden verder vergroot, en 
zal het meer intensieve landbouwkundige beheer dat nu in sommige delen nog aanwezig 
is naar verwachting worden beeindigd. Er zal dus meer en meer een situatie ontstaan 
van een natuurgebied met daaromheen een extensief beheerde randzone, waardoor de 
bemestingsdruk zal afnemen en de waterkwaliteit dus zal verbeteren. Bovendien zal door 
de voorgestelde peilverhoging (en het afplaggen van het centrale deel) de mineralisatie 
van het veenpakket geremd worden, waardoor er dus ook hiervandaan minder 
voedingsstoffen vrij komen. 

Oesalniettemin zal ook in de situatie met een extensief beheerde randzone het water van 
de randzone zelf relatief voedselrijk zijn ten opzichte van het water van het 
hoogveengebied. Oit betekent dat ondanks de te verwachten waterkwaliteitsverbetering 
nog steeds voorzichtig omgegaan dient te worden met het laten overstromen van het 
gebied. Oit is mogelijk door het veengebied niet lukraak maar op weloverwogen via een 
aantal compartimenten te laten overstromen. Hiertoe worden langs de randen van de 
compartimenten stroken veen niet meegeplagd, zodat hier (net als nu in en om het 
zuidoostelijke hoogveenrestant) kleine veendijkjes ontstaan (zie figuur 5.1: kaart 
planvoorstel). Per compartiment wordt op een plek een opening in het dijkje gecreeerd 
(door deze plek wei mee te plaggen), en via deze opening en kan vervolgens de 
overstroming plaatsvinden. Het stelsel is daarbij zo ontworpen dat zowel in het 
noordwestelijke als het zuidoostelijke deel van het veengebied eerst overstroming van 
een compartiment optreedt dat wordt gevormd door voormalig landbouwgebied, en pas 
als laatst een compartiment dat wordt gevormd door een hoogveenrestant. Ooordat de 
hoogveenrestanten de meest bovenstrooms gelegen delen vormen van het 
overstromingssysteem zal het overstromingswater hier vooral gebiedseigen neerslag
water water en teruggeduwd neerslagwater vanuit het benedenstrooms hlervan gelegen 
veengebied betreffen. Bijkomend voordeel van deze inrichting is dat de uitgespaarde 
veendijkjes gebruikt kunnen worden als schouwpad voor het onderhoud van de 
afvoersloten. 

Indien incidentele inundatie van de hoogveenrestanten ongewenst wordt geacht, dan kan 
overwogen worden de huidige hoogveenrestanten geheel buiten het overstromings
systeem te houden, zodat hier het peil aileen kortstondig oploopt onder invloed van het 
gebiedseigen neerslagoverschot van de hoogveenrestanten zelf. In aanvulling hierop zou 
ook een ruimere bergingscapaciteit in het totale systeem ingebouwd kunnen worden door 
aan de buitenzijde van het toekomstige kerngebied over een grotere oppervlakte gronden 
af te plaggen, om hiermee in nog sterkere mate uit te sluiten dat de incidentele inundatie 
de hoogveenontwikkeling in de kern belemmert. 
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5.4 Gewenste maatregelen in de wijdere omgeving 

In combinatie met de voorgestelde maatregelen in de (zuidoostelijke) laagte zelf is het 
voor een optimaal herstel van het gebied wenselijk om ook in de wijdere omgeving een 
aantal maatregelen te treffen. 

Het betreft hierbij: 
• Treffen van infiltratiebevorderende maatregelen ter plaatse van landgoed Op Hees, 

ten behoeve van de lokale voeding van het kwelsysteem van de laagte. Oit is 
mogelijk door sloten te verondiepen (en zo mogelijk te dempen) of anders (ook hier) 
het peil in de sloten te verhogen . 

• Reductie van de drinkwateronttrekking ter plaatse van pompstation Soestduinen, ten 
behoeve van het herstel van de regionale toevoer van dieper grondwater naar de 
laagte, zodat het systeem minder afhankelijk wordt van de lokale toevoer. Wat in dit 
verband in ieder geval voorkomen moet worden is een toename van de 
onttrekkingshoeveelheid. 

• Herstel van de noordwestelijke laagte van het Soesterveen (ten noordwesten van de 
Dorresteinweg). V~~r het noordwestelijke deel van deze laagte zijn in het kader van 
plan De Wiek al wei maatregelen uitgewerid (voor IIgging plangebied: zie figuur 2.1). 
Het is daarbij onder meer de bedoeling om de graslanden die een natuurfunctie 
krijgen niet meer onder te bemalen. In het plan is oak aangegeven dat bezien moet 
worden of de onderbemaling van de laagte geheel kan worden opgeheven. 
Aangezien het resterende dee I van de laagte ook als EHS is begrensd lijken hiertoe 
wei mogelijkheden aanwezig. Bovendien heeft oak dit gebied hoge potenties voor 
herstel van grondwaterafhankelijke natuurwaarden, en vormt het een verbindende 
schakel met de zuidoastelijke laagte. Het verhogen van het peil in deze laagte is 
daarbij ook van belang voor verdrogingsbestrijding in de wijdere omgeving: met 
name het aangrenzende deel van landgoed Op Hees kan hiervan positieve effecten 
ondervinden en dit geldt wellicht ook voor de zuidoostelijke laagte. Wei moet hier 
extra rekening gehouden worden met de vrij lage ligging van een aantal bebouwde 
percelen langs de Wieksloterweg. Om ook hier op verantwoorde wijze de kansen 
voor natuurherstel te verzilveren, en het gebied in hydrologisch en ecologisch opzicht 
ook in relatie tot de omgeving op betere wijze te laten functioneren is het raadzaam 
om ook voor dit gebled een concreet herstelplan op te stellen. 

5.5 Hydrologische monitoring 

Intern 

In het gebied is in de huidige situatie al een klein hydrologisch meetnet van 
Natuurmonumenten aanwezig. In relatie met de eventuele uitvoering van de voorgestelde 
maatregelen, en ook voor de verdere vastlegging van de uitgangssituatie is het in ieder 
geval raadzaam om de tweemaandelijkse opname van de grondwaterstanden met behulp 
van peilbuizen B1, B2AlB en B4 te continueren. Peilschaal L 1 kan worden opgeheven, 
want dit meetpunt heeft geen toegevoegde waarde (zie paragraaf 3.5.3). Overwogen kan 
worden om bij peilbuizen B1 en B4 ondiepe filters in het veenpakket bij te plaatsen, maar 
naar verwachting zal ook hier (net als bij B2AlB) vanwege de geringe weerstand van de 
gyttja het verloop van de grondwaterstand in het veenpakket vrijwel gelijk zijn aan het 
stijghoogteverloop in de zandondergrond. Ook kan overwogen worden peilbuis B3 te 
herplaatsen, maar ook hiervan is de toegevoegde waarde ten opzichte van B2 (gering). 
Verder is het raadzaam om enkele peilschalen in het oppervlaktewaterstelsel te plaatsen 
(bij de te plaatsen stuwen). 
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Extern 

Het is ook raadzaam om in de omgeving peilbuizen te plaatsen om vast te kunnen stellen 
of als gevolg van de uitvoering van de maatregelen inderdaad geen wateroverlast voor 
derden optreedt. Deze peilbuizen kunnen het best op korte termijn geplaatst worden, 
zodat ook de uitgangssituatie goed vastgelegd kan worden. 

5.6 Vervolgstappen 

Voordat eventuele uitvoering van het planvoorstel kan plaatsvinden dienen (in eerste 
instantie) de volgende vervolgstappen doorlopen te worden: 
• Waterschap Vallei en Eem laat een vervolgonderzoek uitvoeren. Het betreft in de 

eerste plaats hydrologische modelberekeningen zowel ten aanzien van het 
grondwater- als het oppervlaktewatersysteem. De berekeningen zijn bedoeld om het 
functioneren van het systeem in kwantitatieve zin beter inzichtelijk te maken, om 
hiermee enerzijds nader te kunnen onderbouwen of met de voorgestelde 
maatregelen het beoogde herstel gerealiseerd kan worden, en anderzijds om na te 
gaan of er inderdaad mogelijkheden zijn om zo tot een reductie (of tenmlnste geen 
toename) van de kans op wateroverlast te komen. In combinatie hiermee zullen 
hlertoe ook nadere inventarisaties worden uitgevoerd (vloerpeilen van huizen, 
aanwezigheid en diepten van kelders en kruipruimten, nagaan of er in de huidige 
situatie sprake is van wateroverlast, aanwezigheid I diepteligging van drainage in 
tuinen). Verder kan het waterschap ook een rol spelen bij de plaatsing van de 
gewenste peilbuizen in de omgeving en de monitoring van de grondwaterstanden 
met behulp van deze peilbuizen. 

• De Provincle Utrecht gaat op basis van het planvoorstel de prioritering van de 
aankoop van gronden bekijken. Als hulpmiddel daarbij is op de kaart van het 
planvoorstel aangegeven welke gronden vanuit hydrologisch oogpunt het meest 
geschikt zijn voor herstel van waardevolle natte natuurtypen: deze gronden zijn in de 
legenda aangegeven als prioritair aankoopgebied. De uiteindelijke begrenzing zal 
overigens ook samenhangen met de huidige perceelsbegrenzing. Omdat de overige 
gronden ook bij uitvoering van de planmaatregelen goed geschlkt blijven als 
(paarden)weide, kan zo bij een juiste verde ling van de gronden dus uiteindelijk in 
harmonie met de andere gebruikers van de laagte ecologisch herstel van het 
Soesterveen plaatsvinden. 

• Natuurmonumenten maakt de natuurvisie af waar momenteel al aan gewerkt wordt. 
• In de voorberelding van de eventuele uitvoering van maatregelen dient nadere 

uitwerking en detaillering van (delen van) planvoorstel plaats te vinden. 
• Indien gewenst dan kan al op korte termijn gestart worden met uitvoering bepaalde 

maatregelen, namelijk het herstel van het noordwestelijke hoogveenrestant (zie 
paragraaf 5.3.2), uitvoering van een plagproef in het reeds verworven 
uitbreidingsgebied (zie paragraaf 5.3.3) en plaatsing van peilbuizen in de omgeving 
(zie paragraaf 5.5). 
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Bijlage 1 

Overzleht teehnlsehe gegevens meetpunten S08sterveen 

• 
meetpunt dino-code X Y maaiveld start bol/enkant meelpunt bovenkant meetpunt boy filter ond filter lengle 

meetpunt (cmNAP) metingen emNAP} em maaiveld) cmNAP} i(cmNAP) filter(cm) 
81 B32A0667 146895 464257 215 31-5-1995 277 62 7 -43 320 
B2A B32A0668 147050 464360 226 31-5-1995 263 37 43 -7 270 
82B B32A0668 147050 464360 226 31-5-1995 267 41 212 187 80 
83 B32A0669 147150 464425 231 31-5-1995 234 3 4 -46 280 
84 B32A0670 146900 464610 214 31-5-1995 219 5 -1 -51 270 
85 B32A0671 146480 464100 341 20-6-1997 381 40 181 131 250 I 
86 B32A0672 145860 464795 305 20-6-1997 349 44 10 -40 389 
L1 P32AOO07 146888 464262 31-5-1995 193 
P1 P32A0006 146895 464257 215 31-5-1995 277 62 

• • 

• 

I 

I 



Bijlage 2: grafieken van het grondwaterstandsverloop 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

D. 2.2 
<C z 2.0 

I + 
E 1.8 

1.6 

• 1.4 

> 1.2 

• 1.0 
jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan-
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

I 1--81 maaiveld --L1 - - - GHG - - - - - -GLG 1 

• 
3.0 

2.8 

2.6 

2.4 3 mrt 2010 

I ) 

D. 2.2 
<C z 2.0 + 
E 1.8 

1.6 

1.4 

• 1.2 

1.0 
jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan-
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

I 
1--828 maaiveld -- B2A - - - GHG ...... GLG I 

I 

I 



3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

D.. 2.2 
C[ 
z 2.0 + 
E 1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 
jan-
95 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

D.. 2.2 
C[ 
z 2.0 + 
E 1.8 

1.6 

1.4 

1.2 -

1.0 
jan-
95 

I 

I 

jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- • 
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1--B3 -maaiveld - - - GHG - - - - - . GLG I 

13 mrt 2010 I 

14 jun 2010 I 

jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan-
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

I-B4 -maaiveld - - - GHG _ ... - · GLG 1 

I 

I 

J 

J 



I 

I 

• 

• 
/ 

• 

• 

• 

• 

3.6 

3.4 

3.2 

3.0 

Il. 2.8 
c( 
~ 2.6 

E 2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

1.6 

------ ~ --- ---~ - - - - ~ ------- -------
I 

I-- -

\ I~ .1 ~ ~1 \ 
, V 

.. .. ..... "· V .... . . ... . .. . ~ . .. .......... .. ....... -\I ...... ..... 

f 
'f V 

~ 13 mrt 2010 I 
~- --~ ~-iA----r-

~J " 
, 

'W 
f-

\ \ 
- V·· ........ · --l .. .... ... . ... .. 

\ 
y 

jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan-
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

Il. 2.4 
c( 

~ 2.2 

E 2.0 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 
jan-
95 

jan-
96 

1--85 --maaiveld - - - GHG - _ ... · GLG I 

jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan- jan-
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

1--86 --maaiveld - - - GHG . - - - - · GLG I 



I 

• 

• 
I 

- • 

I 

I 

• 

I 

I 

I 

Bijlage 3 Indicatieve vergelijking huidige en toekomstige bergingscapaciteit 

Verlies aan berglngscapaclteit door pellverhoglng van 30 centimeter 

lengte breedte peilverhoging verandering 
capaciteit 

(m) (m} 1m) !m3) 
Secunda ire waterlopen 8750 2 0.3 -5250 
Primaire waterlopen 950 5 0.3 -1425 

-6675 

Idem, rulm genomen 

lengte breedte peilverhoging verandering 
capaciteit 

(m) 1m) 1m) (m3) 
Secundaire waterlopen 10000 2.5 0.3 -7500 
Primaire waterlopen 1250 6 0.3 -2250 

-9750 

Bruto wlnst aan berglngscapacltelt blJ ontgraven van bo"engrond over een die pte van 30 cm 

Afplaggen conform planvoorstel: 10 ha 
Afplaggen toepassen over 5 ha 
Afplaggen toepassen over 15 ha 

oppervlakte ontgravings- gem. extra 

(m2) 
diepte 
(m) 

100000 0.3 
50000 0.3 

150000 0.3 

berging 
1m) 

Bruto wlnst aan bergingscapaclteit blJ afvlakken van slootoevers In randzone 

afvlakken oevers secundaire waterlopen (weerszijden) 
afvlakken oevers primaire waterlopen (een zijde) 

Netto wlnst aan berglngscapaclteit 

Afplaggen conform planvoorstel: 10 ha 
Afplaggen toepassen over 5 ha 
Afplaggen toepassen over 15 ha 

lengte 

1m) 

gemiddelde breedte 
ontgravings-
diepte 1m) (m) 

6000 0.4 
850 0.4 

zonder 
afvlakking 
slootoevers 
(m3) 

10250 
250 

20250 

met 
afvlakking 
slootoevers 
(m3) 

15950 
5950 

25950 

0.2 
0.2 
0.2 

verandering 
capaciteit 
(m3) 

20000 
10000 
30000 

verandering 
capaciteit 
(m3) 

2 4000 
2 1700 
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GEMEENTE SOEST 

Ingek. Nr. +1[052... 

Aan: - j MEl 2010 

Gemeente Soest 
t.a.v. het College van B&W 
Postbus 2000 

I Ald.: e (,! ; WIfe.-- ADVI EicOMMISSI E 
RECREATIE & ' . 

3760 CA SOEST TOERlsME 
voor de provincie Utrecht 

In kopie aan: de heer M. van Rossum, 
ZOYS, t.a.v. mevrouw mr. L.M. van den Breemer 

Onderwerp: 
Advies Camping 't Monnickenbosch 

Geacht college, 

Hierbij doe ik u toekomen het advies dat door de Adviescommissie Recreatie en 
Toerisme is uitgebracht over het integraal plan voor ontwikkelingen en uitbreiding 
van Camping 't Monnickenbosch. 

Het advies is gebaseerd op het ingediende integrale plan plus bijlagen, een 
bedrijfsbezoek en verschillende nadere toelichtingen. 

Gesteund door dit advies kan er door uw college een reguliere planologische 
procedure in gang worden gezet, respectievelijk vervolgd. 

Mochten er naar aanleiding van dit advies nog vragen zijn, dan verzoek ik u 
contact op te nemen met de secretaris van de adviescommissie, mevrouw drs. 
A.S. Lion. 

Hoogachtend, 

c°ePt 
Mr. L.J. Meiresonne 
Voorzitter Adviescommissie Recreatie en Toerisme 

Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 

Datum 
29 april 2010 

Ons nummer 
20101NT259831 

Referentie 
mw. A.B. Lion 

Doorkiesnummer 
030 - 258 29 05 

Faxnummer 
030 - 258 22 62 

E-mail 
andrea.lion@ 
provincie-utrecht.n I 

Bijlage 
Advies Camping 't 
Monnickenbosch 

De onafhankeliJke Advies

commissie Recreatie en 

Toerisme adviseert 

gemeenten en provinCie 

over plannen voor uitbrei

ding of nieuwvestlging 

van toeristisch-recreatieve 

bedrijven In het landeiljk 

gebied van de provincie 

Utrecht. Zij beoordeell de 

kwaliteitsverl:1e,tering van 
het . 
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Advies Camping 't Monnickenbosch 

Secretariaat 

Datum vaststelling 

Namens de commissie 

Advies aan 

Code 
Naam bedrijf 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Gemeente 

Gewenste ontwikkeling 

Datum terreinbezoek 

Adviescommissie Recreatie en Toerisme 
t.a.v. A.B. Lion (secretaris) 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Tel. 030 - 258 2905 
Email: andrea.lion@provincie-utrecht.nl 

28 april 2010 

secretaris 

A.B. Lion 

Gemeente Soest 

201001 
Camping 't Monnickenbosch 
Birkstraat 150 
3768 UP Soest 
Soest 

Uitbreiding met 20 jaarplaatsen aan de 
westzijde van het terrein (vak A). Uitbreiding met 35 
jaarplaatsten aan de noord- en zuidoostzijde van het 
terrein (vak Ben vak C). (Formele) uitbreiding met 
40 toeristische plaatsen aan oostzijde (tossen vak B 
en C). Verdichting van de bestaande camping met 30 
extra jaarplaatsten. Verwijdering van de autohandel. 
(Zie voor gewenste indeling terrein bijlage 2) 

23 april 2009 

ADVIESCOMMISSIE RECREA TIE EN TOERISME 
voor de provincie Utrecht 
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Advies Camping 'r Monnickenbosch 

HOOFDSTUK O. SAMENV ATTING 

De commissie oordeelt niet onverdeeld positief over de uitbreidingsplannen van Camping 't 
Monnickenbosch. 

De uitbreidingsplannen omvatten een inbreiding op het huidige terrein, een uitbreiding aan de 
westzijde van de camping en een uitbreiding aan de noord- en zuidoostzijde van de camping. De 
huidige toeristische plaatsen aan de oostzijde zullen worden gehandhaafd, hetgeen een formele 
uitbreiding betreft. Tevens zal de autohandel verdwijnen die momenteel nog op het terrein is 
gesitueerd. De hele camping, inc1usief uitbreidingslocaties, ligt in de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS), landelijk gebied 3. 

De commissie ziet zich gesteld voor een aantal feiten. De commissie meent allereerst dat het 
ongewenst is dat op een verblijfsrecreatieterrein in een natuurgebied een autohandel is gevestigd die 
extra verkeer aantrekt in vergelijking tot het normale verkeer naar een camping. Daamaast heeft de 
commissie vastgesteld dat de gemeente Soest in het verleden enerzijds recreatiebedrijven op haar 
grondgebied ontwikkelmogelijkheden heeft onthouden, terwiji ze tegeIijkertijd tegen illegale 
ontwikkelingen niet of onvoldoende handhavend is opgetreden. Dit heeft de ondememer mogelijk 
aangemoedigd activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met wet- en regelgeving, zoals het aanleggen 
van voorzieningen op del en van het terrein waarop een natuurbestemming rust en het zander 
vergunning kappen van bomen. De commissie wenst dergelijke ontwikkelingen in haar advies niet als 
voidongen feiten te accepteren. 

De commissie is vooral positief over de voorgenomen ontwikkeling om de autohandel te verwijd{~ren. 
Dit ziet zij als een belangrijke kwaliteitsverbetering. Zij adviseert om uitgaande van deze ontwikkeling 
de voorziene verdichting van het huidige terrein met 30 eenheden te accepteren. De commissie is 
echter weI van oordeel, dat deze gewenste ontwikkelingen pas door het gemeentebestuur geeffectueerd 
zouden moeten worden in een bestemmingsplan, wanneer vaststaat dat de autohandel de facto varl het 
terrein is verwijderd. Daarbij zauden de "maatregelen" die door Van den Bijtel worden genoemd in 
zijn rapport "Ecologisch onderzoek, inclusief natuurtoets en 'nee, tenzij-toets'Camping 't 
Monnickenbosch, gemeente Soest" opgenomen dienen te worden in een aan de 
vergunninghouder/eigenaarlbeheerder op te leggen en uit te voeren Inrichtings- en beheerplan voor het 
campingterrein. 

Wat betreft de uitbreidingen aan de oostzijde met respectievelijk 18 jaarplaatsen (0,7 ha) en 17 
jaarplaatsen (0,7 ha), merkt de commissie op dat deze verder in oostelijke richting zijn geprojecteerd 
dan de strook, die gedeputeerde staten destijds als mogelijke uitbreiding van de camping hebben 
aangegeven. Van den Bijtel conc1udeert dat deze uitbreiding niet leidt tot een significante aantasting 
van wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS mits de abiotische omstandigheden hier intact 
worden gelaten. Daarvan is geen sprake bij jaarplaatsen. Daarom meent de commissie dat onder deze 
voorwaarden niet kan worden ingestemd met de realisatie van deze 35 nieuwe jaarplaatsen. De 
commissie meent dat onder deze voorwaarden weI kan worden ingestemd met (desgewenst) de 
realisatie van in totaal 75 toeristische cq. seizoenplaatsen op deze locatie. 

Ten aanzien van de gevraagde westelijke uitbreidingslocatie oordeelt de commissie negatief. Zij 
adviseert deze ontwikkeling niet toe te staan en te doen behouden, hetgeen betekent: herstellen als 
volwaardig bos binnen de EHS van deze 1 ha. 

Het volledige advies van de commissie is geformuleerd in hoofdstuk 4. 
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Advies Camping 't Monnickenbosch 

HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

Op 22 januari 2009 heeft de Adviescommissie Recreatie en Toerisme van de gemeente Soest een 
adviesaanvraag ontvangen over het integrale plan voor ontwikkelingen en uitbreiding van de camping 
't Monnickenbosch aan de Birkstraat 150 in Soest. 

Het plan betreft een aantal aanpassingen van de camping 't Monnickenbosch, bedoeld om het geheel 
rendabel te maken. De voorgestelde aanpassingen bestaan uit het uitbreiden van het aantal 
jaarstandplaatsen van 60 naar 145 en bet handhaven van de 40 toeristische standplaatsen. Daarbij zal 
de nu bestaande autohandel op het terrein verdwijnen. De beoogde uitbreiding wil de eigenaar 
bereiken door op het huidige kampeerterrein van 4.7 ha aan de bestaande 60 jaarstandplaatsen 50 extra 
jaarstandplaatsen toe te voegen (20 aan de westzijde en 30 op het huidige terrein). Op een nieuw 
aangrenzend perceel ten oosten van de huidige camping, dat al in eigendom is van de huidige 
campingeigenaar, wil hij nog eens 35 nieuwe vaste jaarstandplaatsen ontwikkelen. De uitbreiding is 
gepland om in de jaren 2009-2013 gefaseerd te worden uitgevoerd. 
De gemeente meent dat uit het integrale plan blijkt dat er met de uitvoering ervan een meerwaarde te 
verwachten is voor zowel recreatie als natuur als ruimtelijke ordening. Zij wil dan ook meewerken aan 
de uitvoering. 

Het hele terrein, dus zowel de camping als de beoogde uitbreiding, maken onderdeel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), landelijk gebied 3. 

BedrijJsbezoek 
Op 23 april 2009 heeft de Adviescommissie een bezoek gebracht aan het bedrijf en zicb nader op de 
hoogte gesteld van de plannen van de initiatiefnemer, de omstandigheden en de ruimtelijke kwaliteiten 
ter plaatse. 

HOOFDSTUK 2. GEGEVENS VAN BEDRUF EN OMGEVING 

De informatie over het plan is voor een deel aangeleverd voorafgaand het bedrijfsbezoek in april 2009, 
via de gemeente Soest, via: "Uitbreiding Camping 't Monnickenbosch. Integraal plan" van Daphnia 
Natuur (6 april 2009), de jaarrekeningen 2007 en 2008 en de meerjarenbegroting 2009-2013 (16 april 
2009). De comrnissie heeft tijdens het bedrijfsbezoek aangegeven hiermee over onvoldoende 
informatie te beschikken om te kunnen toetsen. 
De overige benodigde informatie is dan ook aangeleverd na het bedrijfsbezoek, te weten: "Ecologisch 
onderzoek, inclusief natuurtoets en 'nee, tenzij-toets'Camping 't Monnickenbosch, gemeente Soest" 
van Van den Bijtel ecologisch onderzoek (oktober 2009) en "Asbestonderzoek" van AA&C (16 
februari 2010). Op verzoek van de comrnissie is bovendien nog informatie aangeleverd over de te 
maken kosten voor de saneringsmaatregelen (21 januari 2010). 

Naam bedriif 
Eigenaar 
Adres 
Postcode en plaats 
Gemeente 
Aanvraag ingediend door 
Ligging in 
Gewenste ontwikkeling 

Camping 't Monnickenbosch 
De heer M. van Rossum 
Birkstraat 150 
3768 HP Soest 
Soest 
B& W gemeente Soest 
Landelijk Gebied 3 
Uitbreiding met 20 jaarplaatsen aan de westzijde van 
het terrein (vak A). Uitbreiding met 35 jaarplaatsen 
aan de noordoost- en zuidoostzijde van het terrein (vak Ben 

ADVIESCOMMISSIE RECREATIE EN TOERISME 
voor de provincie Utrecht 
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Advies Camping 't Monnickenbosch 

Relevante gegevens bestaande situatie 

Grootte perceel 

Bebouwing 

Soort voorziening 
Capaciteit 

Doelgroep 
Omschrijving locatie 

vak C). (Formele) uitbreiding met 40 toeristische plaatsen aan 
oostzijde (tussen vak B en C). Verdichting van de bestaande 
camping met 30 extrajaarplaatsen. Verwijdering van de 
autohandel. (Zie voor gewenste indeling terrein bijlage 2) 

9 hectaren (waarvan 4,7 ha nu formeel in gebruik als 
camping) 
Kiosk, sanitaire voorziening, tennisbaan, carport, 1 woonhuis, 
4 huisjes. 1 jachthut, 1 winterberging. 
Camping 
60 jaarplaatsen, 25 seizoenplaatsen en 30 toeristische plaatsen 
(conform laatstverleende vergunning). 
Overwegend oudere mensen (rustzoekers, natuurliefhebbers). 
Het perceelligt in Soest, in het natuurgebied Birkhoven ten 
oosten van Amersfoort. Het wordt aan de oostzijde begrensd 
door de Oude Leusderweg. 

HOOFDSTUK 3. BEANTWOORDING RELEV ANTE TOETSINGSVRAGEN 

De adviescommissie wordt gevraagd een integraal plan te beoordelen op duurzaamheid ten aanzien 
van het volgende: 

A. Bedrijfseconomische aspecten (kwaliteitswinst voor verblijfsrecreatie) 
B. Natuur- en landschapsaspecten (kwaliteitswinst voor natuur en/of landschap) 
C. Planologische aspecten (ruimtelijke - en vormgevingsaspecten). 

A. Bedrijfseconomische aspecten 

De bedrijfeconomische aspecten zijn onderverdeeld in 5 deelaspecten, te weten: bedrijfseconomische 
noodzaak, kwaliteitsverbetering, bijdrage verbetering toeristisch product Utrechtse Heuvelrug, 
bedrijfseconomische haalbaarheid en rechtvaardiging extra ruimte/eenheden. 

Bedrijfseconomische noodzaak 
Camping 't Monnickenbosch te Saest is een kleinschalige camping met een oppervlakte van 4,7 ha, 
waarop. zoals is gebleken tijdens het terreinbezoek, 53 standplaatsen voor stacaravans. 7 
verhuurchalets en 5 huisjes zijn gesitueerd. Aangrenzend aan het perceel van 4,7 hectaren is 
momenteel een perceel met een oppervlakte van 1,2 hectaren ingericht voor 40 toeristische 
standplaatsen. 
Op het kampeerterrein is tevens een autohandel gelegen. De camping en de autohandel zijn geschciden 
exploitaties (eenmanszaak). Kern van het voorliggende plan is de beeindiging van de autohandel op de 
camping. Ter bedrijfseconomische compensatie voorziet het plan in een uitbreiding in oppervlakte en 
eenheden. Op de bestaande camping wordt een verdichting voorgesteld van 30 standplaatsen. Aan de 
westzijde van de camping wordt een uitbreiding voorgesteld met een oppervlakte van 1 hectare en 20 
standplaatsen en aan de oostzijde is een uitbreiding voorzien met 1,4 hectaren en 35 standplaatsen. 
Hierdoor ontstaat een camping met een exploitabele oppervlakte van 8,3 hectaren en totaal 185 
standplaatsen. 
Het huidige inkomen van de ondememer wordt, voor zover bekend, gevormd door de exploitatie van 
de camping, de exploitatie van de autohandel en de verhuur van onroerend goed. In de nieuwe situatie 
wordt het inkomen verkregen vanuit de exploitatie van de camping en het onroerend goed. Onbekend 
is of de autohandel op een andere locatie wordt voortgezet. 
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Ais de campingexploitatie na reaJisering van de plannen, voor zover de commissie daarover positief 
adviseert, als een zelfstandige bedrijfsexploitatie wordt beoordeeld, is er sprake van een duidelijke 
verbetering van de financiele positie van de onderneming ten opzichte van de huidige situatie. Na 
realisering van de voorgelegde plannen ontstaat een zelfstandige bedrijfseconomisch exploitabele 
eenheid. 

K waliteitsverbetering 
Het voorliggende plan is gericht op het verwijderen van de autohandel en de uitbreiding van de 
camping in oppervlakte en eenheden. De sanering van de autohandel kan op zich als een belangrijke 
kwaliteitsverbetering van de camping worden gewaardeerd. De planvorming richt zich op de 
uitbreiding van het aantal vaste standplaatsen. Deze uitbreiding wordt ingegeven door 
bedrijfseconomische argumenten en kan niet worden gewaardeerd als een kwalitatieve verbetering van 
het product. Naast uitbreiding in oppervlakte en eenheden liggen geen overige kwaliteitsverbeteringen 
voor. Vastgesteld wordt dat de verdichting van de huidige camping in zekere mate leidt tot een 
vermindering van de kwaliteit van het aangeboden product. Geconstateerd wordt dat het huidige 
product zich onderscheidt door ruime standplaatsen, beperkte maar kwalitatief goede voorzieningen en 
een landschappelijk aantrekkelijke inrichting. Door de verdichting van het aantal standplaatsen neemt 
de beleving van het concept "boskamperen" af en derhalve neemt de kwaliteit en het onderscheidend 
karakter van het aangeboden product af. 

Bijdrage verbetering toeristisch product Utrechtse Heuvelrug 
Door de realisering van het voorgelegde plan wordt geen bijdrage geleverd aan de verbetering van het 
toeristische product Utrechtse Heuvelrug. Met een uitbreiding van het aantal vaste standplaatsen wordt 
geen productdifferentiatie of -innovatie gerealiseerd. De verwijdering van de autohandel wordt weI als 
positief gewaardeerd. 

Bedrijfseconomische haalbaarheid 
Omdat de afgelopen jaren al diverse infrastructurele voorzieningen deels zijn gerealiseerd, zijn de 
noodzakelijke investeringen om te komen tot een uitbreiding met het gewenste aantal eenheden 
relatief beperkt. De met de investeringen verbonden kapitaalslasten zijn echter van een zodanig niveau 
dat het ondernemersloon de eerste jaren beperkt zal zijn. Na enige jaren zal er sprake zijn van een 
acceptabel resultaat en behoort een bedrijfseconomisch haalbare en zelfstandige exploitatie van 
camping 't Monnickenbosch voor de langere termijn tot de reele mogeJijkbeden. 

Rechtvaardiging extra ruimteleenheden 
De rechtvaardiging van een uitbreiding in oppervlakte en eenheden wordt ondermeer bepaald door de 
bedrijfseconomische noodzaak en door de realisatie van kwalitatieve of innovatieve investeringen, 
welke een belangrijke bijdrage leveren aan de verrijking van het toeristische product. 
Voorop gesteld wordt dat de verwijdering van de autohandel een belangrijke kwaliteitsverbetering is 
en de kwaliteit van het kampeerproduct ten goede komt. Overige kwaliteitsinvesteringen vinden niet 
plaats. De kwaliteit van het aangeboden kampeerproduct neemt zelfs in zekere mate af door de 
voorziene verdichting op de bestaande camping. 
Door de realisering van de voorgelegde plannen zal de huidige structureel verliesgevende 
bedrijfseconomische positie van de onderneming wijzigen in een winstgevende exploitatie. 
Naast de exploitatie van de camping wordt het inkomen van de ondernemer ondermeer tevens bepaald 
door de verhuur van onroerend goed, dat zich bevindt op de camping. Door de realisering van de 
plannen zullen de huidige vier te verhuren woningen toenemen tot zeven verhuureenheden. 
Het ontbreken van enige kwalitatieve of innovatieve investering in de planvorming, de beperkte 
afname van de kwaliteit van het huidige product en de inkomenspositie van de ondernemer, welke 
ondermeer wordt bepaald door de exploitatie van de camping en de verhuur van onroerend goed, 
rechtvaardigt op zich geen uitbreiding in oppervlakte en eenheden. De sanering van de autohandel 
wordt door de commissie echter als een relevante kwaliteitsverbetering gewaardeerd. Derhalve 
adviseert de commissie positief over de gevraagde uitbreiding in oppervlakte en eenheden met 
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uitzondering van de voorgenomen westelijke uitbreiding met een oppervlakte van 1 hectare en 20 
eenheden. Bovendien meent de commissie dat de in totaal gevraagde 75 nieuwe plaatsen aan de 
oostzijde van het bestaande temein (40 toeristische plaatsen en 17 + 18 jaarplaatsen) om ecologische 
redenen aileen als toeristische- dan weI seizoenplaatsen gerealiseerd zouden moeten worden en niet als 
jaarplaatsen. 

B. Natuur- en landschapsaspecten 

Het terrein is gelegen in de EHS, te midden van een aaneengesloten natuur- en bosgebied. De 
uitbreidingsplannen van de camping hebben tot gevolg dat voor de realisatie daarvan de binnen de 
eigendomsgrenzen van de camping nag aanwezige bestaande natuur, zijnde EHS, zal worden 
omgevormd tot kampeerterrein. De plannen betreffen verdichting op de bestaande camping en 
uitbreiding aan de west- en aan de oostzijde van het terrein. Tijdens het terreinbezoek van de 
commissie bleek het bos op de beoogde uitbreidingslocatie aan de westzijde (1.0 ha) en op het 
noordelijke deel van de beoogde uitbreidingslocatie aan de oostzijde recent volledig verwijderd te zijn. 

Uit het Ecologisch onderzoek Camping ' t Monnickenbosch (Van den Bijtel, 2009) blijkt ondermeer 
dat er op het terrein meerdere nesten van de eekhoom voorkomen en dat door het kappen van bomen 
potentiele nestplaatsen zullen verdwijnen. Daamaast zal het kappen van bomen enige negatieve 
invloed hebben op het voorkomen van vleermuizen en broedvogels. Van den Bijtel concIudeert dat de 
uitbreiding van de camping geen significant effect zal hebben op de aanwezigheid van de 
(deel)populaties van deze bijzondere soorten. Daarbij gaat Van den Bijtel er vanuit dat het terrein een 
parkachtige structuur zal behouden of krijgen, met oude bomen en een struik en kruidlaag. 

Deze conclusie van Van den Bijtel wordt niet volledig onderschreven. Zo is de eekhoom een 
bijzondere soort en van veel belang voor het behoud van de op de Heuvelrug zeldzame boommarter 
(voedselbran). De uitbreiding van het terrein zal daarom kunnen leiden tot een aantasting van het 
leefmilieu van een bijzondere soort in de EHS. 

Volgens Van den Bijtel zal het toegekende Natuurdoeltype Multifunctioneel bos (Hz-4B) bij een 
functiewijziging naar toeristische plaatsen op lange terrnijn nog weI kunnen worden gerealiseerd, mits 
de abiotische omstandigheden intact worden gelaten. Zekerheid ontbreekt hierover, omdat de realisatie 
enerzijds kan worden gefrustreerd door de effectuering van een toe te kennen planologische 
bestemming en anderzijds afbankelijk wordt van de inrichting en het gebruik van het terrein. 

Van den Bijtel geeft aan dat bij een functiewijziging naar vaste plaatsen het toegekende 
NatuurdoeItype Multifunctioneel bos (Hz-4B) niet meer zal kunnen worden gerealiseerd. Voor zover 
het daarbij gaat om de beoogde verdichting van de bestaande camping is dat jammer, maar dat laat de 
geld en de bestemming toe. Dat geldt echter niet voor de beoogde uitbreiding met 35 vaste plaatsen die 
is geprojecteerd op granden met de bestemming Mu]tifunctioneel bos. 
De conclusie is dat voor de oostelijke uitbreidingslocatie een functiewijziging naar toeristische 
standplaatsen niet leidt tot een significante aantasting van de robuustheid van de EHS wanneer de 
abiotische omstandigheden hier intact worden gelaten. Ben functiewijziging naar de in totaal 35 vaste 
plaatsen leidt echter weI tot een structurele aantasting van de abiotische omstandigheden en daarmee 
tot een onttrekking van natuurgebied aan de EHS. De conclusie is dat het inrichten van vaste plaatsen 
in de oostelijke uitbreidings]ocatie moet worden beoordeeld als een aanta"ting van de robuustheid van 
de EHS. De inrichting van dit terreindeel zal am die reden zodanig moeten pJaatsvinden dat ook in dit 
terreindeel geen onomkeerbare maatregelen worden uitgevoerd. De voorwaarden hiervoor zijn dat het 
boskarakter van het terrein zoveel mogelijk ;.vordt gchandhaafd door te streven naar eeIi 
kroonbedekking van minimaal 40 procent, dat ter plaatse geen permanente gebouwen zullen worden 
opgericht, dat de kampeerveldjes een zo natuurlijk mogelijke inrichting krijgen en er bijvoorbeeld op 
de veldjes en paden geen verharding of halfverharding wordt aangebracht en dat het terrein slechts een 
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deel van het jaar in gebruik zal zijn voor kamperen. De bestaande veldjes aan de zuidoostzijde van de 
bestaande camping kunnen hierbij als model worden aangehouden. Gezien deze beperkingen wordt 
geadviseerd op deze locatie geen vaste plaatsen maar uitsluitend seizoensplaatsen toe te staan. 

Teneinde kwaliteitswinst voor het landschap te behalen stelt Van den Bijtel enkele mitigerende 
maatregelen voor op het bestaande terrein, die volgens hem tot een bescheiden natuurwinst kunnen 
leiden (in hoofdstuk 6 van zijn onderzoek). Zijn conclusie is dat op het bestaande campingterrein 
slechts een bescheiden natuurwinst is te boeken, en dan vooral in de bosstrook aan de oostzijde van het 
terrein die buiten de uitbreiding wordt gehouden.Hierbij wordt opgemerkt dat het bestaande terrein zal 
worden verdicht en winst voor landschap en natuur daardoor nauwelijks is te behalen. De enige 
substantiele winst valt te behalen bij het saneren van de op het terrein aanwezige storende functie, de 
autohandel. 

C. Planologische aspecten 

Juridische status van de beoogde uitbreidinglocaties 
In het streekplan Utrecht 2005- 2015 is de Camping 't Monnickenbosch aangeduid als "landelijk 
gebied 3". Het hele terrein, inclusief de beoogde uitbreidingen maakt dee! uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur van de provincie Utrecht. 
Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen - dat wil zeggen ontwikkelingen die verder gaan dan een 
vigerend bestemmingsplan toelaat of mogelijk maakt - moeten worden getoetst aan hun effecten op de 
EHS ter plaatse en in de directe omgeving. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn aileen mogelijk, wanneer 
door middel van onderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van significante aantasting van 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS, het zogenaamde nee, tenzij-beginsel. 
De bestaande camping in kwestie is in het vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied 1994 bestemd 
tot verblijfsrecreatie. De toelaatbare aantallen kampeermiddelen werden geregeld in een vergunning 
op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie. De laatst verleende vergunning noemde 30 toeristische 
plaatsen, 25 seizoenplaatsen en 60 jaarplaatsen. 
Na de intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie per 1 januari 2005 zouden de maximale 
aantallen kampeermiddelen en -afmetingen geregeld moeten zijn in bestemmingsplannen. Dat is hier 
niet geschied en daarom kan de exploitant binnen de bestaande camping de beoogde 30 extra 
jaarplaatsen zonder meer realiseren, afgezien van gemeentelijke eisen, die niet uit het 
bestemmingsplan voortvloeien zoals eisen ten aanzien van brandveiligheid en eventueel in een 
afzonderlijke gemeentelijke verordening geregelde maximumafmetingen. Dat zo zijnde, meent de 
commissie dat een beoordeling van deze "inbreiding" niet opportuun is. 

De uitbreiding aan de oostzijde, die van noord naar zuid respectievelijk omvat 18 jaarplaatsen op 0.7 
hat 40 toeristische plaatsen op 1.0 ha en 17 jaarplaatsen op 0.7 ha Jigt wat ingewikkelder. De gemeente 
Soest had op een deel van deze uitbreiding de bestemming "natuurgebied"gelegd. Bij de goedkeuring 
van dit bestemmingsplan (Landelijke gebied 1994) hebben gedeputeerde staten goedkeuring 
onthouden aan de door de raad opgenomen bestemming "Natuurgebied" voor een strook grenzend aan 
de oostzijde van de bestaande camping. omdat het college meende dat enige uitbreiding van de 
camping toelaatbaar was. Voor de strook met deze bestemming is nadien geen nieuw 
bestemmingsplan vastgesteld en dat betekent dat voor die strook de besternming "natuurgebied" uit 
het bestemmingsplan "Landelijk gebied 1975" herleeft. 

Van belang is dat op de locatie waar 40 toeristische plaatsen zijn geprojecteerd, al geruime tijd ' S 

zomers tenten en caravans zijn geplaatst, met medeweten van de gemeente. Niet duidelijk is geworden 
hoeveel dat er waren. Hiertegen is nooit opgetreden, hoewel daar formeeI wei mogelijkheden toe 
waren. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de gemeente haar rechten dienaangaande heeft 
verwerkt. Onder deze omstandigheden kan de plaatsing van de 40 tenten of caravans in de 
zomermaanden niet worden belet en acht de commissie het niet opportuun om daar een oordeel over te 
geven. 
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lowel deze 40 toeristische plaatsen als de uitbreidingen met respectievelijk 18 en 17 jaarplaatsen 
komen overigens verder in oostelijke richting dan de strook, die gedeputeerde staten als mogelijke 
uitbreiding van de camping hebben aangegeven. Zij zijn voor een deel geprojecteerd op gronden met 
de bestemming Multifunctioneel bos, welke bestemming het plaatsen van kampeermiddelen verbiedt. 
Op deze overschrijdingen is dus het "nee, tenzij-beginsel" onverkort van toepassing. 

Van den Bijtel concludeert dat deze uitbreiding niet Ieidt tot een significante aantasting van wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS, mits de abiotische omstandigheden hier intact worden gelaten. De 
commissie meent dat onder deze voorwaarden niet kan worden ingestemd met de realisatie van dt~ze 
18, respectievelijk 17 nieuwe jaarplaatsen. De commissie meent dat onder de nodige beperkingen (zie 
hoofdstuk 3B) desgewenst weI kan worden ingestemd met de realisatie van in totaal 75 (40 + 17 + 18) 
toeristische cq. seizoenplaatsen op deze locatie. 

Ten slotte de uitbreiding aan de westzijde van de huidige camping. 
Deze strook heeft de bestemming "Multifunctioneel bos" waarin kampeermiddelen niet zijn 
toegestaan. Aangezien niet is gebleken dat daar ooit gedurende een reeks van jaren kampeermiddelen 
zijn geplaatst, betreft dit een nieuwe ontwikkeling, waarop de nee, tenzij-toetsing onverkort van 
toepassing is. Dat de bomen op deze locatie inmiddels gekapt zijn en er kennelijk alleidingen zijn 
aangebracht doet hieraan niet af. 
In het onderzoek van Van den Bijtel is deze uitbreidingslocatie niet beoordeeld, omdat Van den Bijtel 
er op basis van informatie van de gemeente ten onrechte van is uitgegaan, dat dit gebied al een 
verblijfsrecreatieve besternming had. Waar er hier geen sprake is van eerder recreatief gebruik en ook 
gedeputeerde staten nimmer een indicatie hebben gegeven, dat een recreatieve ontwikkeling hier 
mogelijk was, meent de commissie dat deze uitbreiding ongewenst is. 

HOOFDSTUK 4. ADVIES 
Het uitbrengen van een advies over de gevraagde uitbreiding ontmoet een aantal problemen die 
voortvloeien uit twee feitelijkheden. Ten eerste is het naar het oordeel van de cornmissie ongewenst 
dat op een verblijfsrecreatieterrein in een natuurgebied een autohandel is gevestigd die extra verkeer 
aantrekt in vergelijking tot het normale verkeer naar een camping. 
Ten tweede heeft de commissie vastgesteld dat de gemeente in het verI eden enerzijds 
recreatiebedrijven op haar grondgebied "op slot heeft gegooid", terwijl tegelijkertijd tegen illegal(;: 
ontwikkelingen niet of onvoldoende handhavend is opgetreden. Dit heeft de ondernemer wellicht 
aangemoedigd activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met wet- en regelgeving, zoals enerzijds het 
aanleggen van voorzieningen op delen van het terrein waarop een natuurbestemming rust en 
anderzijds bet zonder vergunning kappen van bomen. De commissie wenst dergelijke ontwikkelingen 
in haar advies dan ook niet als voldongen feiten te accepteren. 
Ten aanzien van het verwijderen van aile faciliteiten met betrekking tot de nu aanwezige autohandel is 
de commissie van oordeel, dat die delen van het ondememersplan die een positief advies van de 
comrnissie krijgen, pas door het gemeentebestuur geeffectueerd zouden moeten worden in een 
bestemrningsplan, wanneer vaststaat dat de autohandel de facto van het terrein is verwijderd, 
bijvoorbeeld door dit te regelen in een globaal bestemmingsplan met een uitwerkingsverplichting, dan 
wei een gedetailleerd bestemmingsplan met een wijzigingsbevoegdheid. 

Tegen deze achtergrond adviseert de commissie als voIgt: 

Gelet op de in het vorige hoofdstuk verwoorde overwegingen met betrekking tot zowel de 
bedrijfseconomische situatie als de natuur- en landschapsaspecten adviseert de commissie: 

~ Uitgaande van de ver .. vijdering van de autohandel als Cell belangrijke kwaliteiisverbetering, de 
voorziene inbreiding van het huidige terrein met 30 jaarplaatsen te accorderen. 
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• De gevraagde westeJijke uitbreidingslocatie met 20 gevraagde jaarplaatsen niet toe te staan en 
te doen behouden voor de natuur. hetgeen betekent: herstellen als volwaardig bos binnen de 
EHS van deze I ha. 

• Onder de voorwaarden zoals ornschreven in hoofdstuk 3B instemmen met, desgewenst. de 
realisatie van in totaal 75 toeristische cq. seizoenplaatsen op de locatie B en C en het daar 
tussen gelegen terreindeel. 

• De door Van den Bijtel in hoofdstuk 6 van zijn onderzoek opgenomen "maatregeJen" integraal 
te doen opnemen in een aan de vergunninghouder/eigenaarlbeheerder op te leggen en uit te 
voeren mrichtings- en beheerpJan voor het carnpingterrein. 

• Bij het in gebruik nernen van de oosteJijke uitbreidingslocatie compensatie volgens de Boswet 
te doen plaatsvinden voor het oppervlak dat hierbij verloren gaat. Bij gebrek aan 
mogeJijkbeden op het campingterrein zal dit elders moeten gebeuren. 
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BIJLAGE 1: Kaart en luchtfoto Camping 't Monnickenbosch en omgeving 
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BULAGE 2: Indeling bij gewenste situatie Camping 't Monnickenbosch (globale indicatie) 

~. 

A = uitbreiding met 20 standplaatsten (1,0 ha) 
B = uitbreiding met 17 standplaatsen (0,7 ha) 
C = uitbreiding met 18 standplaatsten (0,7 ha) 
Vak tussen B en C = uitbreiding met 40 toeristische plaatsen (1,0 ha) 
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6 Maatregelen 

Ter behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden kan zowel op de uitbreidings
locaties als op de bestaande camping een aantal maatregelen worden getroffen. Deze 
maatregelen kunnen voor een deel tevens leiden tot een bescheiden natuurwinst (zie 
paragraaf 6.3). 

6.1 Maatregelen op de westelijke uitbreidingslocatie 
• Rand de nieuwe huisjes/stacaravans worden geen tuintjes aangelegd. 
• Bij de aanleg van nieuwe beplanting wordt soortecht, inheems en streekeigen 

plantmateriaal gebruikt. 
• Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar de realisatie van een open bas. 
• Bij de inrichting wordt gestreefd naar de realisatie van geleidelijke overgangen tussen de 

opgaande beplanting (bomen) en open pJekken. 
• In het antwerp voor dit gebiedsdeel wordt ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van 

plekken met droog bloemrijk grasland en droge bloemrijke ruigte. Dit proces kan worden 
versneld door het inzaaien met een zorgvuldig geselecteerd zaadmengsel van streek- en 
biotoopeigen plantensoorten. 

6.2 Maatregelen op de oostelijke uitbreidingslocatie 
• Het boskarakter van dit gebiedsdeel wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Er wordt 

gestreefd naar een minimale kroonbedekking van 40 procent. 
• De paden en kampeerveldjes op deze locatie worden niet voorzien van een verharding of 

halfverharding, zodat de abiotische omstandigheden niet worden aangetast. 
• De kampeerveldjes krijgen een zo natuurlijk mogelijke inrichting. De veldjes aan de 

zuidoostzijde van de bestaande camping kunnen hierbij als voorbeeld dienen. 
• Indien (een deel van) de veldjes worden ingezaaid met gras, dan gebeurt dit met een 

natuurlijk grasmengsel en niet met bijvoorbeeld sprotveld- of gazonmengsels. 
• Ais er rond de kampeerveldjes heggen worden aangeplant, dan gebeurt dit met 

soortecht, inheems en streekeigen materiaal, bijvoorbeeld hulst, in plaats van met 
laurierkers. 

6.3 Maatregelen op de bestaande camping 
• Uitheemse struiken en cultivars (bomen, struiken en kruiden) worden geleidelijk 

verwijderd en vervangen door inheemse soorten. 
• De tuintjes rond de huisjes en stacaravans worden geleidelijk gesaneerd. 
• Binnen het terrein worden plekjes gereserveerd voor de ontwikkeling van plekken met 

droog bloemrijk grasland en droge bloemrijke ruigte, bijvoorbeeld in de bermen van 
paden en op overhoeken. Dit proces kan worden versneld door het inzaaien met een 
zorgvuldig geselecteerd zaadmengsel van streek- en biotoopeigen plantensoorten. 

• Bij de herinrichting van het terrein van de autohandel worden plekjes gereserveerd voor 
de ontwikkeling van plekken met droog bloemrijk grasland en droge bloemrijke ruigte en 
struweel. 



6.4 Natuurwinst 
De bovenstaande maatregelen kunnen niet aileen tot behoud en versterking van de 
aanwezige natuurwaarden leiden, maar ook tot een bescheiden natuurwinst. Verdere 
natuurwinst kan worden behaald door: 

• Het verbeteren van de bosstructuur van de strook die als bos gehandhaafd blijft, door 
langs de randen en op open plekken de ontwikkeling van struwelen van inheemse 
soorten (gewone braam, sporkehout en wilde lijsterbes) toe te staan . 

., Het gericht bestrijden van uitheemse soorten die zich snel vermeerderen door uitzaai of 
wortelopslag, zoals reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers. 
Deze bestrljdlng is ook van belang voor de natuurterreinen In de omgeving. Zo zijn er 
langs de oostrand van de Korte Duinen al haarden ontstaan van reuzenbalsemien. De 
bron van deze planten is vrijwel zeker camping 't Monnlkenbosch. Om verdere 
uitbreiding tegen te gaan, is bestrijding van deze soorten noodzakelijl<. 

• Het verwijderen van de vele uitgetrokken stronken in het bos. 

De diepgegroefde schors van een oudere douglasspar op camping 't Monnlkenbosch (HB) 
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Bijlage 4 Bureauonderzoek flora en fauna 

Ecologie 
In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze 
ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het 
toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. 

Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit het buitengebied van Soest. Aan de noordoostzijde van Soest bestaat 
het plangebied uit het veenweidegebied. Aan de zuidwestzijde bestaat het plangebied voornamelijk 
uit bos op de Utrechtse Heuvelrug. In het plangebied zijn ook enkele bebouwingslinten aanwezig. 

Beoogde ontwikkelingen 
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Dit betekent dat binnen de juridische regeling geen grootschalige functieveranderingen 
en/of herinrichtingen mogelijk zijn. Het plan biedt wei ruimte tot kleinschalige ontwikkelingen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet 
omgevingsvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen. In het kader hiervan is 
in de conclusie aangegeven waar deze kleinschalige en toekomstige ontwikkelingen aan dienen te 
worden getoetst. 

Toetsingskader 
Beleid 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De 
EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk 
wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. 
De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt. 

Normstelling 
Flora- en faunawet 
V~~r de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is 
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat 
onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van 
beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde 
soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met 
name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling 
op grond van de wet. V~~r zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid 
om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. V~~r de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts 
verleend, indien: 

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, 
bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 

er geen alternatief is; 

geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien 
voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 



Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot aileen de plaatsen waar gebroed 
wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, en slechts 
gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen, te 
weten : 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieen gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele 
seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld : roek, gierzwaluw en 
huismus) . 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten aangegeven 
als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wei over voldoende 
f1exibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De 
soorten uit categorie 5 vragen soms wei om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wei jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen . 

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet 
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 

Natuurbeschermingswet 1998 
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze wet 
onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen gebieden, zoals 

bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
b. door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen beschermde 

natuurmonumenten; 
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm 
van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de 
Minister van EL&I). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel 
van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe werking, zodat 
ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten 
worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 



Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de 
i'Jat uurbeschermingswet 1998 ae ultvoenng van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval 
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor 
geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen. 

Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. 
In het plangebied liggen wei gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Deze gebieden liggen met name in het plangebied ten zuiden van de N221 en betreffen zowel 
bestaande als nieuwe natuur. 
De Eem in het noordwesten vormt een ecologische verbindingszone. 

Le endn~ 
Ecologische Hoofdstructuur 

• bestaande natuur 

• bestaande niltuur·militalr terrein 

nieuwe natuur 

Dverlg 

ecoloQische verblndingszone 

Figuur 1: Ecologische Hoofdstructuur (bron: provincie Utrecht) 

Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, 
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.ravon.nl en 
www.waarneming.nl) waarin de waarnemingen zijn aangegeven. 

Hieronder is eerst een algemene beschrijving van de natuurwaarden in het plangebied opgenomen. 
Vervolgens zijn per soortgroep de voorkomende beschermde soorten beschreven. 

Soest ligt in het oostelijk overgangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug naar de Eemvallei. Er is een 
aantal gradientsituaties van hogere, droge zandgronden naar lager gelegen, nattere gebieden (klei
en veengronden). De bijzondere abiotische omstandigheden met onder andere kwelwaterzones, 
komen tot uiting in een grote diversiteit aan flora en fauna. Eikenberkenbossen en 
eikenbeukenbossen zijn van oorsprong karakteristiek voor respectievelijk armere en rijkere delen 
van de Heuvelrug. In de vallei komen van nature de meer vochtminnende elzenvogelskersbossen 
en elzenbroekbossen voor. 



Klei- en veengronden 
Dit gebied bestaat voornamelijk uit graslanden doorsneden door landschapselementen als sloten, 
spoorlijn, wegen met bermen, dijken en houtsingels. 

De sloot(oever)vegetaties bestaan uit kwelgebonden vegetaties. De slootvegetaties worden 
gekenmerkt door een grote verscheidenheid. 8elangrijk zijn de waterplantenvegetaties die de 
bijzondere milieu-omstandigheden indiceren (kwelzone), zoals klimopwaterranonkel, 
watergras, fonteinkruid en waterviolier. Op een aantal plaatsen komen soortenrijke 
slootoevervegetaties voor met reukgras, tweerijige zegge, kamgras, moerasrolklaver en 
egelboterbloem. 
De spoorlijn wordt begeleid door een grote diversiteit aan plantensoorten en vegetatietypen, 
veroorzaakt door verschillen in bodem, vochtigheid en bezonning. De spoorlijn heeft eveneens 
een belangrijke functie voor dagvlinders, amfibieen en de ringslang. 
Het open weidegebied is van belang v~~r weidevogels als kievit, grutto en tureluur. 
V~~r broedvogels zijn de houtsingels, groenstructuren en de spoorlijn belangrijk als biotopen. 

Bosgebied 
De bostypen in de gemeente Soest omvatten zowel loofbossen met een relatief natuurlijk karakter 
alsook overige bossen met een relatief natuurlijk karakter. De laatste categorie komt het meeste 
voor en omvat (oude) naaldbossen (voornamelijk grove den) en bossen met een spontane opslag 
van ondermeer eik, beuk, berk en lijsterbes. Deze bossen bezitten een relatief natuurlijk karakter 
voor wat betreft de samenstelling van kruid- en/of struiklaag. 
In het bos zijn terreinen aanwezig die bestaan uit een afwisseling van stuifzandcomplexen, 
eikenhakhoutcomplexen, heidevelden en naaldbosperceeltjes. Op en rond deze terreinen zijn veel 
natuurwaarden aanwezig. Reptielen warmen op in de open gebieden, maar vinden in de bosrand 
beschutting. De open plekken zijn ook aantrekkelijk jachtgebied voor de diverse roofvogels. 

Vaatplanten 
De laanbeplanting, bermen en groenstroken binnen het plangebied bieden groeiplaatsen aan de 
beschermde brede wespenorchis. In en langs de waterpartijen zijn naar verwachting groeiplaatsen 
van de beschermde zwanenbloem en dotterbloem aanwezig. Het ruige plantsoen in het plangebied 
biedt groeiplaatsen aan de beschermde grote kaardenbol. Op de Heuvelrug komen ook de 
jeneverbes en wilde marjolein voor. 

Vogels 
In de tuinen en groenstroken komen tuin- en struweelvogels v~~r. Hier zijn soorten als koolmees, 
roodborst, winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, kerkuil, gierzwaluw en kauw 
kunnen broeden in (de omgeving van) de bebouwing. De bomen en stuiken bieden mogelijk 
nestgelegenheid aan broedvogels met vaste nesten. In het plangebied komen soorten voor zoals 
de buizerd, kraai, groene specht, boomvalk, ransuil, boomkruiper, boomklever, havik, wespendief, 
sperwer en grote bonte specht. Veel van deze soorten komen zowel in het bosgebied als in het 
veenweidegebied v~~r. De waterpartijen bieden leefgebied aan watervogels als meerkoet, wilde 
eend en waterhoen. Het veenweidegebied biedt daarnaast leefgebied aan smient, kolgans, grauwe 
gans, knobbelzwaan, kievit en blauwe reiger. 

Zoogdieren 
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen vQorkomende, licht beschermde soorten als 
ree, vos, mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse 
woelmuis, hermelijn, wezel, haas en konijn. In de bossen komt ook de matig beschermde eekhoorn 
v~~r. De bomen en bebouwing kunnen plaats bieden aan vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. 
De groenstroken en waterpartijen kunnen daarnaast fungeren als foerageergebied of onderdeel zijn 
van een migratieroute van vleermuizen. 



Amfibieen 
Aigemene amtlbleen als bruine kikker, middelste groene kikker, kleine watersalamander en gewone 
pad zullen zeker gebruik zullen maken van het plangebied als schuilplaats in struiken, onder 
stenen, in kelders en als voortplantingsplaats in de waterpartijen. Ook de zwaar beschermde 
rugstreeppad kan voorkomen in het plangebied. 

Vissen 
De waterpartijen bieden waarschijnlijk leefgebied aan de matig beschermde kleine modderkruiper. 
Andere beschermde vissoorten zijn hier niet te verwachten. 

Reptielen 
Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit ijle vegetatie. Die vegetatie moet 
voldoende schuilmogelijkheden bieden. En de plek moet snel opwarmen en voldoende open zijn om 
te kunnen zonnen. Ideale leefgebieden zijn overgangen tussen bossen en heide, structuurrijke 
vegetaties zoals oude heide, maar ook vervallen overgroeide steenstapels en muurtjes. Het 
plangebied biedt leefgebied aan de ringslang, zandhagedis en hazelworm. 

Dagvlinders 
De Heuvelrug biedt geschikt leefgebied aan het zwaar beschermde heideblauwtje. 

Overige soorten 
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of overige soorten 
te verwachten in het plangebied. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het 
plangebied voldoet hier niet aan. 

In tabel 1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar 
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen . 

Tabel 1: Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het plangebied en 
het beschermingsregime 

Nader 
onderzoek nodig 

Vrijstellingsrege- tabell brede wespenorchis, zwanenbloem, nee 
ling Ffw dotterbloem en grote kaardenbal 

ree, vas, mol, egel, gewane 
bosspitsmuis, dwergspitsmuis, 
huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, 
rasse woelmuis, hermelijn, wezel, haas 
en konijn. 

bruine kikker, gewane pad, kleine 
watersalamander en de middelste 
groene kikker 

Ontheffingsrege- tabel2 eekhoorn nee 
ling Ffw jeneverbes en wilde marjalein 

kleine modderkruiper 

tabel3 bijlage 1 AMvB hazelworm, ringslang nee 
heideblauwtje 

bijlage IV HR aile vleermuizen nee 
"' I ' ''''''~~'''''''''''''''''''''' I U:I.::J\,.I'I,;:CtJJ.lCU 

zandhagedis 
vogels cat. 1 tIm 4 buizerd, boomvalk, ransuil, havik, nee 

wespendief, sperwer, gierzwaluw en 
huismus 



Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 
Invullen op basis van afstemming bouwkavels aan de Wieksloterweg Westzijde en Birkstraat op de 
EHS. 

Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van be
schermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Ffw niet optreden. 
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard, het voorziet niet in concrete ontwikkelingen. De 
Flora- en faunawet staat de uitvoering van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg. 

Het bestemmingsplan maakt echter altijd indirect (kleine) ontwikkelingen mogelijk. Hieronder is 
aangeven waar bij deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden. 

Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet omdat hiervoor 
een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wei de algemene 
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor aile in het wild 
voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. 

Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring 
van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels 
wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader 
van de Flora- en faunawet wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. 
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden 
uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is 
overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 
maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl). 

In geval er bij een ontwikkeling sprake is van potentieel leefgebied voor de tabel 2 en 3 
soorten en broedvogels met vaste nesten dan is nader veldonderzoek noodzakelijk. 

Bij de uitvoering van de grondwerkzaamheden kunnen maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat (her)vestiging of (her)kolonisatie van beschermde soorten kan plaatsvinden, 
daarvoor kan het terrein regelmatig worden gemaaid, zodat er geen (natuurlijke) houtige 
beplanting kan groeien. Ook het vlak houden van het terrein kan de (her)vestiging van soorten 
tegengaan. Daarnaast is het dagelijks gebruik van het terrein een vorm van verstoring om 
(her)vestiging van beschermde soorten tegen te gaan. Echter verstoring mag aileen worden 
toegepast ter voorkoming van de (her)vestiging van soorten en niet ter bestrijding van al 
aanwezige soorten. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de rugstreeppad (die namelijk 
aangetrokken wordt door grondwerkzaamheden in de nabijheid van water) zich vestigt door de 
werkzaamheden naadloos op elkaar te laten aansluiten en/of het plangebied voorafgaand aan 
het uitvoeren van de werkzaamheden volledig af te schermen met antiworteldoek (hoogte 40-
50 cm en 5 cm in de grond). Bij graafwerkzaamheden en/of tijdelijke opslag van grond kan 
voorkomen worden dat soorten als de oeverzwaluw gaan nestelen in de taluds door deze niet 
steiler te maken dan 1: 3. Mochten ondanks deze voorzorgsmaatregelen onverhoopt toch 
beschermde dieren zich in het gebied vestigen, dan moeten de werkzaamheden worden 
stilgelegd, gewacht worden tot de nesten vrijwillig zijn verlaten of ontheffing worden 
aangevraagd. 
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Naam Ad res Postcode Woonplaats S-B1 nummer S810mschrijving I 

MAATSCHAP KUYER A.P.HILHORSTWEG 5 3764 MS SOEST 01.16.4 INTENSIEVE VEEHOUDERIJEN I 

I.R. VAN HOFSLOT A.P.HILHORSTWEG 10 3764 MS SO EST 01.12.1 veEHOUDERIJEN (NIET Ir«ENS I EF) 

MAATSCHAP BLOM/HILHORST A.P.HILHORSTWEG 19 3764 MS SOEST 01.12.1 VEEHOUDERIJEN (NIET INTENSIEF) I 

GARAGE VAN BEEK AMERSFOORTSESTRAAT 108 A 3769 AM SOESTERBERG 68.21.1 AUTOREPARATIEBEDRIJVEN (EXCL. PLAATWERKEN, SPUITEN EN TECTYLEREN) 

KDV POMPIDOE AMERSFOORTSESTRAAT ll2 3769 AM SOESTERBERG 92.1.2. KINDERDAGVERBWVEN 

MED.KLEUTERDAGVERBL. BETHANIE AMERSFOORTSESTRAAT 119 3769 AJ SOESTERBERG 92.1.1 KLEUTERONDERWUS 

ASS.KANTOOR COOPERS & LYBRAN AMERSFOORTSESTRAAT 123 - 125 3769 AJ SOESTERBERG 82.1 VERZEKERINGSBEDRINEN: VLOEROPP. < 150 M2 

HET JACHTHUIS /lMERSFOORTSESTRAAT 126 B 3769 AN SOESTERBERG 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 

GALERU SEEN AMERSFOORTSESTRAAT 51 3769 AD SOESTERBERG 95.6 SOClAAl..-CULTURELE INSTEWNGEN: ATEUER.5 VOOR. KliNST 
TRUST INTEGRATION SERVICES B.V .•. AMERSFOORTSESTRAAT 6S 3769 LT SOESTERBERG 84.1 KANTOOR MET VlOER.OPP.< 150 M2 exCl .. 9S/.97 

D1EMEN EN VAN GESTEl AMERSFOORT5E5TRAAT 78 3769 AL SOESTERBERG 84.1 KANTOOR MET VLOEROPP.< 150 M2 EXCL .. 95/.97 

RQAS5EMBlY AMERSFOORT5ESTRAAT 78 B 3769 AL SOESTERBERG 36.94.1 TELECOMMUNICATIE· EN SIGNAALAPPARATEN FABRIEKEN 

JONGERIUS HAN CO BV AMERSFOORTSESTRAAT 78 C 3769 AL SOESTERBERG 35.1 MACHINE-INDUSTRIE: P.O. < 2.000 M2 

SRIlMIJ GROEP BV AMERSFOORTSESTRAAT 84 A 3769 AM SOESTERBERG 38.1 INSTRUMENTEN- EN OPTISCHEINDUSTRIE 

HOTEL BUNGALOW ALBERTSDORP AMERSFOORTSESTRAAT 91 3769 AH SOESTERBERG 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRINEN 

RESTAURANT DE STOETERIJ AMERSFOORTSESTRAAT 91 A 3769 AH SOESTERBERG 67.11.1 RESTAURANTS 

EIGENHUIS KEUKEN GROEP BEAUFORTLAAN DE 24 3768 MJ SOEST IN 5.0 KEUKENINRICHTINGEN 

REVATAK BEAUFORTLAAN DE 24 A 3768 MJ SOEST 61.99.1 GROOTHANDEl: VAKBENODIGDHEDEN E.D. 

TINa B.V BILTSEWEG 35 A 3763 LD SOEST 473 TANKSTATlON MET LPG 

SPIEHUIS BILTSEWEG 45 3763 LD SOEST 67.11.1 RESTAURANTS 

STICHTING DE PAARDENKAMP BIRKSTRAAT 107 3768 HD SOEST 96.12.2.9 PAARDENHOUDERUEN 

P.A. HARTMAN BIRKSTRAAT 109 3768 HD SOEST 01.13.1 GEM ENG DE VEEHOUDERIJEN 

DETZKYHOEVE BIRKSTRAAT 113 3768 HD SOEST 01.15.1 PAARDENFOKKERIJEN 

A.A.M. van ROOM EN BIRKSTRAAT 115 A 3768 HD SOEST 01.13.1 GEMENGDE VEEHOUDERIJEN 

W. LAM BIRKSTRAAT 117 3768 HE SOE5T 01.13.1 GEMENGDE VEEHOUDERUEN 

L. HOUKE5 BIRKSTRAAT 117 N ST 3768 HE SOEST 01.4.2 AGR. DIENSTVERL. BEDR. : MET MACH.VERH. f WERKEN MET LANDBOUWMACHINES 

HET EEKHOORNNEST BIRKSTRAAT 118 B 3768 Hl SOEST 67.5.1 VAKANTIECENTRA, lOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 

STICHTING DE PAARDENKAMP BIRKSTRAAT 122 B 3768 Hl SOEST 96.12.2.9 SPORTACCOMMODATIES: MANEGES 

KAASBOERDERU DE STAlENHOEF BIRKSTRAAT 123 3768 HE SOEST 01.12.1 VEEHOUDERUEN (NIET INTENSIEF) 

AD VAN DER MEER AUTO'S BIRKSTRAAT 124 '3768 HM SOEST 66.2.1 PER.50NENAurO·S, FIETSEN, MOTORFIETSEN E.D. 

HET DERDE ERF J.H.G. WANTENAAR BIRKSTRAAT 125 3768 HE SOEST 01.12.1 VEEHOUDERUEN (NIET INTENSIEF) 

D1ERVOEDERHANDEl EEMLAND BV BIRKSTRAAT 125 A 3768 HE SOEST 47 DETAILHANOEl VOOR ZOVER NIET ELDERS GENOEMD 

NATURISTEN VER. DE' BIRr< BIRKSTRAAT 126 A 3760 AJ SOEST OP 1.2 BUTAAN, PROPAAN, LPG: - BOVENGRONDS, 3 - 8 M3 

C.H. WANTENAAR BIRKSTRAAT 127 3768 HE 50EST 01.13.1 GEMENGDE VEEHOUDERUEN 

H,vETKAMP BIRKSTRAAT 129 3768 HE SOEST 51.1 BOUWBEDRUVEN : AlGEMEEN 

PARTY-ZORGBOERDEIJ DE STOETHOEVE BIRKSTRAAT 131 3768 HE SOEST 96.12.2.9 SPORTACCOMMODATIES: MANEGES 

P.A. VAN DEN BREMER BIRKSTRAAT 135 3768 HE SOEST 01.13.1 GEMENGDE VEEHOUDERUEN 

PARC KING'S HOME BIRKSTRAAT 136 3768 HM SOEST 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRUVEN 

HOTEL HET WITTE HUIS SO EST BIRKSTRAAT 138 3768 HN SOEST 67.4.2 HOTELS EN PENSIONS: MET MAAlTIJD 

W. SPIJKER BIRKSTRAAT 142 3768 HP SOEST 01.16.4 INTENSIEVE VEEHOUDERIJEN 

MEDEWN SECRET B.V. BIRKSTRAAT 143 3768 HE SOEST 62.4.1 GROOTHANOEl: PLANTAAROIGE VOEDINGS- EN GENOTSMIODELEN 

ONDERHOUDSBEDRUF CEES VAN DEN HOED BIRKSTRAAT 143 -10 3768 XK SOEST 51.1 BOUWBEDRINEN: ALGEMEEN 

ETS VERSKOERIER BV BIRKSTRAAT 143 -12 3768 AE SOEST 37.9.1 TRANSPORTMIDDElENINDUSTR.N.E.G. 

WELSON BETON BORING BIRKSTRAAT 143 -9 3768 HE SO EST 51.1 BOUWBEDRIJVEN: ALGEMEEN 
------
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PRONTO WONEN SOEST I3IRKSTRAAT 143 A 3768 HE SOEST OP11.0 IlERftUUR VAN OPSLAGRUIMTEN VOOR GEBRUIKSGOEOEREN 

ROYAL TASTE COMPANY BV. BIRKSTRAAT 143 A 3768 HE SOEST 21.32.1 BRANOER1JEN: KOFFIE 

DE LANTAARN BV BJRKSTRAAT 143 A ·1 3768 HE SOEST 27.2.1 UITGEVERDEN (KANTOREN) 

J. HOUTVEEN BIRKSTRAAT 144 376B HP SOEST 34.92.1 REPARATIEBEDRIJVEN VOOR LANDBOUWMACHINES. E.D. 

ST~L VAN HELD EN V.O.F. BIRKSTRAAT 146 B 3768 HP SOEST 96.12.2 .9 SPORTACCOMMODATIES: MANEGES 

OIEllENHOTa CAMPING KENNELS BIRKSTRAAT 148 3768 HP SOEST 98.93.1 OIEllENASIELS EN -PENSIONS 

PA~ROEl'lTl\NDARTS W. OOSTERBOER BIRKSTRAAT 149 3768 HE SOEST 93.3 GEZONOHEIDSZORG EN VETERINAIRE DIENSTEN: INDIVIDUELE PRAKTIJKEN 

HET MONNICKENBOSCH BIRKSTRAAT 150 3768 HP SOEST 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIlVEN 

DE TOSS BOSSTRAAT 102 3766 Al SOEST 96.12.2.10 SPORTACCOMMODATIES: TENNISBANEN (MET VERUCHTING) 

SPORTPARK BOSSTRAAT OOST BOSSTRAAT 8B 3766 AE SOEST 96.12.2.11 SPORTACCOMMOOATIES: VELDSPORTCOMPLEX (MET VERUCHTING) 

VOETBALVERENIGING S.E.C. BOSSTRA~T 141 3760 AA SOEST 96.12.2.11 SPORTACCOMMODATIES: VELDSPORTCOMPLEX (MET VERLICHTING) 

MTS J.G. EN J.M. VAN OEN BREEMER BREENEENTlE 8 1764 MT 50EST 01.12.1 VEEHOUOERJJEN (NIET INTENSIEF) 

DE EERSTE AANLEG OE ZOOM 7 3766 LR SO EST 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJF 

CAMPING BOSLUST DOLOERSEWEG 11 3766 LR SO EST 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 

HAN0800GVERENIGING EEMWEG 2 A 3764 DG SOEST 96.12.7.11 SCHIETJNRICHTINGEN: BINNENBANEN: BOOGBANEN 

IlSVERENlGlNG PETERSBAAN EEMWEG 2 A 3764 DG SOEST 96.12.2.15 SPORTACCOMMODATIES: NATUURIJSBAAN 

SPORTCOMPLEX V . V.Z. EEMWEG 2 A 3764 DG SOEST 96.12.2.11 SPORTACCOMMODATIES: VELDSPORTCOMPLEX (MET VERLICHTING) 

PII'RENTEHUIS 'T HART EEMWEG 20 3764 DG SOEST 0'1.17.1 HUlSDIERFOKKERIJEN (KENNELS) 

ST. BENTINCK FONDS EEMWEG 2 E 3764 DG SOEST 96.12.75 SCHIETINRICHTINGEN: VRIlE BUITENBANEN: BOOGBANEN 

P.TH. KUYPER GROTE MELMWEG geen NR 3764 AZ SOEST OP10.1 GIER / DRJJFMEST: - OPEN, < 350 1'13 

M[)(ED HOCKEYCLUB HEEZERLAANTJE IE 21 3766 LV SOEST 96.12.2.11 SPORTACCOMMODATIES: VELDSPORTCOMPLEX (MET VERUCHTING) 

BOOEWES HEEZERLAANTJE IE 56 3760 AB SOEST 51.1 BOUWBEDRIJVEN: ALGEMEEN 

VAI~ OMME EN DE GROOT HEEZERLAANTJE IE 56 3766 LW SOEST 51.1 BOUWBEDRUVEN: ALGEMEEN 

ZUWA HEE2ERLAANTJE IE 60 3766 LW 50EST 51.1 BOUWBEDRIJVEN: ALGEMEEN 

R.P.J H!LHORST HOOIWEG 2 3768 MR SOEST 01.16.2 INTENSIEVE VEEHOUDERIJEN: VARKENSMESTERIJEN 

G. VAN ZYTVELD JACHTHUISLAAN 19 3762 LB SOEST 96.12.2.9 PAARDENHOUDERIJEN 

MANEGE BOSHOEVE JACHTRUISLAANS7 3762 LB SOEST 96.12.2.9 SPORTACCOMMODATIES: MANEGES 

MT!;. HILHORST-BOUWHUIS LANGE BRINKWEG 87 3764 AC SO EST 01.16.1 INTENSIEVE VEEHOUDERIJEN 

G.P. HILHORST LANGE BRINKWEG 89 3764 AC SOEST 96.12.2.9 PAARDENHOUDERIJEN 

RWZI SOEST-BAARN MAATWEG 10 3761 EH SOEST 98.12.1 RlOOLWATERZUIV./GIERVERW.INR.(GEEN KORRELFABR.): < 100.000 I.E. I 
G.A.J.HARTMAN PETER VAN DEN BREEMERWEG 19 3768 MP SOEST 01.13.1 GEMENGOE VEEHOUDERIJEN 

ENECO ENERGIE (VH: TELECOM SITES) PETER VAN DEN BREEMERWEG 21 N 3768 MP SOEST 40.12.2 ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIEBEDR., MET TRANSFORMATORVERM.: 10 - 100 MVA 

Ll.A. VAN DIJK PETER VAN DEN BREEMERWEG 13 3768MP SOEST 01.12.1 VEEHOUDERIJEN (NIET INTENSIEF) 

J.P.M. KOK PETER VAN DEN BREEMERWEG 7 3768 MP SOEST 01.4.2 AGR. DIENSTVERL BEDR.: MET MACH. VERH. / WERKEN MET LANDBDUWMACHINES I 
ROil WIEGERS BALLONVAARTEN PETER VAN DEN BREEMERWEG 9 3768 MP SDEST OP 3.1 GASFLESSEN (ACETYLEEN, BUTAAN, PROPAAN E.D. ): - < 10.000 L 

CHItISTDFFELHOEVE Pl1NENBURGERLAAN 3 - 5 3763 LE SO EST 01.15.1 PAARDENFOKKERIJEN 

PA~ K HET BOSSCH SOESTERBERGSESTRAAT 133 376B MB SOEST 67.5.1 VAKANTIECENTRA, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 

GE'1EENTE SOEST DE BOSSCHUUR SOESTERBERGSESTRAAT 140 37681'10 SOEST 01.3 .1 PLANTSOENENDIENSTEN. HOVENIERSBEDRJJVEN 

ST.OPENLUCHTTHEATER "CABRIO" SOESTER8ERGSESTRAAT 140 '376B 1'10 SOEST 95.5 SOClAAL-CULTURELE INSTELUNGEN: THEATERS, BIOSCOPEN (GESL. GEBOUWEN) 

DE NllL SOESTER8ERGSESTRAAT 186 )768 MD SOEST 67.12.1 CAFETARIA'S, SNACKBARS, VlSKRAMEN 

DE WESTER DUINEN SOESTERBERGSESTRAAT 18B 3768 MD 60EST 67.11.1 RESTAURANTS 

W.J SCHAKELAAR STAALWIJKLAAN 5 3763 LG SOEST 01.16.2 lNTENSIEVE VEaiOUDERllEN: VAR~ENSMESTERIJEN 

STALLEN HOVE BEAULIEU (J.J. MEERTS) STAALWDKLAAN 7 3763 LG SOEST 96.12.2.9 5PORTACCOMMODATIES: MANEGES 

CAfe THE-cAROli'lAL STADHOUDERLAAN 15 3761 EJ SOEST 67.21.1 CAFE, BARS 

.J 'NESTENENG VEENZOOM 7 3766 1'10 SOEST 01.16.1 lNTENSIEVE VEEHOUDERJJEN 
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K.H. DREES VEENZDDM 8A 3766 NE SOEST 01.15.1 PAARD"ENFOKKERlJEN 

VOETBAL VERENIGING HEES VERLENGDE OUD UTRECHTSEW 2 3766 MG SOEST 96.12.2.11 SPORTACCOMMOOI\TIes, VElDSPORTCOMI'lEX (METVERUCHTING) 

VITENS REGIO KANTOOR WEERDEN POELMANWEG VAN 2 3768 MN SOEST 84.2 KANTOOR MET VLOEROPP.>~ 150 M2 EXCL. .9S/.97 

RESTAURANT 'T HOOGT WEERDEN POELMANWEG VAN 220 3768 MN SO EST 67.11.1 RESTAURANTS 

SCAN CDIN WEERDEN POELMANWEG VAN 23 3768 MN SOEST 84.2 KANTOOR MET VLOEROPP.>~ 150 M2 EXCL. .9S/.97 

HILTON ROYAL PARCK HOTEL WEEROEN POELMANWEG VAN 4 • 6 376B MN SOEST 67.4.2 HOTELS EN PENSIONS: MET MAALTUD 

DRINKWATERPOMPSTATION vrrENS WEERDEN POELMANWEG VAN 7 3768 MN SOEST 40.32.1 I'IATEROLSTRIBUTTEBEDRINEN MET POMPVERMOGEN: < L MW 

GOLFCLUB SOESTDUINEN WEERDEN POELMANWEG VAN 8 3768 MN SOEST 96.12.2.12 SPORTACCOMMODATIES: GOLFBANEN 

MTS A.H.P. EN C.T. VAN DEN BREEMER WEG IN DE MATEN 2 3764 MV SOEST 01.12.1 VEEHOUDERIlEN (NIET INTENSIEF) 

AV PUN EN BURG WIEKSLOTERWEG OZ 10 3766 LS SOEST 96.12.2.11 SPORTACCOMMOOATIES: VELDSPORTCOMPLEX (MET VERUCHnNG) 

WILDEBOER WI EKSLOTERWEG OZ 109 A 3766 LT SO EST 0 1.15.1 PAARDENFOKKERUEN 

CENTRAALCARAVANS WIEKSLOTERWEG OZ 83 A 3766 LS SOEST 72.41.1 AUTOPARKEER· EN STALLlNGSBEDRIJVEN 

H.l. VAN SCHIE WIEKSLOTERWEG WZ 1 3763 LH SOEST 01.13.1 GEMENGDE VEEHOUDERIJEN 

SZHV DE WIEKSLOOT VOF WIEKSLOTERWEG WZ 15 3763 LH SOEST 96.12.1.1 ZWEMBADEN : OVEROEKT 

BEDRIJFSGEBOUW H VAN DORRESTEIN VAARDEHOOGTWEG 4 3763 LM SOEST 51.1 BOUWBEDRINEN: ALGEMEEN 

VAN SENTEN GROENPROlECTEN VAAROEHOOGTWEG 4 3763 LM SOEST 01.3.1 PLANTSOENENDIENSTEN, HOVENIERSBEDRIJVEN 

C.l. VAN DEN HEUVEL WIEKSLOTERWEG WZ 27 3763 LJ SOEST 01.13.1 GEMENGDE VEEHOUOEJWEN 

DE lONG CARAVANSTALLING WIEKSLOTERWEG WZ 37 C 3763 LJ SOEST 72.41.1 AUTOPARKEER· EN STAWNGSBEDRIJVEN 

TUINCENTRUM DE BOSRAND WIEKSLOTERWEG WZ 37 3763 LJ SOEST 99.99.9 TUINCENTRUM 

S.P.M. VAN DE BERG BIRKSTRAAT 142 B 3768 HP SOEST 61.17.1 GROOTHANDEL: BLOEMEN, PLANTEN EN TUINBENODIGDHEDEN 

SOLDAAT KETTING OLIVIER KAZERNE ZEISTER SPOOR HET 1 3769 AP SOESTERBERG 90.6.1 LAND·, LUCHT· EN ZEEMACHTKAZERNES E.D. 

MINISTERIE VAN DEFENSIE DGWT ZEISTER SPOOR HET 13 3769 AP SOESTERBERG 90.6.1 LAND·, LUCHT· EN ZEEMACHTKAZERNES E.O. 

MINSTIERIE VAN DEFENSIE OGWT ZEISTER SPOOR HET 15 3769 AP SOESTERBERG 90.6.1 LAND· , LUCHT· EN ZEEJoIACHTKAZERNES E.D. 

~~N SOESTERBERC; _ _____ ZEISlER SPOOR HET 8 • 10 3769 AP SOESTERBERG 90.6.1 LANo-' ~l!c:HT' EN ZEeMI\CHTKAZERNES E.O. 
--
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Samenvatting 

Inleiding 
De gemeente Soest stelt een nieuw, actueel bestemmingsplan voor het buitengebied op. Op 
grond van het Besluit milieueffectrapportage leiden de bouwmogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt aan veehouderijen tot een planmer-plicht. Het pianMER wordt 
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Soest in procedure gebracht. 
In het pianMER is voor de verschillende relevante milieuthema's ingegaan op de mogelijke 
milieugevolgen van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan Landelijk Gebied . 

Opzet van het pianMER 
In het plan MER zijn per milieuthema de huidige milieusituatie en eventuele autonome 
ontwikkelingen beschreven. Deze zogenaamde referentiesituatie bevat een beschrijving van 
de binnen het plangebied aanwezige waarden (landschap, cultuurhistorie, archeologie, 
natuur). Daarnaast is bekeken in hoeverre in de referentiesituatie sprake is van knelpunten 
en/of overbelaste situaties (voor onder andere de thema's geurhinder, luchtkwaliteit en 
stikstofdepositie) . 

De referentiesituatie dient als vertrekpunt voor de effectbeschrijvingen. Per milieuthema is in 
het pianMER ingegaan op de (potentiele) milieugevolgen als gevolg van de 
ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt. De ontwikkelingsruimte 
voor de veehouderijen vormt de directe aanleiding voor het opstellen van het pianMER en 
neemt daarom een belangrijke plaats in de sectorale analyses in. Bij de effectbeschrijvingen 
is in principe de maximale invulling van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt als uitgangspunt gehanteerd. Voor het thema stikstofdepositie is naast deze maximale 
invulling ook een meer realistisch ontwikkelingsscenario onderzocht (op basis van CBS
gegevens over de ontwikkeling van de agrarische sector binnen de gemeente Soest) . 

Het pianMER gaat niet aileen in op de effecten van de veehouderijen, maar ook op de 
effecten van de overige ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt. 
Het gaat over het algemeen om kleinschalige ontwikkelingen, waaraan in de regels strikte 
voorwaarden worden gesteld. Gezien de aard en omvang van deze ontwikkelingsruimte 
wordt volstaan met een beschrijving op hoofdlijnen van de maximale ontwikkelingsruimte die 
het bestemmingsplan biedt (zowel bij recht, als via afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbe
voegdheden). 

Resultaten en effectbeoordeling 
Natuur 
Natura 2000 
In de omgeving van het bestemmingsplangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden 
gelegen. Met name als het gaat om het thema stikstofdepositie kan ontwikkelingsruimte voor 
veehouderijen (ook op grote afstand) lei den tot negatieve effecten binnen Natura 2000. 
Vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000 is in het pianMER een passende beoordeling 
opgenomen. Van de Natura 2000-gebieden in de omgeving is aileen in het Natura 2000-
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4 Samenvatting 

gebied Oostelijke Vechtplassen sprake van overschrijding van de kritische depositiewaarde 
van de meest gevoelige habitattypen door een hoge achtergronddepositie. Dat betekent dat 
elke toename van stikstofdepositie in deze gebieden kan leiden tot negatieve effecten. Uit de 
berekeningsresultaten blijkt dat het maximale ontwikkelingsscenario tot een redelijke toe
name van de stikstofdepositie leidt op maatgevende locaties binnen de Oostelijke 
Vechtplassen. Significant negatieve effecten zijn om deze reden niet uit te sluiten. Het 
realistische ontwikkelingsscenario leidt echter tot een geringe afname van de 
stikstofdepositie. In de passende beoordeling zijn maatregelen beschreven waarmee in het 
bestemmingsplan of buiten het bestemmingsplan om kan worden geborgd dat geen 
negatieve effecten binnen Natura 2000 optreden. Ais het gaat om verstoring en 
versnippering binnen Natura 2000-gebieden, zijn er geen relevante effecten te verwachten 
als gevolg van de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. 

Ecologische Hoofdstructuur 
Binnen het plangebied maken diverse gebieden deel uit van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS), zoals de bossen en heidegebieden. Het bestemmingsplan biedt bouwmogelijkheden 
op de bestaande bouwkavels en aansluitend daaraan. Deze bouwmogelijkheden leiden niet 
tot areaalverlies van de EHS. Een deel van de extra recreanten wil wandelen, fietsen of varen 
door of langs de EHS. Deze extra bezoekers maken gebruik van bestaande routes. De 
geringe extra bezoekersstromen als gevolg van de uitgebreidere recreatiemogelijkheden 
hebben geen effect op de EHS. 

Soortenbescherming 
Het plangebied biedt leefgebied aan verschillende beschermde soorten. Het betreft 
voornamelijk algemeen voorkomende soorten en daarnaast enkele zwaar beschermde 
soorten. In het plangebied komen ook vee I weidevogels voor. De ontwikkelingen vinden 
hoofdzakelijk plaats op of direct in de buurt van de bestaande bouwkavels. Plaatselijk kan dit 
leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten, zoals aantasting van vaste 
nestplaatsen van broedvogels of aantasting van leefgebied beschermde vissen. Overtreding 
van de Flora- en faunawet moet worden voorkomen door deze effecten te mitigeren en/of 
compenseren. Indien dit niet mogelijk is, kunnen gewenste ontwikkelingen geen doorgang 
vinden of dienen plannen aangepast te worden. Grootschalige en blijvende negatieve 
effecten op de beschermde soorten in het plangebied kunnen echter worden uitgesloten. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
In het plangebied zijn vier landschapstypen te onderscheiden met specifieke landschappelijke 
waarden: het rivier- en uiterwaardenlandschap, het open slagenlandschap, het halfopen 
slagenlandschap (overgangsgebied) en het bos- en heidelandschap. In het gebied zijn 
meerdere gemeentelijke beschermde dorpsgezichten gelegen, zoals De Birkt, landgoed 
Pijnenburg en Op Hees en het gebied Kostverloren. 

Verdergaande schaalvergroting en verbreding van agrarische bedrijven kan ertoe leiden dat 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden aangetast. In het bestemmingsplan 
zijn wei beschermde regels opgenomen, zodat de aantasting beperkt blijft. 

In het plangebied zijn aardkundige monumenten en aardkundig waardevolle gebieden, de 
stuifzanden van de Lange en Korte Duinen en de sneeuw/ijssmeltwaterdalen. Daarnaast 
kennen grote delen van het plangebied een archeologische verwachtingswaarde . In het 
bestemmingsplan is een regeling opgenomen ter bescherming van de aanwezige waarden. 
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tA/OOr:- en !eefk!frnaat 
Geurhinder 
Binnen het bestemmingsplan zijn met name grondgebonden veehouderijen aanwezig. Op 
grond van de wet- en regelgeving gelden vaste minimale afstanden tussen veehouderijen en 
omliggende geurgevoelige objecten (gemeten vanaf de emissiepunten). Op beperkte schaal 
zijn binnen het plangebied intensieve veehouderijen aanwezig. De uitbreidingsmogelijkheden 
voor de intensieve veehouderijen zijn klein en worden beperkt door de geurgevoelige 
objecten die op korte afstand van de bedrijfspercelen zijn gelegen. Gezien het kleine aantal 
intensieve veehouderijen en de ligging, is geen sprake van cumulatie van geurbelastingen. 
Uit het pianMER blijkt dat plaatselijk sprake kan zijn van een hoge geurbelasting, maar dat 
hierdoor geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat. 

Luchtkwaliteit 
De ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan kan leiden tot een toename van de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen. Dit is het gevolg van de emissies vanuit stallen 
en de verkeersaantrekkende werking als gevolg van de ontwikkelingsruimte in het bestem
mingsplan. Uit het pianMER blijkt dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen binnen 
het plangebied echter dermate ver onder de wettelijke grenswaarden liggen, dat een 
toename van emissies als gevolg van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan in 
geen geval leidt tot een overschrijding van grenswaarden. 

Externe veiligheid 
Binnen het plangebied en in de omgeving zijn verschillende risicobronnen aanwezig. Het 
bestemmingsplan maakt geen kwetsbare objecten mogelijk binnen PR 1O-6-contouren. Ook 
maakt het plan geen ontwikkelingen mogelijk die leiden tot een relevante toename van de 
personendichtheden in het gebied en daarmee gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van 
het groepsrisico. 

Overige milieuthema's 

Voor de overige milieuthema's treden geen ongewenste situaties op als gevolg van de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. De ontwikkelingsruimte in het 
bestemmingsplan heeft geen gevolgen voor de bodemkwaliteit en waterhuishouding in het 
gebied. Bij toekomstige initiatieven dient te worden voldaan aan diverse watergerelateerde 
randvoorwaarden en eisen. Bij verschillende flexibiliteitsbepalingen is als voorwaarde 
opgenomen dat geen sprake is van onevenredige gevolgen voor het waterbeheer (waarbij 
schriftelijk advies van de waterbeheerder noodzakelijk is). Hiermee is uitgesloten dat er 
negatieve effecten optreden als gevolg van de ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan. 

De beperkte aantallen extra vervoersbewegingen als gevolg van de 
ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan Landelijk Gebied biedt, leiden niet tot 
knelpunten in de verkeersafwikkeling op de ontsluitende wegen of op het gebied van 
verkeersveiligheid. 

Conclusies en doorvertaling in het bestemmingsplan 
Natura 2000 
Uit de beschrijvingen en beoordelingen in het pianMER blijkt dat effecten van de ontwikke
lingsruimte in het bestemmingsplan Landelijk Gebied over het algemeen beperkt zijn. 
Uitzondering vormt het thema stikstofdepositie. Uit de passende beoordeling voigt dat met 
de bOU\A/mogelijkheden uit het bestemmingsplaii Lande:ijk Gebied significante negatieve 
effecten als gevolg van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 
niet zijn uit te sluiten. Het volledig uitsluiten van significante negatieve effecten binnen het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied is aileen mogelijk met een ingrijpende aanpassing van de 
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6 Samenvatting 

bestemmingsregeling, waarbij veehouderijen slechts onder zeer strikte voorwaarden kunnen 
uitbreiden. Ook zijn er mogelijkheden om buiten het bestemmingsplan om maatregelen te 
treffen om te borgen dat geen significante negatieve effecten binnen Natura 2000 optreden. 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt gemotiveerd op welke wijze wordt omgegaan met de 
resultaten van de passende beoordeling. In deze afweging spelen onder andere de 
berekeningsresultaten voor het realistische ontwikkelingsscenario een rol. 

Overige milieuthema's 
Voor de overige milieuthema's ontstaan geen knelpunten in relatie tot de wettelijke normen 
en grenswaarden die vanuit de sectorale toetsingskaders gelden. Waar relevant is in de 
regels van het bestemmingsplan geborgd dat geen negatieve milieueffecten optreden. In 
verschillende flexibiliteitsbepalingen worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de 
milieukundige inpasbaarheid. 

Uit de beschrijvingen in het pianMER blijkt dat binnen delen van het plangebied sprake is van 
grote landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Naast de toetsing aan de harde 
wettelijke norm en en grenswaarden is van belang of de ontwikkelingsruimte in het 
bestemmingsplan gevolgen heeft voor deze waarden. Uit de sectorale analyses blijkt dat met 
de zonering die is opgenomen in het bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden die daaraan 
zijn gekoppeld en de voorwaarden en uitgangspunten die daarbij in acht dienen te worden 
genomen, op een goede manier invulling is gegeven aan het behouden en versterken van de 
aanwezige waarden. De landschappelijke kenmerken en waarden blijven behouden. Dat geldt 
ook voor de bestaande natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Vanuit de 
doelstellingen voor het buitengebied is er geen aanleiding om de bestemmingsplanregeling 
aan te vullen of aan te scherpen naar aanleiding van de uitkomsten van het planMER. 
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i. inieiaing 7 

1.1. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest 

De gemeente Soest stelt een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied op. Het doel 
van het bestemmingsplan is te komen tot een actueel bestemmingsplan dat voldoet aan aile 
eisen die op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aan het bestemmingsplan worden 
gesteld. Voor dit gebied gelden 18 bestemmingsplannen, waarvan meer dan de helft ouder is 
dan 10 jaar. Bovendien is in de loop der jaren een groot aantal vrijstellingen, ontheffingen, 
wijzigingen en herzieningen doorlopen. Doel van het nieuwe bestemmingsplan is te komen 
tot een harmonisatie van de regelingen in verschillende vigerende bestemmingsplannen en 
de bestemmingsregeling af te stemmen op het actuele beleid. Daarbij gaat het onder andere 
om de Streekplan en verordening van de provincie Utrecht en de gemeentelijke 
Structuurvisie Soest 2009-2030. Deze Structuurvisie is nader uitgewerkt in de Gebiedsvisie 
Landelijk Gebied Soest. 

1.2. Waarom een planMER? 

Toetsingskader 
In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) is 
wettelijk geregeld voor welke projecten en besluiten een milieueffectrapport dient te worden 
opgesteld 1

• Een planmer-plicht is voor een bestemmingsplan aan de orde als het plan: 
kaderstellend is voor een toekomstig besluit over mer-(beoordelings)plichtige 
activiteiten: bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die in het kader van de 
omgevingsvergunning milieu mer-(beoordelings)plichtig zijn; 
mogelijkheden biedt voor activiteiten die een significant negatief effect kunnen 
veroorzaken op Natura2000-gebieden (het opstellen van een passende beoordeling in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is noodzakelijk). 

Drempelwaarden C- en D-lijst 
De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging van grondgebonden veehouderijbedrijven is in het 
kader van de omgevingsvergunning vanaf een bepaalde omvang mer- of mer
beoordelingsplichtig. Deze mer-(beoordelings)plicht is afhankelijk van het aantal dieren 
waarop het initiatief betrekking heeft. De drempelwaarden zijn opgenomen in de C- en D-lijst 
bij het Besluit mer. Voor rundveehouderijen zijn de volgende drempelwaarden opgenomen in 
de D-lijst (mer-beoordelingsplicht in het kader van de omgevingsvergunning): 

200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar; 
340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; 
340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwe!ljk jongvee tot 2 jaar. 

1 De afkorting mer wordt gebruikt om de mer-procedure aan te duiden. Het resultaat van de procedure, 
het milieueffectrapport zelf, wordt afgekort met MER. 
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8 Inleiding 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de drempelwaarden voor veehouderijen zoals opgenomen 
in de C- en D-lijst bij het Besluit mer. 

Planmer-plicht 
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest is hoofdzakelijk conserverend van aard, maar 
biedt wei ontwikkelingsmogelijkheden aan de agrarische bedrijven. Daarbij gaat het onder 
andere om ontwikkelingsruimte voor grondgebonden veehouderijen. Intensieve 
veehouderijen komen binnen het plangebied slechts op zeer beperkte schaal v~~r. Het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied biedt beperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van 
bestaande intensieve veehouderijen. 

Door de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt is het mogelijk dat in 
bepaalde gevallen bij toekomstige uitbreidingen drempelwaarden uit het Besluit mer zullen 
worden overschreden, waarmee het bestemmingsplan het kader vormt voor mogelijk 
toekomstige besluiten over mer(-beoordelings)plichtige activiteiten. Om deze reden is voor 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied sprake van een planmer-plicht. Het betreft met name 
de bouwmogelijkheden voor de grondgebonden bedrijven. Gezien de beperkte 
uitbreidingsruimte voor intensieve veehouderijen (zie paragraaf 2.5), is het niet aannemelijk 
dat bij een dergelijk initiatief drempelwaarden uit het Besluit mer worden overschreden. 

Ook is een planmer-plicht vanwege mogelijk significant negatieve effecten op Natura 2000 
aan de orde. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Binnen 
het plangebied en in de omgeving is een aantal Natura 2000-gebieden gelegen (zie 
hoofdstuk 4). 

1.3. Doel en procedure pianMER 

Doel instrument plan mer 
Doel van een pianMER is het integreren van milieuoverwegingen bij de voorbereiding van in 
dit geval een bestemmingsplan. Daarbij dient te worden getoetst of de ontwikkelingsruimte 
en flexibiliteit die het bestemmingsplan biedt kan leiden tot ongewenste effecten. Waar 
relevant dient het pianMER een beschrijving te geven van de wijze waarop negatieve 
effecten kunnen worden beperkt of voorkomen (dan wei positieve effecten kunnen worden 
versterkt). De resultaten van deze beoordeling worden vastgelegd in een milieueffectrapport 
dat tezamen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. In het 
bestemmingsplan dient te worden verantwoord op welke wijze in het plan is omgegaan met 
de resultaten en conclusies uit het planMER. 

Procedurestappen 
De planmer-procedure bestaat uit de volgende stappen: 
1. openbare kennisgeving opstellen pianMER en bestemmingsplan; 
2. raadpleging bestuursorganen en inspraak over reikwijdte en detailniveau van het plan-

MER; 
3. opstellen pianMER en ontwerpbestemmingsplan; 
4. terinzagelegging pianMER met ontwerpbestemmingsplan (zienswijzen); 
5. toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.; 
6. vaststelling bestemmingsplan. Het pianMER vormt een bijlage bij het bestemmingsplan. 

In het voorontwerpbestemmingsplan is een Notitie reikwijdte en detailniveau (Nrd) opgeno
men, waarin is beschreven op welke wijze in het pianMER de milieueffecten inzichtelijk wor
den gemaakt. Hiermee hebben overlegpartners de mogelijkheid gekregen om te reageren op 
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de re!kv't'!jdtc C~ hct dctz:.Hii;veuu vail het plol,r-·1[R. uuk heeft het yOur ulILwt!r JJue~i.~rT1mings-

plan met daarin de Nrd ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties ingediend die betrekking 
hebben op de reikwijdte en het detailniveau van het plan MER. De Commissie voor de m.e.r. 
is in de voorfase niet betrokken (een advies van de Commissie voor de m.e.r. over de reik
wijdte en detailniveau van een pianMER is vrijwillig). 

Het voorliggende pianMER wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 
Soest in procedure gebracht. Op dit moment wordt het pianMER ook ter toetsing voorgelegd 
aan de Commissie voor de m.e.r. (een toetsingsadvies door de Commissie voor de m.e.r. is 
wettelijk verplicht). 

1.4. Leeswijzer 

Het pianMER is als voigt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 beschrijft de gemeentelijke visie op het landelijk gebied en de vertaling daarvan 
in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de zo
nering die in het bestemmingsplan wordt aangehouden. Ook wordt aandacht besteed aan de 
overige ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en die relevant kunnen 
zijn in het kader van dit planMER. Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak van het pianMER (reik
wijdte en detailniveau), waarbij wordt ingegaan op de onderzochte alternatieven en onder
zoeksmethodiek. 

In hoofdstuk 4 tim 7 komen achtereenvolgens de volgende thema's aan de orde: 
natuur (passende beoordeling); 
landschap, cultuurhistorie en archeologie; 
woon- en leefklimaat; 
overige milieuaspecten (bodem, water en verkeer). 

Per milieuthema is een beschrijving gegeven van de referentiesituatie en wordt ingegaan op 
de mogelijke gevolgen van de ontwikkefingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de conciusies en de doorvertaling in het bestemmings
plan. 
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2. Besiemmingspian Landeiijk Gebied Soest 

2.1. Het plangebied 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied omvat het gehele landelijk gebied van de gemeente 
Soest. De bebouwingslinten, voor zover gelegen in het buitengebied, aan de Birkstraat, 
Amersfoortsestraat, Wieksloterweg Oostzijde en Wieksloterweg Westzijde zijn onderdeel van 
dit bestemmingsplan. De kernen Soest en Soesterberg, de vliegbasis Soesterberg en De Eng 
zijn geen onderdeel van dit bestemmingsplan. Figuur 2.1 geeft de begrenzing van het 
plangebied weer. 

Figuur 2.1 Begrenzing plangebied Landelijk Gebied 
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12 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest 

2.2. Beleid 

De ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die in het plangebied kan worden geboden, wordt 
gedeeltelijk bepaald door het beleid van overheden als het Rijk en de provincie. Daarnaast 
heeft de gemeente Soest zelf beleid en doelstellingen geformuleerd die op het plangebied 
van toepassing zijn. Het bestemmingsplan geeft een overzicht van het relevante beleid (rijk, 
provincie, gemeente). Het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost, de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2025 en de 
Structuurvisie Soest 2009-2030 zijn in belangrijke mate bepalend voor de visie op het gebied 
en de wijze waarop hiermee in de bestemmingsplanregeling wordt omgegaan. V~~r een 
overzicht van de relevante beleiduitgangspunten wordt verwezen naar het bestemmingsplan. 
Het Reconstructieplan, de provinciale Ruimtelijke Structuurvisie / Verordening en de 
gemeentelijke Structuurvisie hebben als input gediend voor de Gebiedsvisie Landelijk Gebied 
die vooruitlopend op het nieuwe Bestemmingsplan Landelijk Gebied is opgesteld. 

2.3. Gebiedsvisie 

Op 15 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Landelijk Gebied vastgesteld. De 
vraag die centraal staat in deze visie is: 'Hoe zou het landelijk gebied van de Gemeente 
Soest eruit moeten zien in 2030 en welke ontwikkelingen zijn mogelijk om een duurzame 
toekomst voor dit gebied te garanderen?' 

De Gebiedsvisie is ontstaan door het combineren van drie bouwstenen: 
• beleid: gemeentelijk en provinciaal beleid; 
• gebied: trends en ontwikkelingen, gebiedskwaliteiten; 
• participatie: voor het opstellen van de Gebiedsvisie heeft een open proces 

plaatsgevonden waarbij inwoners en belanghebbenden konden participeren. 

V~~r de volledige beschrijving van de inventarisatie van het gebied (bestaande situatie), 
trends en ontwikkelingen en de visie op de functioneel ruimtelijke aspecten wordt verwezen 
naar de Gebiedsvisie. 

In de Gebiedsvisie is een keuze gemaakt welke belangen waar in het buitengebied 
prevaleren, en welke ontwikkelingen waar, onder specifieke voorwaarden, mogelijk zijn. Dat 
heeft geleid tot de volgende visiekaart (figuur 2.2). 
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Figuur 2.2 Visiekaart Gebiedsvisie Lande/ijk Gebied 

In de Gebiedsvisie worden de volgende deelgebieden onderscheiden : 

• Bos en Heide; 
• Agrarisch: Eempolder; 
• Dorpsranden: Birkstraat, Jachthuislaan en Wieksloot. 
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14 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest 

Voor de deelgebieden is per deelthema de visie weergegeven : 

Aardkundlge 
Cuitureel erfgoed WOllen Landbouw flatuur Recreatle Visueel RUlmteli)k (h6) waarden 

Ilol en heide IIeschennen t.bunenIaIe AIleen besIarrd Aleen Ills PrimIIie fIIIdie Ileje1de !1oei AtMsserr1g ~ en lich! (bos, 
IIIIimIen en ~ ~ tmnEHS vedilijfsIeam, fieIIen, hekIe, sIlifzanden) 

~ beschennen Coosoideren Ills WIIIdeIen en periijden 

~eenheid op besIaMde routes 

.. wisch: n.yt SIni~ IURevocr Sdm\I~ Apisd'e MIwr Reamt medegeIlIIi Open(~wd 

E~ beschennen nine(rielop iltensNerrg, I~gebied -) 
ontWkeqsert) Ye!bre<iIo, 

lW}sdr 

DoJp8l8llden: n.yl SIni~, IUOevocr Vertre:ing, DeeII OIIIWkelen Reaeetief medegeIlIIi HaIIqJen ~, zit:h\assen 
BirkBlr881 kDIeriItieke nine ~ nikIeIs IIXId wxr I~gebied, behouden mit ill naar open 

eiIeIBIen en !1DeIl, deeIs dorps/InIUIdies, ImdI8p EefJlXlIder enef2ijds en 
rrmrneIUIe III,JBriIdIenaW fief&. en wandeI'IeIIIiDl oouisseIInIscha ri~ dtm 
~ ~er map 
beschennen 

DoJp8I8IIden: n.yl SIni~ IUntevocr Vertreling, Deels primaie ReaWI rnedegeIni H.~, zichIassen 
Wiebloot bescheImen nine ~ hIIdie limen InleIjk geIiied, vanlil rnt naar 1deinsch8ig 

EHS, deeIs OOpsrandfmeties, IRI8chap 8111 beiIe ~ 
ootMtkeIen ~~ beIiouden 
nikIeIs IIXId wxr Prll8f!9lldll 
!,1OeII, deeIs 
agrarische IllitAr 

1lo!psmIen: nY.t IbunriiIe Bimennxle Vec\xeling, TenrmtMstn Reae*f rnedegeIIn*, ~~, 2icht VlI18f 
Jachlhuislaan beIxxMi1g CIOoIJ bioIogisch v.I JacbIIiIIaM dorpInniIQlctie JadNslaan op lorn! Soesbij( 

beschennen beperkte on\'Mkkden !BIle en adIteIzjIe van perr.eIen 
iIIIIeiIiJ}, naUr ~betlOUden 
IIIlMndbij 
0IIIiIge00e 
IIOIIrieu 

2.4. Vertaling visie naar bestemmingsplan 

De gebiedsvisie is vertaald in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. De verschillende 
richtingen die in de gebiedsvisie worden gegeven (beeldkwaliteit, rUimtelijke kwaliteit en 
functioneel ruimtelijke aspecten) komen voornamelijk tot uiting in de mogelijkheden die in 
de agrarische bestemmingen bij recht en via flexibiliteitsbepalingen worden geboden. De 
gebiedsvisie is vertaald naar een toetsingskader. Het toetsingskader is opgenomen als 
bijlage in de regels. Bij de flexibiliteitsbepalingen is de voorwaarde opgenomen dat een 
ontwikkeling de, voor de zone waarin de ontwikkeling plaatsvindt, in het toetsingskader 
beschreven visueel-ruimtelijke kwaliteit en gewenste beeldkwaliteit niet mag aantasten. 
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legenda 

_ Bos en Heide 

l~j)$.J Agrarlsch met waarden: Eempolder 

Agrarlsch met waarden: Blrkstraat 

_ Agrarlsch met waarden: Jachthulslaan 

~ Agrarisch met waarclen: Wieksloot 

Figuur 2.3 Zoneringtoetsingskader o.b.v. gebiedsvisie 

Bos en Heide: Bos en Natuur 
Het bos- en heidegebied bestaat voornamelijk uit bestaande bossen en natuur. De bestaande 
bos- en natuurgebieden zijn conform de vigerende bestemmingsplannen voorzien van de 
bestemming Bos of de bestemming Natuur. 
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16 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest 

Agrarisch Eempolder: Agrarisch met waarden (AW) 
De belangrijkste visueel-ruimtelijke kwaliteit van de Eempolder is de openheid van het 
weidegebied met een karakteristieke slagenverkaveling. Bij ontwikkelingen in deze zone 
moet rekening gehouden worden met de landschappelijke waarde van de 
strokenverkaveling. 

De ontwikkelingen in de Eempolder zullen met name een agrarisch karakter hebben. In de 
Eempolder wordt ruimte geboden voor schaalvergroting van agrarische bedrijven. Bij recht 
krijgen agrarische bedrijven in deze zone een bouwvlak van 1,5 ha. In deze zone wordt via 
een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid geboden om het bedrijf met maximaal 0,5 ha te 
vergroten tot 2 ha. 

In deze zone worden, naast schaalvergroting van agrarische bedrijven, ook mogelijkheden 
geboden voor intensivering en verbreding van agrarische bedrijven en biologische landbouw. 

Dorpsranden Birkstraat: Agrarisch met Waarden (AW) 
De Birkstraat is een agrarisch lint met ruime doorzichten naar het open agrarische gebied 
van de Eempolder aan de noordzijde en het coulissenlandschap richting Korte Duinen aan de 
zu idzijde. Bij ontwikkelingen in deze zone moet rekening gehouden worden met de 
landschappelijke waarde van de doorzichten en slagenverkaveling en het beschermde stads
en dorpsgezicht. 

De Birkstraat krijgt een meer divers karakter. De agrarische bestemming is nog steeds 
primair maar door de ligging tussen het stedelijke gebied van Soest en Amersfoort vindt 
steeds meer verbreding plaats (groene diensten). 

In deze zone zijn de agrarische bedrijven op basis van de vigerende regeling voorzien van 
een bouwvlak van 1 ha. Daar waar bedrijven reeds 1 ha of meer aan bebouwing hebben is 
maatwerk toegepast en een bouwvlak van 1,5 hectare opgenomen. Via een 
wijzigingsbevoegdheid is de mogelijkheid opgenomen om het bouwvlak met maximaal 0,5 ha 
te vergroten. 

In deze zone worden, naast de agrarische bedrijfsvoering, mogelijkheden geboden voor 
verbreding van agrarische bedrijven en biologische landbouw. 

Dorpsranden lachthuislaan: Agrarisch met Waarden (AW) 
De zone Jachthuislaan is een overgangsgebied met verschillende functies. Vanuit de laan zijn 
er doorzichten naar het noordelijk gelegen bosgebied van Paleis Soestdijk, het agrarische 
gebied tussen de Jachthuislaan en de (groene) dorpsrand van Soest. Bij ontwikkelingen in 
deze zone moet rekening gehouden worden met de landschappelijke waarde van de 
doorzichten, de groene dooradering van de zone en het behoud van het groene karakter van 
het dorp. 

Het Jachthuislaangebied krijgt een meer divers karakter. In deze zone mogen agrarische 
bedrijven groeien tot maximaal 1 ha . Via een wijzigingsbevoegdheid is de mogelijkheid 
opgenomen om het bouwvlak met maximaal 0,5 ha te vergroten. Daarnaast worden 
mogelijkheden geboden voor verbreding van agrarische bedrijven en biologische landbouw. 

Dorpsranden Wieksloot: Agrarisch met Waarden (AW) 
Het Wiekslootgebied kenmerkt zich door lintbebouwing, met voornamelijk woningen, met 
veel doorzichten naar het agrarische coulissenlandschap tussen de Wieksloot en de 
dorpsrand. Het landschap is kleinschalig met veel lijnvormige beplantingen en bospercelen. 
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Bij ont'vvlkk€lingeii in deLe zune fnoel l-d<..E:( liIIY y~huuden worden met de iandschappelljKe 
waarde van het coulissenlandschap, de kleinschaligheid van het landschap en het behoud 
van de open zichtrelaties. 

In deze zone mogen agrarische bedrijven groeien tot maximaal 1 ha. Via een 
wijzigingsbevoegdheid is de mogelijkheid opgenomen om het bouwvlak met maximaal 0,5 ha 
te vergroten. 

2.5. Bouwmogelijkheden bestemmingsplan 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan 
biedt. De beschrijving richt zich uitsluitend op activiteiten die kunnen leiden tot een bepaalde 
milieubelasting die (mogelijk) relevant is in het kader van het op te stellen planMER. 

Grondgebonden veehouderijen 
In het bestemmingsplan krijgen aile bestaande agrarische bedrijven een agrarisch bouwvlak 
toegewezen. Binnen deze bouwvlakken zijn grondgebonden veehouderijen toegestaan. 
Uitgangspunt voor de agrarische bouwvlakken in de zones Soesterveen, Birkstraat en 
Jachthuislaan zijn de bestaande rechten (1 ha). Voor een kleine overschrijding van het 
bouwvlak is in de planregels een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. In de zone Eempolder 
en bedrijven in de zone Birkstraat met reeds 1 ha of meer aan bebouwing zijn bouwvlakken 
van 1,5 ha. opgenomen. Via een wijzigingsbevoegdheid kunnen de bouwvlakken met 0,5 ha 
worden vergroot. 

Intensieve veehouderijbedrijven 

Voor intensieve veehouderijbedrijven geldt een andere aanpak. De bouwmogelijkheden voor 
intensieve veehouderijen zijn gebaseerd op het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht
Oost. Nieuwe intensieve veehouderijen zijn niet toegestaan. Bestaande bedrijven zijn 
conform de bestaande rechten bestemd en voorzien van de aanduiding intensieve 
veehouderij. 

De intensieve veehouderij in de zone Eempolder (bestemming AW) is gelegen in 
verwevingsgebied . In het verwevingsgebied is een eenmalige vergroting van het bouwvlak 
met 30% voor uitbreid ing van intensieve veehouderij toegestaan, mits deze uitbreiding niet 
op gespannen voet staat met lokale omgevingskwaliteiten. Aangezien in het 
bestemmingsplan de bouwmogelijkheden worden verruimd, mag de bebouwing ten behoeve 
van intensieve veehouderij op basis van de huidige rechten (3.000 m2) binnen het bouwvlak 
eenmalig worden vergroot met 30%. 

De overige intensieve veehouderijen zijn gelegen in extensiveringsgebied. In 
extensiveringsgebied is uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven buiten de huidige 
rechten in het bestemmingsplan niet meer mogelijk is. Dat betekent dat maximaal 3.000 m2 
mag worden gebouwd ten behoeve van intensieve veehouderij. 

Nieuwvestiging en omschakeling 
Gezien de afname van het aantal agrarische bedrijven binnen de gemeente wordt 
nieuwvestiging van agrarische bedrijven niet toegestaan . Hervestiging van een bedrijf op een 
bestaand agrarisch bouwvlak is wei mogelijk. De grondgebonden landbouw is de beheerder 
van dit landschap en dient daarom behouden te blijven. Omschakeling naar een andere 
productietak is niet toegestaan, omdat deze agrarische productietakken een te grote 
nadelige invloed op de beleving van het landschap hebben. 
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18 Bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest 

Nevenfuncties bij agrarische bedrijven 
De gezamenlijke omvang van de nevenfuncties moet een ondergeschikt deel vormen van het 
betreffende agrarisch bedrijf, anders betreft het een hoofdfunctie en kan deze niet meer 
onder de agrarische bestemming worden gerekend. am het begrip ondergeschiktheid 
toetsbaar te maken, dienen deze plaats te vinden in de bestaande bebouwing met een 
maximum oppervlak van 300 m2. Daarnaast zijn voor bepaalde nevenfuncties specifieke 
voorwaarden opgenomen. 

Het bestemmingsplan staat diverse nevenfuncties bij agrarische bedrijven bij recht toe. 
Daarbij gaat het om functies zonder (of met zeer beperkte) effecten: extensieve dagrecreatie 
en kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen. 

Er worden, gezien de aard van de functies, geen voorwaarden gesteld met betrekking tot de 
omvang van de nevenfuncties die bij recht worden toegestaan. Daarnaast is een 
afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor meer omvangrijke nevenfuncties. Daaraan zijn 
strikte voorwaarden verbonden. Verder zijn voor enkele specifieke functies, zoals 
bijvoorbeeld kleinschalig kamperen bij agrarische bedrijven, specifieke regels opgenomen om 
de omvang van de nevenactiviteiten af te bakenen. 

Niet-agrarische vervolgfuncties bij voormalige agrarische bedrijven 
Bij het beeindigen van agrarische bedrijfsactiviteiten biedt het bestemmingsplan via een 
wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheid om vervolgfuncties te realiseren. In de wijzigingsre
gels is een aantal voorwaarden opgenomen. Zo dient onder andere te worden aangetoond 
dat de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van vervolgfuncties niet onevenredig 
groot is en de bestaande infrastructuur berekend is op de nieuwe activiteit. En dient een 
deskundig advies inzake cultuurhistorie, landschap en natuur te worden overlegd. 

Ruimte voor Ruimteregeling 

Op basis van de Gebiedsvisie Landelijk Gebied is toepassing van de Ruimte voor 
Ruimteregeling mogelijk. In de bestemming Agrarisch met waarden en Wonen (ter plaatse 
van de aanduiding voormalige bedrijfsbebouwing) wordt een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen voor Ruimte voor Ruimte. 

Natuur 

Ook biedt het bestemmingsplan (met een wijzigingsbevoegdheid) de mogelijkheid om de 
bestemming geheel, gedeeltelijk en/of gefaseerd te wijzigen van Agrarisch naar Natuur ten 
dienste van de ontwikkeling van ecologische verbindingszones en nieuwe natuur. 
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3.1. Studiegebied 

In paragraaf 2.1 is ingegaan op de begrenzing van het plangebied. Het studiegebied is het 
gebied waar milieueffecten, als gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt, (kunnen) optreden. Het betreft het plangebied en de omgeving 
ervan. De reikwijdte van milieugevolgen van de ontwikkelingsruimte voor veehouderijen kan 
aanzienlijk verschillen per milieuaspect. V~~r bepaalde milieuaspecten komt het studiegebied 
vrijwel overeen met het plangebied, voor andere milieuthema's kan het studiegebied zich tot 
(ver) buiten het plangebied uitstrekken. Een voorbeeld van de laatstgenoemde categorie is 
het thema stikstofdepositie (met name als gevolg van de uitbreiding van veehouderijen/de 
omschakeling naar veehouderij). Indien het studiegebied afwijkt van het plangebied, wordt 
dit in de volgende hoofdstukken per thema aangegeven. V~~r de overige 
ontwikkelingsruimte (niet veehouderij gerelateerd) is de omvang van het studiegebied over 
het algemeen beperkt. Deze ontwikkelingsruimte is dermate kleinschalig dat de reikwijdte 
van de (potentiele) milieueffecten beperkt is. 

3.2. Alternatieven 

3.2.1. Referentiesituatie 
In het pianMER wordt per milieuthema de huidige milieusituatie beschreven en wordt aange
geven wat er in het studiegebied zal gebeuren als de voorgenomen activiteit niet wordt uit
gevoerd: de autonome ontwikkelingen. Dit nulalternatief is geen middel om het gestelde doel 
te bereiken. Het vormt het referentiekader voor de effectbeschrijving van de plansituatie. Per 
milieuthema kan de referentiesituatie overigens verschillen. 

Natura 2000 
Bij de toetsing van de effecten op Natura 2000 dient op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 naar de feitelijke situatie gekeken te worden (het bestaand 
gebruik, zonder rekening te houden met eventuele autonome ontwikkelingen en/of 
onbenutte ruimte in de milieuvergunningen). Aangezien het binnen het plangebied voor een 
belangrijk deel gaat om melkrundveehouderijen die onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit vallen. Is er geen aanleiding om naast het bestaand gebruik een 
referentiesituatie te onderzoeken waarin rekening is gehouden met aanpassingen in 
stalsystemen en het 0pvullen van onbenutte ruimte in de vergunningen. Dit in tegenstelling 
tot gebieden waar de intensieve veehouderij een belangrijke rol speelt. 

\Joor de veehouderijen binnen het p!angebied is bij het bepalcn van het bestaand gebruik 
gemaakt van bedrijfsgegevens zoals die bekend zijn bij de gemeente en gegevens van het 
CBS over het aantal stuks vee binnen de gemeente Soest (paragraaf 3.2.2). De gegevens 
van de gemeente geven inzicht in de vergunde aantallen dieren. De gegevens uit het 

Adviesbureau RBOl 
Rotterdam 

034200.16935.00 



20 Aanpak pianMER 

vergunningenbestand zijn per diercategorie vergeleken met de gegevens van het CBS. Waar 
relevant heeft een correctie plaatsgevonden van de vergunningengegevens. Met deze aanpak 
komt het totaal aantal dieren per diercategorie binnen het plangebied overeen met de 
gegevens van het CBS, waarmee het 'bestaand gebruik' zo dicht mogelijk wordt benaderd. 

Overige milieuthema's 
V~~r andere milieuthema's wordt in de beschrijving van de referentiesituatie voor zover 
relevant wei rekening gehouden met autonome ontwikkelingen. 

3.2.2. Plansituatie 
De ontwikkelingsruimte voor de grondgebonden veehouderijen vormt de directe aanleiding 
voor het opstellen van het plan MER en neemt daarom een belangrijke plaats in de effectbe
schrijvingen in. Gezien de aard en omvang van de ontwikkelingsmogelijkheden uit het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied, zullen de veehouderijen ook voor een belangrijk dee I 
bepalend zijn voor de milieusituatie binnen het plangebied en de mogelijke effecten op de 
Natura 2000-gebieden buiten het plangebied. De overige ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt zijn dermate kleinschalig (of via een 
wijzigingsbevoegdheid onder strikte voorwaarden), dat kan worden volstaan met een 
effectbeschrijving op hoofdlijnen. 

Ontwikkelingsruimte veehouderijen 
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied biedt ontwikkel ingsruimte aan de grondgebonden 
veehouderijen. Om inzicht te krijgen in de (potentiele) gevolgen van deze 
ontwikkelingsruimte voor de stikstofdepositie binnen Natura 2000 is een tweetal 
ontwikkelingsscenario's uitgewerkt en onderzocht. Ais de onderzoeksresultaten daar 
aanleiding toe geven worden maatregelen beschreven waarmee negatieve effecten in het 
bestemmingsplan kunnen worden voorkomen of beperkt. 

Maximaal ontwikkelingsscenario veehouderij 
Gelet op de eisen uit het Besluit mer en jurisprudentie dient het plan MER in ieder geval in
zicht te geven in de milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. Deze maximale ontwikkelingsruimte omvat niet aileen de mogelijk
heden die in het bestemmingsplan bij recht worden geboden, maar ook via afwijking met een 
omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheden (zie paragraaf 2.4). Concreet betekent dit 
dat bestaande grondgebonden veehouderijen de bouwmogelijkheden die het 
bestemmingplan biedt (bij recht en via afwijking en wijziging) volledig benutten. De 
maximale ontwikkelingsruimte versch ilt per zone. 

Melkrundvee 
V~~r het bepalen van de maximale invulling van de bouwvlakken wordt gebruikgemaakt van 
kentallen . In het rapport Megastallen in beeld van Alterra (rapport 1581) wordt voor de 
maximale invulling van een bouwvlak van 1 - 1.5 hectare uitgegaan van 250 stuks 
melkrundvee (excl. jongvee) . Binnen delen van het plangebied (Eempolder) kunnen 
bedrijven via wijzigingsbevoegdheid uitbreiden tot maximaal 2 hectare . In het verlengde van 
de voorgenoemde maxima Ie invulling bij 1-1.5 hectare is in dit pianMER voor de maximale 
invulling van een bouwvlak van 2 hectare uitgegaan van 350 stuks melkrundvee. V~~r de 
verhouding melkvee -jongvee is 0.7 aangehouden (245 stuks jongvee) . 

De maximale ontwikkelingsruimte voor de veehouderijen wordt niet aileen bepaald door de 
omvang van de bouwvlakken, maar ook door de beschikbare hectares (potentiele) 
weidegrond. Wanneer voor aile bestaande veehouderijen wordt uitgegaan van een maximale 
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op'/u!!ing van de bcuv':mcgclijkhcdcn die h2t besternmiliysplan biE=uL eU It!ureLiscne siruarie) is 
ten opzichte van het bestaand gebruik sprake van een vergroting van het aantal stuks 
rundvee met een factor 10 (9.700 stuk melkrundvee > 2 jaar). Binnen de gemeente is ruim 
700 hectare grasland beschikbaar. Er is gezien de bestemmingslegging niet tot nauwelijks 
ruimte voor omzetting naar nieuw grasland. Wei kunnen bedrijven binnen de gemeente 
Soest gebruik maken van weidegrond ten noorden van het plangebied. 

Intensieve veehouderijen 
Binnen het plangebied is sprake van een beperkte aantal intensieve veehouderijen . Deze 
bedrijven zijn specifiek bestemd. 

Het bedrijf op het perceel Birkstraat 142 mag maximaal 3.000 m2 bedrijfsbebouwing 
realiseren ten behoeve van de intensieve veehouderij. In de huidige situatie is sprake van 
tegen de 2.000 m2 aan bedrijfsbebouwing. Fysiek zijn de uitbreidingsmogelijkheden binnen 
het bouwvlak beperkt. Daarnaast is sprake van gevoelige objecten op korte afstand van het 
bouwvlak. Op basis van de huidige oppervlakte en aanwezige dieraantallen en de maximaal 
toegestane oppervlakte is de maximale invulling bepaald. 

Ook het bedrijf op het perceel Lange Brinkweg 87 mag bij recht maximaal 3.000 m2 

bedrijfsbebouwing realiseren ten behoeve van de intensieve veehouderij. Daarnaast is echter 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om dit oppervlak te vergroten met maximaal 3.000 
m2

• De bouwmogelijkheden bij recht zijn reeds vrijwel volledig benut. V~~r de maxima Ie 
invulling is uitgegaan van een benutting van de 30% extra via wijzigingsbevoegdheid (900 
m2

). 

Het bedrijf op het perceel Veenzoom 7 mag maximaal 3.000 m2 bedrijfsbebouwing realiseren 
ten behoeve van de intensieve veehouderij. In de huidige situatie is hier slechts een klein 
deel van benut. Fysiek zijn de uitbreidingsmogel ijkheden binnen het bouwvlak beperkt. 
Daarnaast is sprake van gevoelige objecten op korte afstand van het bouwvlak. Op basis van 
de huidige oppervlakte en aanwezige dieraantallen en de maximaal toegestane oppervlakte 
is de maximale invulling bepaald. 

Overige diercategorieen 
Ook zijn binnen het plangebied bedrijven aanwezig waar op beperkte schaal schapen of 
paarden worden gehouden. V~~r de maximale invulling van de ontwikkelingsruimte die het 
bestemmingsplan biedt, zijn deze diercategorieen niet relevant. De maximale invulling met 
een melkrundveehouderij zoals hiervoor beschreven, zal meer emissie genereren dan een 
schapenhouderij of paardenhouderij. Om deze reden zijn deze diercategorieen in het 
maximale ontwikkelingsscenario buiten beschouwing gelaten. 

Trendscenario veehouderij 
Gezien de landelijke trend van schaalvergroting en daarmee samenhangend de afname van 
het aantal agrarische bedrijven, is het niet reeel dat aile veehouderijen binnen het 
plangebied zullen uitbreiden. Naast het maximale ontwikkelingsscenario is in het onderzoek 
stikstofdepositie daarom ook een meer realistisch ontwikkelingsscenario onderzocht. Daarbij 
is gebru ikgemaakt van de gegevens van het CBS (Statline) over de ontwikkeling van het 
aantal stuks vee binnen de gemeente Soest. 

Uit de CBS-gegevens blijkt dat binnen de gemeente Soest in de periode 2000 tot 2012 
sprake is geweest van een daling van het aantal stuks melkrundvee. Ook het aantal 
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bedrijven is sterk afgenomen. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de betreffende CBS
gegevens. 

Tabel3.1 CBS-gegevens ontwikkeling rundveesector binnen de gemeente Soest 

diercategorie aantal bedrijven aantal stuks vee 

2000 2012 2000 2012 

melkrundvee (totaal, incl . 
42 19 1.789 1.485 

jongvee) 

Het is aannemelijk dat de trend van schaalvergroting ook de komende 10 jaar binnen de 
planperiode zal doorzetten, waarbij een aantal kleinere bedrijven de bedrijfsactiviteiten 
binnen de planperiode zullen beeindigen en grotere bedrijven verder zullen doorgroeien. In 
het trendscenario is enerzijds rekening gehouden met een voortzetting van de dalende trend. 
Daarnaast is er echter van uitgegaan dat deze daling zal worden gecompenseerd door een 
mogelijke groei als gevolg van het wegvallen van de melkquota in 2015. Per saldo is 
uitgegaan van een beperkte toename van het aantal stuks melkrundvee binnen het 
plangebied. 

Overige diercategorieen 
In het trendscenario is niet aileen rekening gehouden met een ontwikkeling van het aantal 
stuks rundvee, maar zijn op basis van de trends die volgen uit de CBS-gegevens over de 
afgelopen 12 jaar ook voor de andere diercategorieen. Uitgangspunten geformuleerd. Tabel 
3.2 geeft een overzicht van de gegevens. V~~r de intensieve veehouderijen is in het 
trendscenario echter wei rekening gehouden met de maximale oppervlaktes zoals die in het 
bestemmingsplan specifiek per bedrijf zijn toegestaan. 

Tabel3.2 CBS-gegevens ontwikkeling overige diercategorieen binnen de gemeente 
Soest 

diercategorie aantal bedrijven aantal stuks vee 

2000 2012 2000 2012 

Vleesvee 17 4 187 201 

Paarden 25 13 350 288 

Varkens 7 1 5.639 3.745 

Geiten 6 2 14 14 

Leghennen 4 3 3.480 15.890 

Schapen 10 6 346 312 

Om een beeld te geven van de verschillen tussen deze beschreven onderzoekssituaties geeft 
tabel 3.3 per onderzoekssituatie een overzicht van de totale emissie binnen het plangebied 
(aile diercategorieen samen). 

Tabel 3.3 Emissie per onderzoekssituatie (in kg NH3) 

Bestaand gebruik Trend Maximaal 

Emissie 21.913 19.209 107.213 
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Overige ontwikkelingsmogelijkheden 
Het pianMER gaat niet aileen in op de effecten van de veehouderijen, maar ook op de 
effecten als gevolg van de overige ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt, zoals 
neven- en vervolgfuncties. Deze ontwikkelingen worden veelal niet bij recht mogelijk 
gemaakt, maar via afwijking met een omgevingsvergunning of wijzigingsbevoegdheid. De 
ontwikkel ingsruimte is beperkt omdat deze in het bestemmingsplan aan strikte voorwaarden 
verbonden is. Om deze reden is de ontwikkeling van alternatieven of scenario's niet zinvol 
en/of noodzakelijk. Wei wordt bekeken of gezien de milieusituatie binnen het studiegebied 
(referentiesituatie) er mogelijk knelpunten ontstaan wanneer op grote schaal gebruik wordt 
gemaakt van de (maximale) ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt. Ais sprake 
is van potentiele knelpunten, is een voorstel gedaan voor aanscherping van de 
bestem mingsregeling. 

3.3. Sectorale onderzoeken 

Tabel 3.4 geeft een overzicht van de te onderzoeken milieuaspecten die in het pianMER aan 
de orde komen en de wijze waarop de milieueffecten inzichtelijk zijn gemaakt. V~~r zover 
dat nuttig is worden de effecten kwantitatief beschreven. Vanwege het schaalniveau van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied, worden de meeste effecten echter kwalitatief 
beschreven. Bij de effectbeoordeling is gebruikgemaakt van een ordinale schaal, zodat de 
verschillende milieueffecten met elkaar kunnen worden vergeleken. Bij deze schaal worden 
de volgende klassen gebruikt: 

een zeer negatief effect: 
een negatief effect: 
een licht negatief effect: -/0 
een neutraal effect : 0 
een licht positief effect: 0/+ 
een positief effect: + 
een zeer positief effect: ++ 

Tabel 3.4 Overzicht sectorale onderzoeken 
thema 
natuur 

landschap, cultuurhistorie en 
archeologie 

woon- en leefklimaat 

overige milieuaspecten 
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te beschrijven effecten 

- vernietiging, versnippering, 
verzuring/vermesting, verstoring, 
verandering water-huishouding 

- aantasting leefgebied beschermde 
soorten 

- aantasting karakteristieke patronen en 
structuren 

- aantasting historische land-
schapskenmerken 

- aantasting openheid 

- aantasting archeologische en 
aardkundige waarden 

- geurhinder 

- luchtkwaliteit 

- gezondheid 

- p)(tprnp IIPi linhpiri 
- .. - - • . . - • - ''' ::J ' . _.-

- bodem 

- water 

- verkeer en vervoer 

werkwijze 

- kwalitatief/kwantitatief 

- kwalitatief 

- kwalitatief/kwantitatief 
voorzovergegevens 
beschikbaar 

- kwalitatief 
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4. Natuur 2.5 

4.1. Inleiding 

Bij de beoordeling van het aspect ecologie worden met betrekking tot de beschermde soor
ten, Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 

aantasting of verstoring Natura 2000, Ecologische Hoofdstructuur en Beschermde 
Natuurmonumenten; 
verstoring of vernietiging van zwaar beschermde soorten of hun vaste rust- en verblijfs
plaatsen. 

Ten aanzien van Natura 2000 is het studiegebied groter dan het plangebied. Het studiege
bied reikt tot de maatgevende Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied 
zoals in paragraaf 4.3.1 is aangegeven. 

Bij het opstelien van deze paragraaf zijn de volgende bronnen gehanteerd : 
Dobben, H.F. van (2012): 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toege
past op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000' Alterra-rapport 2397; 
Provincie Noord-Holiand (2012): Atlas Natura 2000 Oostelijke vechtplassen en 
Naardermeer; 
www.pbl.nl; 
www.rivm.nl/nl/themasites/gcn/Depositiekaarten (geraadpleegd in oktober 2012); 
www.waarneming.nl; 
www.ravon.nl. 

4.2. Toetsingskader 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) 
Bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 
Deze wet: 

verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 
Beschermingzones (sbz's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de 
Nederlandse wetgeving; 
regelt ook de bescherming van de al bestaande (staats)natuurmonumenten; 
vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelsteliin
gen; 
legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van Nb-wetvergunningen meestal bij de 
provincies (in dit geval Gedeputeerde Staten van Utrecht). 

Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te realiseren of an
dere handelingen te verrichten, die - gelet op de instandhoudingsdoelsteliing - de kwaliteit 
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van het gebied kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben2l • V~~r ver
gunningverlening is dan een habitattoets nodig. Een dergelijke toets verloopt volgens ver
schillende stappen. De eerste stap betreft de orientatiefase waarin sprake is van een voor
toets. Centraal staat dan de vraag of er een kans op een significant negatief effect is. Indien 
dit het geval is, dient aan de hand van een passende beoordeling dit effect te worden be
paald. Om voor vergunningverlening in aanmerking te komen dient vervolgens voldaan te 
worden aan de zogenaamde ADC-criteria: 

zijn er geen Alternatieven? 
is er sprake van een Dwingende reden van groot openbaar belang? 
zijn er Compenserende maatregelen voorzien? 

In de orientatiefase kan ook geconstateerd worden dat er wei een negatief effect wordt ver
wacht, maar zeker geen significant effect. In dat geval kan voor vergunningverlening vol
staan worden met een zogenaamde verslechterings- en verstoringstoets. In deze minder 
diepgaande toets dient dan te worden onderbouwd dat sprake is van een aanvaardbaar of 
zelfs verwaarloosbaar effect. In het kader van de Natuurbeschermingswet dienen zowel in
terne effecten (binnen Natura 2000) als externe effecten (buiten Natura 2000) van het voor
nemen op de te beschermen soorten en habitats te worden onderzocht. 

V~~r Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen: 
De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er 
geen verstoring optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen. 
V~~r elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten sig
nificante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling ge
maakt van de gevolgen voor het gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts 
toestemming voor het plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. In dergelijke gevallen 
moeten tevens inspraakmogelijkheden zijn geboden. 
Ais een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet wor
den gerealiseerd terwijl het negatief beoordeeld is, moeten aile nodige compenserende 
maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 
Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard blijft. 

Bestaand gebruik 
Het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied is overwegend consoliderend van aard, 
hetgeen concreet betekent dat het bestaand gebruik en rechten worden voortgezet. Het 
begrip bestaand gebruik heeft in het licht van de Nb-wet een specifieke betekenis: als 
peildatum geldt 1 oktober 2005 (in bepaalde gevallen 31 maart 2010). Het huidige (feitelijk 
bestaande) ruimtegebruik hoeft niet getoetst te worden op effecten op Natura 2000-
gebieden voor zover dit gebruik reeds veer 1 oktober 2005 plaatsvond. De mogelijke 
effecten van dit gebruik worden meegenomen bij de in ontwikkeling zijnde beheerplannen. 

Flora- en faunawet 
V~~r de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet 
is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De 
Ffw bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 

2) Volgens de EU-handlelding treedt 'verslechtering' op, wanneer de door de habitat ingenomen oppervlakte afneemt 
of wanneer er een dalende lijn optreedt met betrekking tot de specifieke betekenis van een gebied voor de 
Instandhouding van de habitat of de daarmee 'geassocieerde typische soorten' op lange termijn . Van 'verstoring' is 
volgens de EU-handleiding sprake, wanneer uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de soort het gevaar loopt 
niet langer een levensvatbare component van de natuurlijke habitat te blijven. 
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tings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' 
en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of ge
bruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de 
Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. V~~r zover deze vrijstelling 
niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te 
verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken. V~~r de zwaar beschermde soorten 
wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos
bouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 
er geen alternatief is; 
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aan
gezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 

Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken, de volgende 
interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot aileen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, en 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uit
zonderingen, te weten: 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieen gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het ge
hele seizoen. 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil) . 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voor
waarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voor
beeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten aan
gegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wei over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
De soorten uit categorie 5 vragen soms wei om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten 
niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wei jaarrond beschermd als 
z'vvaaiweQende feiter. of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan 
moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
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4.2.1. Toetsingscriteria 
In en rond het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig. Directe effecten als 
versnippering, areaalverlies en verandering van waterhuishouding kunnen dan ook worden 
uitgesloten. Ontwikkelingen in het plangebied kunnen wei leiden tot verstoring (recreatie) en 
verontreiniging (stikstofdepositie) van verder weg gelegen Natura 2000-gebieden. 

4.3. Referentiesituatie 

4.3.1. Natura 2000-gebieden 
In de omgeving van het plangebied zijn verschillende Natura 2000-gebieden gelegen : 

Oostelijke vechtplassen; 
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever; 
Arkemheen; 
Veluwerandmeren. 

Figuur 4.1 Ligging Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied 

034200.16935.00 Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 



Natuur 29 

F!QlJlJr 4 .1 geeft de !!gg!ng '.,'an de 2000 gebieden 'vv~er. 

gebieden afzonderlijk beschreven. 

Oostelijke Vechtplassen 
De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en 
de oostrand van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane 
meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door 
zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de 
zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen 
ontstaan . In het gebied zijn twee belangrijke gradienten te onderscheiden: van noord naar 
zuid loopt een gradient van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, 
tri lveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradient is te zien van toenemende kwel 
(in petgaten en trilvenen). Belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen 
(roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel 
waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet) . Ook van enig belang als 
broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, 
ijsvogel) . 

De Oostelijke Vechtplassen is nog niet definitief als Natura 2000-gebied aangewezen. Het 
gebied is aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In figuur 4.2 is 
een uitsnede opgenomen van de ontwerpkaart van het gebied. De zuidoosthoek van het 
gebied, het dichtst bij het plangebied, is zowel vogelrichtlijn- als habitatrichtlijngebied. 

Legenda 
D VR (2.812 hal 

VR + HR (3.582 hal 
_ VR + NB (15 hal 

_ VR+HR+NB(146hal 

Totale oppervlakte = 6.556 ha 
D NB(lha) 

_ Ander Natura 2ooo-gebled (lndkatlefl 

VR = Vogelrichtlljngebled 
HR = Habitatrlchtlijngebied 
NB = Beschermd natuurmonument 

Figuur 4.2 Uitsnede ontwerpkaart Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen (bron: 
http ://www.synbiosys.a lterra .nl/natura2000/gebiedendatabase) 

In het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn instandhoudingsdoelen opgenomen. 

Tabel4.1 Instandhoudingsdoelen Oostelijke Vechtplassen 

Habitattypen 

H3140 Kranswierwateren 

H3150 Meren met krabbenscheer 
En fOfiteinkruiden 

H4010B Vochtige heiden 
(Iaagveengebieq) 

H6410 Blauwgraslanden 
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H7140A en trilvenen > > 

H7140B > > 

H7210 > > 

H91DO = 

H1042 > > > 

H1082 > > > 

H1134 Bittervoorn 

H1149 Kleine modderkruiper + =. '" 
H1163 Rivierdonderpad 

H1318 Meervleermuis 

H1340 Noordse woelmuis > > > 

H1903 Groenknolorchis == 

H4056 Platte schijfhoren 

Broedvogels 

A021 Roerdomp > > 5 

A022 Woudaapje > > 10 

A029 Purperreiger == 40 

A119 Porseleinhoen == 8 

A197 Zwarte Stern > > 80 

A229 IJsvogel + == 6 

A292 Snor == 150 

A295 Rietzanger 880 

A298 Grote karekiet = 50 

Niet-broedvogels 

A017 Aalscholver + geen 

A041 ns + == 920 

A043 Grauwe Gans + == 1200 

A050 Smient + 2800 

A051 Krakeend + = 40 

AOS6 Siobeend + == 80 

AOS9 Tafeleend == 120 

A068 Nonnetje '" 20 

Legenda 

SVI Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + 
landeliik qunstiq) 

= Behoudsdoelsteliing 

> Verbeter- of uitbreidingsdoelsteliing 

=«) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

Het meest stikstofgevoelige habitattype in de Oostelijke Vechtplassen is H7140B overgangs
en trilvenen (veenmosrietland). Dit habitattype heeft een kritische depositiewaarde (KDW) 
van 714 mol Njhajjr. (zie tabel 4.2). Ook de overige habitattypen, uitgezonderd 
kranswierwateren en meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, zijn zeer gevoelig voor 
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st : !<~tofdepo!:;:t:c. Dc V\3eii iilOsriet: o"de" e: 1I l i'ihic fi eli (KDvV 1214 Illui N/hdijr.) zijn het 
dichtst bij het plangebied gelegen (Provincie Noord-Holland, 2012) en worden daarmee als 
de maatgevende habitattypen gezien. 

- .--... ~.-
Veenmosrietland Trilvenen 

Tabel 4.2 Gevoeligheid stikstofdepositie (in mol N/ha/jr) 

. r_ ....... _ 
~ ... ,.-.-

Habitattype kritische N-depositie 1 

H3140 (Iv) 
H3150 

Kranswierwateren (Iaagveengebieden) 
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 
(eutroof) 

Bron: Alterra-rapport 2397 (2012). 

2143 
2143 

De achterg ronddeposit ie in de kilometerhokken waar de maatgevende gevoelige 
habitattypen zijn gelegen, is zowel in 2011 als 2020 hoger dan de KDW van beide 
habitattypen. 
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OJ 

Kerlt -

/ 

Figuur 4.3 Achtergronddepositie in mol N/ha/jr. in 2011/2020 
Concentratie- en Depositiekaarten Nederland, RIVM, oktober 2012) 

Veenmosrietland is een tijdelijk stadium in de verlandingsreeks en kent daardoor een na
tuurlijke variatie in oppervlakte en kwaliteit. Omdat veenmosrietland een tijdelijk stadium is, 
zullen de bestaande veenmosrietlanden uiteindelijk altijd verdwijnen. Voor behoud van het 
areaal habitattype is het noodzakelijk dat op een andere locatie uit nieuwe verlandingen 
weer veenmosrietlanden ontstaan. veenmosrietland kan ongeveer 50 jaar worden behouden. 

50jaar 

25jaar 
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Stikstofdepositie: zorgt voor een veranderde en versnelde successie en daarmee voor een 
versnelde afname in oppervlakte en kwaliteit. 

Trilvenen komen voor onder voedselarme, basische omstandigheden. Het habitattype is dan 
ook zeer gevoelig voor verzuring en eutrofiering door stikstofdepositie. V~~r een goede 
kwaliteit is toevoer van ijzerrijk en basenrijke grond- of oppervlaktewater nodig. Het 
habitattype verlangt een stabiele, hoge grondwaterstand. Trilvenen vormen eveneens een 
tijdelijk stadium in de verlanding vanuit open water in sloten of petgaten. Ze bestaan uit 
soortenrijke begroeiingen met vooral een goed ontwikkelde moslaag. 

Gevoeligheden sOOtTen 
Ten aanzien van de kwalificerende soorten daarentegen is stikstofdepositie een 
ondergeschikt thema of zelfs geheel irrelevant. Groenknolorchis, platte schijfhoren, 
gestreepte waterroofkever en gevlekte witsnuitlibel zijn sterk afhankelijk van een goede 
waterkwaliteit. Het voorkomen van kwel en goed ontwikkelde habitattypen met trilveen 
(Groenknolorchis) of waterplanten (overige soorten) is voor deze soorten belangrijk. V~~r 
deze soorten kan vermesting als gevolg van stikstofdepositie een relevante factor zijn. 
Voor aile andere soorten doet stikstofdepositie niet of nauwelijks ter zake; de genoemde 
vissoorten alsmede de meervleermuis kennen een veel groter en meer divers leefgebied en 
zijn niet gebonden aan de zeer stikstofgevoelige veenmilieus zoals de gevlekte witsnuitlibel. 
Hetzelfde geldt voor de kwalificerende vogelsoorten die bij voorkeur verblijven in 
voedselrijke wateren, riet- en graslanden met een groot aanbod aan vissen, insecten etc. De 
nutrientenstromen in deze biotopen worden bovendien gestuurd door lozingen en 
afspoelingen in oppervlaktewater, kwel, veenoxidatie etc. en zijn vele malen groter dan de 
enkele mollen stikstofdepositie die uitbreiding van de veehouderij in het plangebied teweeg 
kan brengen. De kwalificerende soort aalscholver is bovendien zelf een belangrijke bron van 
vermesting in dit Natura 2000-gebied. 

In de Oostelijke Vechtplassen komt groenknolorchis 
in een geringe oppervlakte voor en bezit de 
populatie een matige kwaliteit. In de Oostelijke 
Vechtplassen komt de soort vooral voor in matig 
voedselrijke, open en mosrijke 
verlandingsvegetatie; vooral op plekken die door 
kwel worden be'invloed. De soort is een typische 
soort voor jonge natte duinvalleien en trilvenen. 
Binnen de West-Nederlandse laagveengebieden 
behoren de Oostelij ke Vechtplassen tot de 
belangrijkste gebieden voor trilveen en 
groenknolorchis. Dit gebied levert momenteel 
slechts een geringe relatieve bijdrage van minder 
dan 2% aan de Nederlandse populatie. Net als het 
habitattype H7140A, trilvenen, is de 
groenknolorchis gevoelig voor stikstofdepostie . 

De platte schijfhoren is een kleine water-.slak tot 6 mm in doorsnede en slechts 0,8 mm dik. 
De soort komt voor in meren, plassen, kanalen en sloten in laagveengebieden, zowel in 
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natuurgebieden, als daarbuiten. Vooral wateren met veenbodems zijn preferent; op zand- en 
kleibodems wordt de soort minder vaak aangetroffen. De platte schijfhoren leeft in 
onvervuilde wateren met een soortenrijke en vaak dichtbegroeide onderwatervegetatie. De 
soort wordt vaak gevonden op krabbenscheer, maar ook op andere soorten 
onderwaterplanten, draadwieren (Vaucheria) en soms op wortels van oevervegetatie. De 
platte schijfhoren is gevoelig voor chemische vervuiling . Op plaatsen waar afvalwater, 
bestrijdings- of schoonmaakmiddelen worden geloosd ontbreekt de soort. Vermesting kan 
leiden tot sterke eutrofiering, waardoor de onderwatervegetatie verdwijnt en drijvende 
kroossoorten gaan domineren. 

De gestreepte waterroofkever komt voor in wateren in laagveengebieden. Belangrijk is dat 
het water over een grote oppervlakte maximaal 1 meter diep is. In stilstaande wateren wordt 
de gestreepte waterroofkever vaak aangetroffen in sloten en petgaten in plaats van plassen. 
De relatieve bijdrage van de Oostelijke vechtplassen aan de Nederlandse populatie is zelfs 
meer dan 15% en er is sprake van een stabiele populatie. Het instandhoudingsdoel in beide 
Natura 2000 gebieden is gericht op uitbreiding van de omvang van het leefgebied en 
verbetering van de kwaliteit. De sterke achteruitgang van de gestreepte waterroofkever 
hangt sterk samen met de vervuiling en eutrofiering van wateren, veranderingen in waterpeil 
en toename van beschaduwde wateren. 

De Oostelijke Vechtplassen zijn aangewezen voor de gevlekte witsnuitlibel. Het doel is de 
huidige populatie te laten uitbreiden tot een duurzame populatie van tenminste 2000 
individuen. De gevlekte witsnuitlibel komt voor bij kleine ondiepe (snel opwarmende) plassen 
met helder water dat voedselarm tot matig voedselrijk is. Vaak liggen de wateren beschut. 
Gevlekte witsnuitlibellen worden het meest waargenomen bij jonge verlandingsstadia. 
Gevlekte witsnuitlibellen zijn erg kwetsbaar vanwege hun ge'isoleerde voorkomen en de 
geringe grootte van de populaties. Een belangrijk knelpunt is het geringe oppervlak van de 
benodigde jonge verlandingsstadia. Door eutrofiering, verdroging en verzuring van wateren 
verdwijnt de watervegetatie. 

Eemmeer &. Gooimeer Zuidoever 
Het Eemmeer en het Gooimeer zijn de twee meest zuidwestelijke van de keten van 
kunstmatig gevormde, ondiepe randmeren die de Flevopolders omringt. Het Natura 
2000gebied bestaat uit twee gescheiden gedeelten van deze meren. De wateren zijn van 
betekenis voor watervogels en voor een aantal broedvogelsoorten, in het bijzonder de 
Visdief. De kwaliteit van het gebied heeft vee I te lijden gehad van hoge concentraties van 
nutrienten in het water. Pas recent resulteren maatregelen in een duidelijke verbetering van 
de waterkwaliteit. 

Het gebied is in 2009 definitief als Natura 2000-gebied aangewezen. 

In het kader van de Vogelrichtlijn zijn instandhoudingsdoelen opgenomen . 

034200.16935.00 Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 



Natuur 35 

AOOS Fuut = = 160 

A017 Aalscholver + 160 

A037 2 

A043 + = 300 

AOSO + = =: 4900 

AOS1 d + '" = 90 

A056 Siobeend + = 5 

A059 Tafeleend = 790 

A061 Kuifeend = 2700 

A068 Nonnetje = 10 

A12S Meerkoet = 1700 

In dit gebied zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. De kwalificerende 
vogelsoorten leven in dynamische, voedselrijke habitats en zijn daarmee niet gevoelig voor 
stikstofdepositie. De vogels zijn wei gevoelig voor verstoring. 

Arkemheen 
Het gebied Arkemheen bestaat uit twee laaggelegenr lege, open polders langs de 
Randmeren, de Putterpolder en de Nijkerkerpolder. Van oorsprong is het gebied een delta: 
laaglandbeken van de Veluwe en de Gelderse Vallei mondden hier uit in de voormalige 
Zuiderzee. Na de afsluiting daarvan werd het brakke gebied een zoetwaterdelta. Het 
agrarisch gebruik werd intensiever. Met de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 
daalde de waterstand. De polders bestaan tegenwoordig uit, deels zilte, graslanden en 
enkele rietlandjes. Het gebied is nog niet definitief als Natura 2000-gebied aangewezen. 

In het kader van de Vogelrichtlijn zijn instandhoudingsdoelen opgenomen. 

Tabel 4.4 Instandhoudingsdoelen Arkemheen 

A037 Kleine Zwaan - 190 

AOSO Smient + 850 

In dit gebied zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. De kwalificerende 
(vogel)soorten leven in dynamische, voedselrijke habitats en zijn daarmee niet gevoelig voor 
stikstofdepositie. De vogels zijn wei gevoelig voor verstoring. 

Veluwerandmeren 
Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren wordt gevormd door vier ondiepe 
zoetwatermeren op de overgang van de Veluwe naar Flevoland. Het gaat van oost naar west 

Adviesbureau RBOl 
Rotterdam 

034200.16935.00 



36 Natuur 

om het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw. Na een periode met hevige 
eutrofieringsproblemen heeft het gebied met betrekking tot het aquatische ecosysteem in de 
jaren 1990 een spectaculair herstel laten zien. Een belangrijke peiler hiervan vormen de 
uitgestrekte velden met kranswieren en fonteinkruiden, mede waardoor het gebied van grote 
internationale betekenis is voor watervogels. 

Het gebied is in 2009 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. 

In het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn zijn instandhoudingsdoelen opgenomen. 

Tabel4.5 Instandhoudingsdoelen Veluwerandmeren 
SVI Doelst. Doelst. Doelst. Draagkracht Draagkracht 
Landel ijk Opp.vl Kwal. Pop. aantal vogels aantal pa ren 

Habitattypen _____ _ 

H3140 Kranswierwateren 

H3150 Meren met 
en fonteinkruiden 

Habitatsoorten 

H1l49 Kleine modderkru iper + == 

H1163 Rivierdonderpad = «) 
H1318 Meervleermuis == = 

A021 > > 5 

A298 > > 40 

ADOS Fuut == 400 

A017 Aalscholver + == 420 

A027 Grote Zilverreiger + = 40 

A034 Lepelaar + 3 

A037 Kleine Zwaan = 120 

A050 Smient + 3500 

A051 Krakeend + == 280 

A054 Pijlstaart = 140 

A056 + 50 

A058 Krooneend 30 

A059 Tafeleend = «) 6600 

A061 Kuifeend == «) 5700 

A067 Brilduiker + 220 

A068 Nonnetje == = 60 

A070 Grote Zaagbek = 50 

A125 Meerkoet 11000 

De beide habitattypen in de Veluwerandmeren zijn minderjniet gevoelig voor 
stikstofdepositie en hebben een kritische depositiewaarde (KDW) van 2143 mol Njhajjr .. De 
achtergrondwaarden in dit gebied zijn (ruim) lager dan de KDW. Veluwerandmeren is niet 
gevoelig voor de geringe extra stikstofdepositie die als gevolg van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied So est zal optreden. De vogels zijn gevoelig voor verstoring door recreatie. 
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In het plangebied liggen diverse gebieden die deel uitmaken van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Deze gebieden liggen met name in het plangebied ten zuiden van de 
N221 en betreffen zowel bestaande als nieuwe natuur, zoals de bossen en heidegebieden. De 
Eem in het noordwesten vormt een ecologische verbindingszone . 

. . ,. 
Ecologische Hoofdstructuur 

• besta.nde natuur 

• bes"ta.n de natuur-militair terrein 

nieulNe n2tuur 

overig 

ecolog l~che verblndingszon. 

Figuur 4.4 Ecologische Hoofdstructuur (bron: provincie Utrecht) 

4.3.3. Beschermde soorten 
Soest ligt in het oostelijk overgangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug naar de Eemvallei. Er 
is een aantal gradientsituaties van hogere, droge zandgronden naar lager gelegen, nattere 
gebleden (klei- en veengronden). De bijzondere abiotische omstandigheden met onder 
andere kwelwaterzones, komen tot uiting in een grote diversiteit aan flora en fauna. 
Eikenberkenbossen en eikenbeukenbossen zijn van oorsprong karakteristiek voor 
respectievelijk armere en rijkere delen van de Heuvelrug. In de vallei komen van nature de 
meer vochtminnende elzenvogelskersbossen en elzenbroekbossen v~~r. 

Klei- en veengronden 
Dit gebied bestaat voornamelijk uit graslanden doorsneden door landschapselementen als 
sloten, spoorlijn, wegen met bermen, dijken en houtsingels. 

De sloot( oever)vegetaties bestaan uit kwelgebonden vegetaties. De slootvegetaties 
worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Belangrijk zijn de 
waterplantenvegetaties die de bijzondere milieu-omstandigheden indiceren (kwelzone), 
zoals klimopwaterranonkel, watergras, fonteinkruid en waterviolier. Op een aantal 
plaatsen komen soortenrijke slootoevervegetaties voor met reukgras, tweerijige zegge, 
kamgras, moerasrolklaver en egelboterbloem. 

De spoorlijn wordt begeleid door een grote diversiteit aan plantensoorten en 
vegetatietypen, veroorzaakt door verschillen in bodem, vochtigheid en bezonning. De 
spoorlijn heeft eveneens een belangrijke functie voor dagvlinders, amfibieen en de 
ringslang. 

Het open weidegebied is van belang voor weidevogels als kievit, grutto en tureluur. 
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V~~r broedvogels zijn de houtsingels, groenstructuren en de spoorlijn belangrijk als 
biotopen. 

Bosgebied 
De bostypen in de gemeente So est omvatten zowel loofbossen met een relatief natuurlijk 
karakter alsook overige bossen met een relatief natuurlijk karakter. De laatste categorie 
komt het meeste voor en omvat (oude) naaldbossen (voornamelijk grove den) en bossen 
met een spontane opslag van ondermeer eik, beuk, berk en lijsterbes. Deze bossen bezitten 
een relatief natuurlijk karakter voor wat betreft de samenstelling van kruid- en/of struiklaag . 
In het bos zijn terreinen aanwezig die bestaan uit een afwisseling van stuifzandcomplexen, 
eikenhakhoutcomplexen, heidevelden en naaldbosperceeltjes. Op en rond deze terreinen zijn 
veel natuurwaarden aanwezig. Reptielen warmen op in de open gebieden, maar vinden in de 
bosrand beschutting . De open plekken zijn ook aantrekkelijk jachtgebied voor de diverse 
roofvogels. Ten behoeve van de uitbreiding van de stuifzanden heeft boskap plaatsgevonden 
in de Korte en Lange Duinen. 

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, 
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere 
www.ravon .nl en www.waarneming.nl). Aangezien ecologische gegevens snel verouderen 
(circa 3 jaar) en er geen concrete (bouw)initiatieven zijn, is er geen gebieddekkend veldon
derzoek uitgevoerd. 

Vaa tp/an ten 
De laanbeplanting, bermen en groenstroken binnen het plangebied bieden groeiplaatsen aan 
de beschermde brede wespenorchis. In en langs de waterpartijen zijn naar verwachting 
groeiplaatsen van de beschermde zwanenbloem en dotterbloem aanwezig. Het ruige 
plantsoen in het plangebied biedt groeiplaatsen aan de beschermde grote kaardenbol. Op de 
Heuvelrug komen ook de jeneverbes en wilde marjolein v~~r. 

Voge/s 
In de tuinen en groenstroken komen tuin- en struweelvogels v~~r. Hier zijn soorten als 
koolmees, rood borst, winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, kerkuil, 
gierzwaluw en kauw kunnen broeden in (de omgeving van) de bebouwing. De bomen en 
stuiken bieden mogelijk nestgelegenheid aan broedvogels met vaste nesten. In het 
plangebied komen soorten voor zoals de buizerd, kraai, groene specht, boomvalk, ransuil, 
boomkruiper, boom klever, havik, wespendief, sperwer en grote bonte specht. Veel van deze 
soorten komen zowel in het bosgebied als in het veenweidegebied v~~r. De waterpartijen 
bieden leefgebied aan watervogels als meerkoet, wilde eend en waterhoen. Het 
veenweidegebied biedt daarnaast leefgebied aan smient, kolgans, grauwe gans, 
knobbelzwaan, kievit en blauwe reiger. 

Zoogdieren 
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen voorkomende, licht beschermde 
soorten als ree, vas, mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, 
veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, hermelijn, wezel, haas en konijn. In de bossen komt ook 
de matig beschermde eekhoorn v~~r. De bomen en bebouwing kunnen plaats bieden aan 
vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. De groenstroken en waterpartijen kunnen daarnaast 
fungeren als foerageergebied of onderdeel zijn van een migratieroute van vleermuizen. 

Amfibieen 
Aigemene amfibieen als bruine kikker, middelste groene kikker, kleine watersalamander en 
gewone pad zullen zeker gebruik zullen maken van het plangebied als schuilplaats in 
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!:;tru:kcn, onder stenel'l, iii keldc,5 en cIs VuOltpIC1l-lti(IY!)JJiddl~ HI U~ waterpartijen . Oak de 

zwaar beschermde rugstreeppad kan voorkomen in het plangebied. 

Vissen 
De waterpartijen bieden waarschijnlijk leefgebied aan de matig beschermde kleine 
modderkruiper. Andere beschermde vissoorten zijn hier niet te verwachten. 

Reptielen 
Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit ijle vegetatie. Die vegetatie moet 
voldoende schuilmogelijkheden bieden. En de plek moet snel opwarmen en voldoende open 
zijn om te kunnen zonnen. Ideale leefgebieden zijn overgangen tussen bossen en heide, 
structuurrijke vegetaties zoals oude heide, maar ook vervallen overgroeide steenstapels en 
muurtjes. Het plangebied biedt leefgebied aan de ringslang, zandhagedis en hazelworm. 

Dagvlinders 
De Heuvelrug biedt geschikt leefgebied aan het zwaar beschermde heideblauwtje. 

Overige soorten 
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of overige 
soorten te verwachten in het plangebied. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun 
leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan. 

In tabel 4.6 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar 
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 

Tabel4.6 Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het 
plangebied en het beschermingsregime 

Vrijstellingsregeling 
Ffw 

Ontheffingsregeling 
Ffw 
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tabell 

tabel2 

tabel3 bijlage 1 AMvB 

bijlage IV HR 

vogels cat. 1 tIm 4 

brede wespenorchis, zwanenbloem, 
dotterbloem en grote kaardenbol 

ree, vos, mol, egel, gewone bosspitsmuis, 
dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, 
bosmuis, rosse woelmuis, hermelijn, wezel, 
haas en konijn. 

bruine kikker, gewone pad, kleine 
watersalamander en de middelste groene 
kikker 

eekhoorn 

jeneverbes en wilde marjole in 

kleine modderkruiper 

hazelworm, ringslang 

heideblauwtje 

aile vleermuizen 

rugstreeppad 

zandhagedis 

buizerd, boomvalk, ransuil, havik, 
wespendief, sperwer, gierzwaluw en huismus 
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4.4. Plansituatie 

4.4.1. Natura 2000-gebieden 
Vergroten agrarisch bouwperceel 
Uitbreiding van agrarische bedrijven door benutten van de maximale bouwmogelijkheden die 
het bestemmingsplan biedt (afhankelijk van de zone tot maximaal 2 ha) kan leiden tot extra 
stikstofemissie en daarmee tot extra depositie op de stikstofgevoelige habitattypen binnen 
de Oostelijke Vechtplassen. De depositie is berekend ter hoogte van 3 representatieve 
receptorpunten. Tabel4.7 laat de bijdrage van de veehouderijbedrijven in Soest aan de 
stikstofdepositie op de receptorpunten zien. Bijlage 2 bevat een overzicht van de 
berekeningsuitgangspunten en -resultaten. 

Uitgaande van de berekende worstcasedeposities is het vervolgens de vraag of deze extra 
depositie zal leiden tot relevante ecologische effecten . Op grond van de te hoge achter
gronddepositie voor de aanwezige habitattypen kan op voorhand niet worden uitgesloten dat 
extra depositie een significant negatief effect zal hebben. 

In tabel 4.7 staan de verschillen van de scenario's ten opzichte van de referentiesituatie 
weergegeven. Deze depositiewaarden zijn dus de wijzigingen ten opzichte van de referentie
situatie. Een negatieve waarde in tabel 4.7 betekent een verbetering ten opzichte van de 
referentiesituatie. 

Tabel 4.7 Toename stikstofdepositie referentiesituatie en ontwikkelingsscenario's 

depositie (in mol N/ha/jaar) 
naam 

huidig trend maximaal 

Oostelijke Vechtplassen 1 0,93 -0,1 +4,74 

Oostelijke Vechtplassen 2 0,97 -0,1 +4,77 

Oostelijke Vechtplassen 3 0,88 -0,1 +4,27 

Veenmosrietland en trilvenen zijn een tijdelijke stadia in de verlandingsreeks en kennen 
daardoor een natuurlijke variatie in oppervlakte en kwaliteit. Hoewel voor het in stand 
houden van deze kritische habitattypen ook het beheer en de waterkwaliteit van invloed zijn, 
is stikstof de meest limiterende factor. Een langdurig hoge concentratie stikstof betekent dat 
het riet snel doorgroeit, het veenmos wordt overwoekerd en het riet uiteindelijk verdroogt. 

De habitattypen veenmosrietlanden en trilvenen zijn zeer gevoelig voor stikstofdepositie 
(KDW 714 en 1214 mol N/ha/jr.) en kennen in de huidige situatie, maar ook in 2020, een 
veel te hoge achtergronddepositie (1260 - 1540 mol N/ha/jr). Dit betekent dat als gevolg 
van het maxima Ie scenario de toename van de stikstofdepositie leidt tot een significant 
negatief effect op de stikstofgevoelige habitattypen en -soorten. 

Ais gevolg van het trendscenario is echter sprake van een zeer geringe afname van de 
stikstofdepositie. Dit betekent dat in dit scenario (significant) negatieve effecten kunnen 
worden uitgesloten. 

Overige ontwikkelingen 
Van de overige ontwikkelingen (nevenfuncties) is met name de recreatie van belang. De 
oprichting van bed & breakfast's, maximaal 7 slaapplaatsen, vindt plaats binnen de 
agrarische bouwpercelen. De verkeersproductie van deze beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden zal gering zijn (dit is geborgd in de regels). De regionale 

034200.16935.00 Adviesbureau RBO! 
Rotterdam 



Natuur 41 

ontsiuitij-lysstIUc.tuul iiyyt:1I niet naast natura Luuu-gebleden en de 
hoofdontsluitingsstructuur, de A1 en A26, komt pas op aanzienlijke afstand in de buurt van 
de Natura 2000-gebieden. Op deze afstand is de bijdrage aan de stikstofdepositie van de 
ontwikkelingen in het plangebied nauwelijks nog waarneembaar, zodat er geen sprake zal 

zijn van een toename van de stikstofdepositie. 

In theorie kan er sprake zijn van een extern effect als gevolg van een verhoogde recreatie
druk op Natura 2000 doordat een deel van de extra recreanten wil wandelen, fietsen en va
ren binnen Natura 2000. Deze extra bezoekers maken echter gebruik van bestaande inten
sief gebruikte routes en (vaar)wegen. Verstoringsonderzoek (onder andere Krijgsveld 2008) 
wijst verder uit dat vogels en waarschijnlijk ook andere organismen snel wennen aan recre
anten langs bestaande gebruikte routes. Dit blijkt ook uit het feit dat ondanks de hoge recre
atiedruk de instandhoudingsdoelen voor de meeste vogelsoorten behaald worden. Omdat 
bezoekersstromen zich concentreren op mooi weer overdag tijdens de weekend- en 
vakantiedagen blijven er lange ongestoorde peri odes over. Daarom kan worden gesteld dat 
de geringe extra bezoekersstromen als gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden voor re
creatie geen effect hebben op de te beschermen waarden in de Natura 2000-gebieden. 

4.4.2. Ecologische Hoofdstructuur 
Vergroten agrarisch bouwperceel 
De EHS is in het plangebied bestemd als natuur. De bestaande agrarische bouwkavels, voor 
zover aanwezig, vallen buiten de aanwijzing van de EHS. De ontwikkelingen vinden plaats op 
de bestaande bouwkavels. Deze ontwikkelingen leiden niet tot areaalverlies van de EHS. De 
ontwikkelingen vinden plaats bij reeds bestaande bedrijven, de verstoring in de EHS zal dan 
ook niet of nauwelijks toenemen. 

Overige ontwikkelingen 
Ook de overige ontwikkelingen (nevenfuncties) vinden plaats op de bestaande bouwkavels. 
Deze ontwikkelingen lei den niet tot areaalverlies van de EHS. De ontwikkelingen vinden 
plaats bij reeds bestaande bedrijven, de verstoring in de EHS zal dan ook niet of nauwelijks 
toenemen. 

Een deel van de extra recreanten wil wandelen en fietsen door of langs de EHS. Deze extra 
bezoekers maken gebruik van bestaande routes. Verstoringsonderzoek (onder andere 
Krijgsveld 2008) wijst verder uit dat vogels en waarschijnlijk ook andere organismen snel 
wennen aan recreanten langs bestaande gebruikte routes. Omdat bezo~kersstromen zich 
concentreren op mooi weer overdag tijdens de weekend- en vakantiedagen blijven er lange 
ongestoorde periodes over. Daarom kan worden gesteld dat de geringe extra 
bezoekersstromen als gevolg van de uitgebreide recreatiemogelijkheden geen effect hebben 
op de EHS. 

4.4.3. Beschermde soorten 
Het plangebied biedt leefgebied aan verschillende beschermde soorten (zie tabel 4.6). Het 
betreft voornamelijk algemeen voorkomende soorten en daarnaast enkele zwaar beschermde 
soorten. Daarnaast komen in het plangebied veel weidevogels voor. 

De ontwikkelingen vinden hoofdzakelijk plaats op of direct in de buurt van de bestaande 

bouwkavels. Plaatselijk kan dit leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten, zoals 
aantasting van vaste nestplaatsen van broedvogels in bebouwing of bomen of aantasten 
leefgebied beschermde vissen . In het kader van de Flora- en faunawet moeten deze effecten 

echter worden gemitigeerd en/of gecompenseerd, zodat de instandhouding van de 
beschermde soorten gewaarborgd wordt. De ruimtelijke ontwikkelingen zijn overigens 
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merendeels slechts toegestaan indien een landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd. 
Deze landschappelijke inpassing kan afgestemd worden op de aanwezige soorten en kan 
daarmee een positief effect hebben op de natuurwaarden in het plangebied. 

Doordat het grootste deel van het plangebied de bestemmingen Agrarisch met Waarden -
Open weidegebied en Agrarisch met Waarden - Natuur en Landschap heeft, blijft het open 
weidegebied behouden, waardoor het weidevogelleefgebied niet wordt aangetast. 

Grootschalige en blijvende negatieve effecten op de beschermde soorten in het plangebied 
kunnen dan ook worden uitgesloten. 

In de tabel in bijlage 4 is aangegeven welke soortgroepen bij welke werkzaamheden in het 
geding kunnen zijn . Tevens is aangegeven wat de kans is dat er een ontheffing van de Flora
en faunawet wordt verleend en welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn. De algemeen 
voorkomende, licht beschermde tabel 1 soorten zijn niet in de tabel opgenomen, omdat ze 
zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht in het kader van de Flora- en faunawet. 

4.5. Effectbeoordeling 

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling . 

Tabel 4.8 Effectbeoordeling Natuur 
Aspect Beschrijving van het milieueffect (t.o.v. Waardering van 

de referentiesituatie) het effect 

Natura 2000-gebieden Het maximale scenario leidt tot een toe
name van maximaal 6,2 mol N/ha/jr. in 
de Oostelijke Vechtplassen. Het reele 
trendscenario leidt echter tot een zeer 
beperkte afname van 0,1 mol. Significant 
negatieve gevolgen op basis van de 
mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt zijn echter niet uit te sluiten. 

- De geringe extra recreanten maken ge
bruik van bestaande, intensief gebruikte 
infrastructuur, negatieve effecten treden 
niet op. 

Ecologische Hoofdstructuur en - Binnen de EHS worden geen ontwikkelin - 0/-
weidevogelgebieden gen mogelijk gemaakt. Bouwplannen blij

yen beperkt tot de bouwpercelen zelf, 
areaalverlies en extra verstoring treedt 
niet op. 

Beschermde soorten 
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- De geringe extra recreanten maken ge
bruik van bestaande, intensief gebruikte 
infrastructuur, negatieve effecten treden 
niet op. 

- De toename van stikstofdepositie maakt 
het lastiger het (beoogde) beheertype te 
behouden. Het voorkomen en behoud van 
dit beheertype hangt echter niet aileen af 
van de stikstofdepositie, maar met name 
ook van de waterkwaliteit en het gevoerde 
beheer. 

- Bouwplannen vinden plaats bij bestaande 
bouwpercelen en leiden daardoor niet tot 

o 
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•... van 
de referentiesituatie) het effect 

4.6. Maatregelen 

aantasting van leefgebieden van weidevo
gels. Bij ontwikkelingen kunnen wei leef
gebied, rust- en verblijfplaatsen van be
schermde soorten worden aangetast. 
Deze effecten moeten worden gemitigeerd 
op het moment dat er concrete bouwplan
nen zijn. 

Uit de passende beoordeling blijkt dat met de bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op het Natura 
2000-gebied Oostelijk Vechtplassen niet zijn uit te sluiten. Er zijn echter verschillende 
maatregelen denkbaar om de depositie van stikstof te voorkomen, te reduceren of de 
effecten daarv'an te minimaliseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in maatregelen 
die in het bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd en maatregelen die in een apart 
spoor buiten het bestemmingsplan om kunnen worden getroffen. 

Binnen de bestemmingsplannen 
Er kunnen verschillende maatregelen worden opgenomen in het bestemmingsplan om een 
(potentiele) toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000 als gevolg van de 
ontwikkelingsruimte die het bestemmingsplan biedt te beperken. 

Wijzigingsbevoegdheden 
Een optie is om de wijzigingsbevoegdheden binnen de Eempolder waarmee een uitbreiding 
van het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt uit het bestemmingsplan te halen. Daardoor 
kunnen veehouderijen binnen het bouwvlak (zoals vastgelegd op de verbeelding) uitbreiden, 
maar is het niet mogelijk om door te groeien tot een bouwvlak van 2 hectare. Een dergelijke 
maatregel leidt tot een beperking van de (theoretische) maximale invulling van de 
bouwmogelijkheden. Met het schrappen van de wijzigingsbevoegdheden kunnen significante 
negatieve effecten op Natura 2000 echter niet volledig worden uitgesloten. Ook wanneer aile 
bedrijven doorgroeien tot 1 hectare zal sprake zijn van een toename van stikstofdepositie 
binnen Natura 2000 van enkele mollen per hectare per jaar. 

Beperken bouwmoge/ijkheden binnen het bouwvlak 
Het volledig uitsluiten van significante negatieve effecten binnen het bestemmingsplan is 
aileen mogelijk met een ingrijpende aanpassing van de bestemmingsregeling. In 
tegenstelling tot intensieve veehouderijen zijn er bij melkrundveehouderijen weinig tot geen 
stalmaatregelen te treffen die leiden tot een relevante afname van de emissies. Dit betekent 
in principe dat iedere extra koe binnen het plangebied leidt tot extra stikstofdepositie binnen 
Natura 2000. Gezien de ligging van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ten 
opzichte van het plangebied en de reeds bestaande zonering in het bestemmingsplan is een 
verdergaande zonering van het plangebied weinig zinvol. Door de realisatie van nieuwe 
dierverblijven binnen het bouwvlak uit te sluiten, kunnen significante negatieve effecten 
worden voorkomen. Dat is echter een vergaande maatregel. Een alternatief is om in het 
bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting op te nemen, zodat de uitbreiding van de 
veestapel afhankelijk wordt gesteld van het niet toenemen van de stikstofdepositie in Natura 
2000; dit kan bereikt worden door het treffen van voldoende stikstofreducerende 
maatregelen en/of saldering. 
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Buiten het bestemmingsplan 
Saldering 
Uit de CBS-gegevens blijkt dat jaarlijks zowel binnen de gemeente Soest als daarbuiten een 
aantal agrarische bedrijven de bedrijfsactiviteiten beeindigd. Hierdoor ontstaat stikstofsaldo 
waarmee elders de uitbreiding van veehouderijen kan worden mogelijk gemaakt. 
Voorwaarde is dat deze saldering plaatsvindt binnen hetzelfde Natura 2000-gebied op 
dezelfde habitattypen. Daarnaast is van belang dat geborgd is dat de uitbreiding pas 
plaatsvindt op het moment dat de bedrijfsactiviteiten elders zijn beeindigd (en ook de 
vergunningen zijn ingetrokken en de bestemmingslegging is gewijzigd). Gezien de ruime 
afstand tot Natura 2000 en de omvang van de berekende toename van stikstofdepositie kan 
met een relatief beperkte inspanning voldoende saldo worden gecreeerd om de 
ontwikkelingsruimte binnen het plangebied te benutten. Enkele veehouderijen van grote 
omvang en/of op korte afstand van Natura 2000 bieden voldoende saldo om binnen het 
plangebied een forse uitbreiding van het aantal stuks melkrundvee te kunnen realiseren. 

Beheermaatregelen 
De negatieve effecten van de extra depositie kan door intensivering en uitbreiding van 
beheermaatregelen in de Natura 2000-gebieden teniet worden gedaan. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk de gevoeligheid voor stikstof te verlagen door het beheer, maaien, plaggen, 
begrazen, in deze gebieden te intensiveren. Ook het verbeteren van de hydrologische 
situatie heeft een grote positieve invloed op de instandhoudingsdoelen van de habitattypen. 

Deze maatregelen vallen buiten de scope van het bestemmingsplan. In overleg met de 
terreinbeheerders kan worden bekeken welke maatregelen en daarbij behorende financiele 
investeringen het meest kansrijk zijn om negatieve gevolgen door een eventuele toename 
van stikstofdepositie te voorkomen. 

Overige maatregelen 
Ook op bedrijfsniveau zijn er maatregelen mogelijk om de emissie te beperken. Een 
voorbeeld is eiwitarm voeren. Door in de melkveehouderij eiwitarm voedsel te gebruiken 
neemt de totale hoeveelheid stikstof af. De potentiele emissiereductie voor een gemiddeld 
melkveebedrijf wordt geschat op 15 tot 20% van de totale ammoniakemissie van het bedrijf 
(Innovaties rond Natura 2000-gebieden van het Landbouweconomisch instituut, Ditmer et 
aI., 2010). De mogelijke reductie is hoger dan 20% voor graasbedrijven met vee I beweiding 
en een relatief laag gehalte ruw eiwit gehalte in gras. 

Een andere mogelijkheid om op perceelsniveau maatregelen te treffen is de toepassing van 
erfbeplanting rond de stalien . Met deze maatregel kan 10-15% van de ammoniakemissie 
worden "afgevangen". Deze maatregel heeft tevens een landschappelijke meerwaarde. 
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5.1. Inleiding 

Het plangebied wordt gekenmerkt door de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de 
open polders. Het bestemmingsplan zou van invloed kunnen zijn op de landschappelijke, 
cultuurhistorische en archeologische waarden in het gebied. In dit hoofdstuk worden deze 
mogelijke effecten nader onderzocht. 

Gebruikte bronnen: 

Gemeente Soest, 2011; Beleidsnota archeologie 2011 
Gewest Eemland, 2005; Landschapsontwikkelingsplan Eemland 
Provincie Utrecht; Gebiedsbeschrijving van aardkundig monument de Lange en Korte 
Duinen 
Provincie Utrecht; Gebiedsbeschrijving van sneeuw- en ijssmeltwaterdalen op Utrechtse 
Heuvelrug 
Provincie Utrecht; interactieve kaarten 

5.2. Toetsingskader 

Monumentenwet 
De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel erfgoed is vastgelegd in de Monu
mentenwet 1988. Het is het belangrijkste sectorale instrument voor de bescherming van 
cultureel erfgoed. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe monumenten aangewezen 
kunnen worden als beschermd monument. De wet heeft betrekking op gebouwen en objec
ten, stads- en dorpsgezichten, archeologische waarden en op het uitvoeren van archeolo
gisch onderzoek. 

De Monumentenwet 1988 regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
in passing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. 

V~~r gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reele verwachtingen be
staan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkom
sten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging 
te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het archeologisch erfgoed 
in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een goede 
conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprinclpe de 'verstoorder' betaa!t veer het cp
graven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot 
de mogelijkheden behoort. 
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Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen 
De provincie Utrecht heeft voor haar hele grondgebied, per landschap, kwaliteitsgidsen 
opgesteld. Het doel van deze kwaliteitsgidsen is tweedelig. Enerzijds worden hierdoor 
kernkwaliteiten van het Utrechtse landschap concreet gemaakt, zodat iedereen begrijpt over 
welke elementen het gaat. Anderzijds wordt hierdoor inspiratie en houvast geboden over het 
omgaan met ontwikkelingen zodat de kernkwaliteiten voor de toekomst zijn zeker gesteld en 
zelfs beter beleefbaar worden. Op het plangebied zijn twee verschillende kwaliteitsgidsen van 
toepassing : 

• kwaliteitsgids Eemland, voor het noordelijk en oostelijk deel van het plangebied; en 
• kwaliteitsgids Utrechtse Heuvelrug, voor het zuidelijk en westelijke deel van het 

plangebied. 
Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. 

Landschapsontwikkelingsplan 2005-2015 
Het 'Landschapsontwikkelingsplan 2005-2015' is door de gemeenteraden van Baarn, 
Bunschoten, Eemnes en Soest vastgesteld. De gemeenteraad van Soest heeft het plan eind 
2005 vastgesteld en vormt nu een verdere uitwerking van het vigerende 'Reconstructieplan 
Gelderse ValleijUtrecht Oost'. De zonering van het reconstructieplan in verwevings-, 
extensiverings- en landbouwontwikkelingsgebied vormt in het Landschapsontwikkelingsplan 
het uitgangspunt voor de na te streven ruimtelijke kwaliteit. Het reconstructieplan is 
daarnaast leidend wat betreft de (mogelijke) functies in de diverse gebieden. Het 
landschapsontwikkelingsplan vormt een toetsingskader voor gemeenten bij ontwikkelingen 
en mogelijke functiewijzigingen in het landschap. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen 
in de toelichting van het bestemmingsplan. 

Beleidsnota archeologie (2011) 
In de gemeentelijke beleidsnota archeologie worden de uitgangspunten en de achtergronden 
van het archeologiebeleid beschreven. Daarnaast is een instrumentarium aangeleverd dat 
dient ter implementatie van het beleid. 

Bodemvisie 2010 en Provinciale Ruimtelijke Verordening (2013) 
Door het vroegtijdig betrekken van aile bodemeigenschappen (fysisch, chemisch en 
biologisch), bodemwaarden (archeologische en aardkundige) en bodembeperkingen in 
gebiedsprocessen, in de ruimtelijke planvorming en bij de inrichting van een locatie voor een 
bepaalde gebruiksfunctie, wordt de kwaliteit van de inrichting zowel voor de korte als de 
lange term ijn verbeterd . De beleving van de bodemwaarden wil de provincie vergroten door 
aardkundige- en archeologische waarden zichtbaar te maken voor een breed publiek. 
Daar waar mogelijk stelt de provincie aardkundige waarden veilig via de structuurvisie en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het gaat daarbij ondermeer om regels die de aantasting 
van aardkundige waarden kunnen voorkomen of beperken. 

Gebiedsvisie Landelijk Gebied (2012) 
De gemeente heeft in de gebiedsvisie voor het buitengebied aangegeven hoe zij vindt dat er 
met de aardkundige waarden moet worden omgegaan. Stuifzandgebieden, mede als 
aardkundige waarde, moeten dynamisch worden gehouden door het gebied open te houden 
zodat de wind zijn eroderende werking behoudt. Daartoe moet het beheer zich richten op het 
tegengaan van begroeiing. Eventueel kan dit aangevuld worden met het (beperkt) kappen 
van bestaand bos, vooral aan de zuidwestzijde van de stuifzandgebieden. In veengebieden 
moeten ingrepen die tot verdroging kunnen leiden beperkt worden door hiervoor in het 
bestemmingsplan een omgevingsvergunning verplicht te stellen. In bos- en duingebied 
beschermen we vooral de aardkundig waardevolle ijssmeltwaterdalen door deze concreet te 
begrenzen in het bestemmingsplan en hier geen ophogingen of afgravingen toe te staan. 
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5.3.1. Landschap en cultuurhistorie 
Landschappelijke kenmerken 
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Het plangebied wordt aan de zuidkant gedomineerd door het bos en landgoederen van de 
Utrechtse Heuvelrug. De noordoostkant kenmerkt zich door het overgangslandschap en het 
open agrarische slagenlandschap van de Eempolders. Op de gemeentegrens ligt het rivier
en uiterwaardenlandschap van de Eem. Hieronder voigt een korte beschrijving van de 
karakteristiek van deze landschapstypen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar het Landschapsontwikkelingsplan Eemland. 

Rivier- en uiterwaardenlandschap 

• .. __ == __ .1 ,." 
Rivler- en wt_~rden~scNP v .. d. 
Eem 

HIIlfcpen s,lagenlandschap: 
DVe"glrJ9Slandschlpperl VIn de Ranken 

(Sted~jjk) OYergal19Sland.a..p: 
O\Ierg~no~ van de Rankan 

_ 
Bos- en Iandgo.detenlandschlp 
Viln de Utrec:frtse HeuveIruQ 

AAngrenzende bebouwlng 

De rivier de Eem stroomt vanaf Amersfoort naar het Eemmeer en wordt gevoed door de 
beeksystemen van de Gelderse Vallei en het Valleikanaal. Vanouds is de Eem een 
getijderivier. De historie van de Eempolders zijn onlosmakelijk verbonden met de Eem. Vanaf 
de Eem werd het gebied grotendeels ontgonnen vanaf de 12e eeuw. Op een aantal plaatsen 
treffen we nu nog resten aan van vroegere bewoning. Het gebied bleef echter onder invloed 
van de dynamiek van het water. Tot in de 20e eeuw waren er regelmatig flinke 
overstromingen. Het water werd echter ook aangegrepen ten bate van de defensie van het 
land. De dijken langs de Eem werden in de 18e eeuw onderdeel van de Grebbelinie. Met het 
water uit de Eem konden aanliggende binnendijkse gebieden onder water worden gezet. De 
dijk werd op enkele plaatsen versterkt. 

De Eem is al eeuwenlang van belang als regionale transportrnlltp. W;:tar de Eem te ondlep 
was, zoals bij de doorwaadbare plaatsen (Grote Melm/Kleine Melm), werden goederen vaak 
overgezet van kustvaartschepen naar kleinere schepen. Over de Eem kon niet aileen 
Amersfoort bereikt worden, maar door de aanleg van de Eemnesservaart (1589) ook 
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Eemnes. In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw is de Eem bevaarbaar gemaakt voor 
schepen van duizend ton. 

Open slagenlandschap 
Rond 1170 ontstaat de Zuiderzee uit het Almere. Het voorheen ontoegankelijke 
moerasgebied van de Eemmonding werd in korte tijd aanzienlijk droger en vanaf de Eem 
werd het gebied ontgonnen, zoals omschreven bij 'overgangslandschap: het halfopen 
slagenlandschap' . Door aanslibbing 'ontstond' meer land en ook dit werd ontgonnen, zoals de 
Maatpolder. Het gebied ten westen van de Eem en ten oosten van de 
WakkerendijkjMeentweg werd beschermd door kades en kleine dijken, zoals de zomerdijk. 
Deze braken regelmatig door, waardoor diverse waaien ontstonden. Het gebied is momenteel 
niet begrensd door officiele primaire dijken en is dan ook buitendijks gebied. 

Overgangslandschap; het ha/fopen slagenlandschap 
Rond 1170 ontstaat de Zuiderzee uit het Almere. Het voorheen ontoegankelijke 
moerasgebied van de Eemmonding werd in korte tijd aanzienlijk droger. Vanaf de 
nederzetting Ter Eem op de westoever van de rivier de Eem werd vanaf ongeveer 1200 het 
moeras in west- en noordwaartse richting ontgonnen. Begin 14e eeuw bereikte men de 
hogere droge zandgronden van het GooL Doordat men daardoor in de buurt van de grens 
van het Sticht en het graafschap Holland kwam oefende de graaf van Holland een belangrijke 
invloed uit op de verdere occupatiegeschiedenis van dit gebied. Graaf Floris V claimde in 
1280 ook de woeste grond tussen de Goyergracht en de ontginningen van de Eemnessers. 
Rond 1320 werd onder bewind van graaf Willem III een rechte achtergrens ('rede') bepaald 
en gemarkeerd door een sloot en palen. Langs de rede ontstond de 'Wackersweg', 
waarschijnlijk als een pad voor grensbewaking. Door deze ontsluiting en het feit dat de 
westelijke grond minder drassig was en landbouw beter mogelijk was verplaatsten de eerste 
Eemnessers zich naar de westzijde van hun kavels. Door rechtsspraak tussen het Sticht en 
Holland bepaald verhuisden aile Eemnessers in 1340, na de dood van hun landheer, naar de 
Hollandse kant van de rede. Rond deze tijd werd ook de Wakkerendijk aangelegd aan de 
oostzijde van de Wackersweg. Zo ontstond binnen- en buitendijks. 

Ook ten noorden van Soest werd het voorheen ontoegankelijk moeras op een dergelijke 
wijze ontgonnen ten bate van de landbouw. Het hoogveengebied Soesterveen ten zuiden van 
Soest wordt tevens verkaveld ter ontginning (1399), waarbij de Pijnerburgergrift (1399) 
wordt gegraven, alsmede het gebied van het kasteel Drakenburg bij Baarn, waarbij de 
Drakenburgergracht (1390) wordt gegraven. Deze gebieden werden niet aileen ontgonnen, 
maar ook deels verveend voor de turf. Uit de binnendijkse ontginningen, de ontginningen ten 
noorden van Soest en ontginningen in het Soesterveen en bij Drakenburg is het huidige 
halfopen slagenlandschap ontstaan. Deze gebieden staan al enkele decennia onder een 
redelijke recreatief-stedelijke druk. Ze raken geleidelijk aan verdicht. 

805- en landgoederenlandschap 
De golvende dekzanden van de Utrechtse Heuvelrug (Nationaal Park) werden tot in de 16e 

eeuw gedomineerd door uitgestrekte heidevelden en stuifzanden. In de Gouden Eeuw 
trokken welgestelden uit de stad naar deze gebieden en legden uitgestrekte landgoederen en 
royale buitenplaatsen aan. Zij begonnen met de bebossing van de kale vlakten. Deze 
bebossing werd na 1850 op grotere schaal doorgezet voor de mijnbouw en het vastleggen 
van de talloze stuifzanden. 

Rond diezelfde tijd vestigden zich ook diverse instellingen in deze bosgebieden. Frisse lucht 
was immers een goed geneesmiddel. Zo is uit het oorspronkelijke heidelandschap het bos
en landgoederenlandschap ontstaan, waarbij de Engelse landschapsstijl in de tweede helft 
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von de 19P eeuw ii"I J~ IlIuue kwam. Kenmerkend zlJn dan OOk de vele bossen, royaal 
afgewisseld met open plekken, resterende heidevelden en stuifduinen, tuinen en uitgebreide 
parken, lange lanen en de soms geometrische opzet. 

De verkaveling in het bos- en landgoederenlandschap is overwegend onregelmatig. Op het 
landgoed Pijnenburg is de verkaveling vrij regelmatig. Dit waren de veelal nattere gronden. 
Een andere verbijzondering is de verkaveling aan de Amersfoortsestraat. Hier ligt een 
langgerekte blokverkavelde strook langs de oude straatweg. De woeste gronden langs de 
Amersfoortsestraat werden in de 17e eeuw in rechthoekige percelen verdeeld (100 roe lang 
en 50 roe breed (376x188 m) en in eigendom gegeven als tegenprestatie om de weg tussen 
Amersfoort en Utrecht te onderhouden. Een huis op het perceel betekende een verdubbeling 
van het grondbezit. Tot op de dag van vandaag zijn de rechte weg, toen een bijzonderheid, 
en de rechthoekige percelen duidelijk op landkaarten te zien. 

In het bos en landgoederenlandschap zijn verschillende aardkundige waarden aanwezig, 
zoals op figuur 5.2 is te zien. 

Cultuurhistorische waarden 
Beschermde dorpsgezichten 

De gemeente Soest beschikt over een rijksbeschermd dorpsgezicht en acht gemeentelijk 

beschermde dorpsgezichten. In het plangebied zijn de volgende beschermde dorpsgezichten 
aangewezen: 

De Birkt 

Naast de boerderijstrook langs het Kerkpad wordt een dergelijke situatie eveneens 
aangetroffen langs de Birkstraat. Deze strook kan als de meest gave concentratie van 
boerderijen worden beschouwd, gekarakteriseerd door monumentale boerderijen en 
oprijlanen. Bij enkele boerderijen zijn de schaapskooien nog aanwezig die in relatie staan tot 
de in deze omgeving vroeger aanwezige heidevelden. Het gebied heeft een open agrarisch 
karakter. Mede omdat door de recente ruilverkaveling in dit gebied het agrarische gebruik en 
dito bestemming van een aantal percelen is beperkt, moet een verdere teloorgang van dit 
gebied worden voorkomen. Ruimtelijk is de grens van het te beschermen gebied vastgesteld 
op een afstand van 250m. uit het hart en evenwijdig aan de Birkstraat. 

De Paltas. de Kleine Paltz en een gebied met grafheuvels gelegen ten zu iden van de spoorlijn 
Amersfoort Utrecht 

Het landgoed de Paltz werd vroeger de "Grote Eng" genoemd, maar komt op een kaart uit 
1698 van du Roy voor als "Hoogh Hees". Het heeft dan nagenoeg dezelfde omtrek als de 
huidige Paltz en vormt een soort enclave in het woeste heide- en duingebied uit die tijd. De 
structuur van de verkaveling van de landbouwgronden met een vijftal hofsteden is nog 
steeds herkenbaar binnen het rechte lanenstelsel. De naam Paltz is van Duitse oorsprong. In 
1874 liet Copijn er een landschapspark aanleggen met bijzondere boomsoorten waaronder 
een sequoia en andere waardevolle elementen. Aansluitend wordt ten oosten van de 
Soesterbergsestraat een gebied van cultuurhistorische waarde aangetroffen waarin 
grafheuvels zijn gesitueerd. 

Het landgoed Pijnenburg en Op Hees 

De kaart geeft neg exact het gebied aan dat in opdracht van de St. Paulus abdij van Utrecht 
vanaf 1399 is verkaveld als veen-ontginningsgebied met als basis de Zoom. De 14de eeuwse 

strokenontginning is nagenoeg geheel in tact. Het veengebied dat vroeger Laag Hees werd 
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genoemd, werd verdeeld in 6 hoeven. Op de kaart van du Roy uit 1698 wordt de 
strokenontginning parallel aan de Wieksloterweg en de 6 hofsteden bij de Zoom aangegeven. 
In de 18de eeuw komt het gebied in bezit van de eigenaar van Pijnenburg die er gedeeltelijk 
parkbos van maakte. Ook het Spiehuis (op een wigvormig perceel), stamt uit die tijd. 

De Grote Melm 

Een voor de nederzettingshistorie van Soest zeer belangrijke plaats, aangelegd als los- en 
laadplaats ten behoeve van het vervoeren van turf afkomstig uit het Soesterveen. 

Het gebied Kostverloren 

Gebied begrensd door de Praamgracht met bebouwing die van waarde is als voorbeeld van 
de oude bebouwing binnen de grenzen van het landgoed Pijnenburg. Aan de Jachthuislaan 
(voorheen Beckeringhstraat) ligt nog de buitenplaats in landschapsstijl, de Eikenhorst, welke 
oorspronkelijk uit 1745 dateert. 

Aardkundige waarden 
Grote delen van de Utrechtse Heuvelrug zijn aardkundig waardevol. Aardkundige waarden 
zijn geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen, die representatief zijn 
voor de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals hoogteverschillen of 
variaties in de samenstelling van de bodem. Aardkundige waarden vertellen iets over de 
verschillende processen die de huidige landschapsvormen hebben gevormd. In Soest betreft 
het de stuifzanden en de sneeuw/ijssmeltwaterdalen. 

De stuifzanden zijn aangewezen als de aardkundige monumenten Lange en Korte Duinen. 
Het stuifzand is ontstaan doordat vanaf de Middeleeuwen bomen werden gekapt. Stuivend 
zand veroorzaakt allerlei vormen in het landschap. Deze vormen zijn in De Lange en Korte 
Duinen goed herkenbaar. Omdat het zand bij voldoende windkracht nog steeds stuift, 
veranderen deze vormen voortdurend. Veel stuifzanden zijn aan het begin van de 1ge eeuw 
vastgelegd, maar in deze gebieden bevinden zich nog wei redelijk grote kernen met actief 
stuifzand. Actief stuivende gebieden zijn zeldzaam en ze zijn ecologisch gezien waardevol, 
omdat ze een bijzonder microklimaat bevatten. Doordat de Lange en Korte Duinen het 
grootste stuifzand gebied van de provincie Utrecht vormen en het maar beperkt is aangetast, 
is het gebied zeer waardevol. 

De sneeuw/ijssmeltwaterdalen maken deel uit van het aardkundig waardevol gebied 
Utrechtse Heuvelrug . Een sneeuw/ijssmeltwaterdal maakt deel uit van het stuwwalgebied. 
Het is een dal dat is gevormd door erosie door smeltwater van ijs of sneeuw. De Utrechtse 
Heuvelrug is een 40 a 50 meter hoge rug van glaciaal gestuwde rivierzanden, die gevormd is 
tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Kenmerkend voor de Utrechtse Heuvelrug zijn de 
ijssmeltwaterdalen en de sneeuwsmeltwaterdalen. IJssmeltwaterdalen werden gevormd toen 
de landijsgletsjer afsmolt aan het eind van het Saalien. De sneeuwsmeltwaterdalen zijn 
kleiner en zijn gevormd door het afsmelten van sneeuw tijdens de laatste ijstijd (het 
Weichselien). Door de eroderende werking van de soms grate hoeveelheden smeltwater 
werden diepe sneeuwen ijssmeltwaterdalen gevormd. Deze dalen zijn in het huidige relief 
van de Heuvelrug terug te zien. 
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Figuur 5.2 Aardkundige waarden (bron: provincie Utrecht) 

5.3.2. Archeologie 
De eerste sporen van het lange en rijke verleden van Soest zijn gevonden in de Lange en 
Korte Duinen. Ongeveer 11.000 jaar geleden (midden-steentijd) bevolkten enkele 
jagersgroepen dit gebied. Hun nalatenschap bestaat uit resten van kampementen, getuige 
de vuurstenen werktuigjes en resten van haardvuren, die zijn aangetroffen. Van regionaal 
groot belang zijn de vele grafheuvels in Soest (waaronder het Enghenbergje op de Eng), 
opgeworpen voor overledenen. Deze dateren varierend uit de nieuwe steentijd (5300-2000 
v. Chr.) en de bronstijd (2000-800 v. Chr.). Ze behoren tot een grotere groep van dergelijke 
grafmonumenten, welke zich uitstrekt over de hoge zandgronden van Rhenen tot Laren in 
Noord-Holland. Soest vormt hierin het geografische middelpunt. 

Het dorp Soest ontstond pas vele eeuwen na deze vroegste bewoners. De eerste boeren 
vestigden zich mogelijk al in de 7e of 8e eeuw n. Chr. op de zuidoosthelling van de Engh, een 
uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Door hier te gaan wonen waren ze beschermd tegen de 
Zuiderzee, die regelmatig de Eempolder overstroomde. De Engh werd ontgonnen en bemest, 
zodat deze geschikt werd voor akkerbouw . De kolonie groeide uit tot een klein boerendorp; 
zo ontstond het middeleeuwse engdorp. De eerste vermelding van het dorp Soest dateert uit 
1028. Toen Soest in de 14e eeuw een zelfstandige parochie werd met een eigen kerkgebouw 
kwam er ook een eigen kerkhof. In 1470 werd er ook een klooster bij het dorp gesticht: 
Marienburg. De eeuwen hierna werden gekenmerkt door invallen en plunderingen van de 
Spaanse, Franse en Pruisische troepen. In deze periode groeide Soest echter ook; de ene na 
de andere stenen boerderij werd gebouwd. Ze werden getypeerd door hun grootte, met een 
brede voorgevel en een stomp dak. Voortkomend uit oude boerderijclusters ontstonden er 
steeds meer verschillende buurtschappen. Deze zijn nog steeds kenmerkend voor de 
gemeente Soest. 

In het plangebied zijn verschillende archeologische (verwachtings)waarden aanwezig; deze 
zijn opgenomen op de Archeologische Verwachtings- en beleidsadvieskaart. Deze 
(verwachtings)waarden hebben elk hun eigen beschermingsregime. De bekende 
archeologische waarden zijn locaties en gebieden waar archeologische resten daadwerkelijk 
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zijn aangetoond, zoals AMK-terreinen (monumenten), buitenplaatsen en bijzondere 
vindplaatsen. Daarnaast is er de categorie van de archeologische verwachtingszones. 

5.4. Plansituatie 

5.4.1. Landschap en cultuurhistorie 
De ontwikkelingen in het plangebied worden voorzien op en grenzend aan de bestaande 
bouwvlakken. Dit kan leiden tot aantasting van de (half)open landschappen en aanwezige 
strokenverkavelingen. In de regels van het bestemmingsplan is opgenomen dat in elke zone 
voor elke ontwikkeling een deskundig advies inzake cultuurhistorie, landschap en natuur 
dient te worden overlegd. De aantasting zal hierdoor beperkt blijven. 

Verdergaande schaalvergroting van agrarische bedrijven kan ertoe leiden dat karakteristieke 
boerderijpanden verdwijnen . De overige monumenten worden niet aangetast door de ont
wikkelingen in het plangebied. 

5.4.2. Aardkundige en archeologische waarden 
Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen mogelijk die lei den tot bodemingrepen. Bij toe
komstige initiatieven dient dan ook rekening te worden gehouden met de eventueel aanwe
zige archeologische en aardkundige monumenten en met de (hoge of middelhoge) archeolo
gische en aardkundige (verwachtings)waarden. In het bestemmingsplan is een regeling op
genomen ter bescherming van de aanwezige waarden. 

Doordat in de meeste gevallen eerst archeologisch onderzoek plaatsvindt voordat 
bodemingrepen worden uitgevoerd, wordt voorkomen dat archeologische sporen verloren 
gaan. Dit heeft twee gevolgen. Aan de ene kant kunnen bodemingrepen wei een aantasting 
vormen van archeologische waarden. Door archeologische sporen uit de bodem te halen gaat 
immers de context verloren . Daarnaast zijn archeologische sporen boven de grond minder 
houdbaar. Dit is de reden waarom het behoud in situ de voorkeur geniet. Anderzijds heeft het 
opgraven en documenteren van archeologische sporen als gevolg dat de geschiedenis van de 
streek beter inzichtelijk wordt. Dit wordt beschouwd als een positief gevolg. De beide 
gevolgen tegen elkaar afwegend worden de effecten op het gebied van archeologie als 
neutraal beoordeeld. 

De aardkundig waardevolle stuifzanden zijn gelegen binnen de bestemming natuur/bos, de 
Lange en Korte Duinen zijn daarbij als stuifzanden aangeduid. Binnen deze bestemming 
worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en is. het niet mogelijk zonder 
vergunning te vergraven, egaliseren, ophogen, ontgronden. De smeltwaterdalen liggen 
gedeeltelijk binnen de bestemmingen natuur en bos, maar ook binnen bestemmingen zoals 
verkeer, wonen en agrarisch. Binnen deze bestemmingen is het eveneens niet mogelijk 
zonder vergunning te vergraven, egaliseren, ophogen, ontgronden. Daarom treden er geen 
negatieve effecten op de aardkundig waardevolle gebieden en monumenten op. 

5.5. Effectbeoordeling 

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling . 
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Aspect 8eschrijving van het milieueffect (t.o.v. de Waardering van 

referentiesituatie) het effect 

Landschappelijke en cultuur
historische kenmerken 

Landschappelijke en cultuur
historisch waardevolle objec
ten 

De ontwikkelingen kunnen ten koste gaan van de 
(half)open landschappen en 
strokenverkavelingen. Effecten blijven beperkt 
doordat de omvang van bouwpercelen in het 
bestemmingsplan beperkt is en In de regels elke 
ontwikkeling voorzien dient te zijn van een 
deskundig advles. 

Verdergaande schaalvergroting van agrarische 
bedrijven kan ertoe lelden dat karakteristieke 
boerderijpanden verdwljnen 

Archeologische en aardkun- Bodemingrepen kunnen leiden tot aantasting van 
dige waarden archeologische waarden. Door de onderzoeks

pllcht In het bestemmingsplan wordt echter wei 
gegarandeerd dat deze waarden worden gedo
cumenteerd. In het bestemmingsplan zijn 
beschermende regels voor de aardkundige 
monumenten en waarden opgenomen. 
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6. Woon- en ieefkilmaat 

6.1. Geurhinder 

6.1.1. Toetsingskader 
Wet geurhinder en veehouderij 
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat het beoordelingskader voor geurhinder van 
veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm) . Het be
oordelingskader is als voigt: 

voor diercategorieen waarvan de geuremlssle per dier is vastgesteld (in de Regeling 
geurhinder en veehouderij (RgV))3) geldt een maximale geurbelasting4

) op een geurge

voelig object; 
voor andere diercategorieen geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten op
zichte van geurgevoelige objecten. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden (conform Reconstructiewet) 
en niet-concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de be
bouwde kom. De wet beschrijft in artikel 3 de maximale norm voor geurbelasting van een 
veehouderij ten opzichte van een gevoelig object in vier situaties, deze zijn weergegeven in 
de onderstaande tabel. 

Tabel6.1 Overzicht geurnormen Wgv 

concentratiegebied niet-concentratiegebied 

binnen diercategorieen Rgv max. 3 ouE/m 3 max. 2 ouE/m3 

bebouwde 
kom 

andere diercategorieen min. 100 m t.o .v. min. 100 m t .o.v. 
geurgevoelig object geurgevoelig object 

Buiten diercategorieen Rgv max. 14 ouE/m3 max. 8 ouE/m3 
bebouwde 
kom andere diercategorieen min. 50 m t.o.v . min. 50 m t.o .v. geurgevoelig 

geurgevoelig object object 

V~~r geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij gelden niet 
de maximale geurbelastingen, maar de minimale afstanden van 100 m binnen de bebouwde 
kom en 50 m buiten de bebouwde kom. 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om afwijkende geurnormen vast te stellen voor 
(delen van) het grondgebied . De gemeente Soest heeft een geurverordening vastgesteld, 
waarin voor bedrijven met maximaal 100 stuks dieren waarvoor vaste afstanden gelden een 

3) Onder meer vleeskalveren en jong vleesvee, schapen, geiten, biggen en vleesvarkens, legkippen, vleeskuikens, 
eenden, parelhoenders. 

4) De maxima Ie geurbelasting wordt uitgedrukt in odourunits per kubieke meter lucht (ouE/m3). 
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afstand van 25 meter is vastgelegd ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom (afstand Wgv is 50 meter). Daarnaast is ook ten opzichte van 
bedrijfswoningen bij naastgelegen veehouderijen een afstand van 25 meter vastgelegd. 

Regeling geurhinder en veehouderij 
In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is de wijze vastgelegd waarop : 

de geurbelasting wordt bepaald; 
de afstand tussen veehouderij en geurgevoelig objectS) wordt gemeten. 

Activiteitenbesluit 
Per 1 januari 2013 zijn agrarische activiteiten onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit gebracht. In het Activiteitenbesluit zijn voor aile agrarische activiteiten, 
waaronder akkerbouwbedrijven en veehouderijen, eisen opgenomen. V~~r de veehouderijen 
is aangesloten bij de systematiek uit de Wgv, dat wil zeggen dat in bepaalde gevallen een 
maximaal toegestane geurbelastingen geldt (diercategorieen waarvoor een geuremissiefactor 
is vastgesteld, bijvoorbeeld varkens en pluimvee) en in andere gevallen vaste afstandseisen 
gelden (diercategorieen waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, waaronder 
melkrundvee) . 

Wet plattelandswoningen 
Op 1 januari 2013 is de Wet plattelandswoningen in werking getreden. Deze wet bevat twee 
onderdelen: 
1. het planologische regime, en niet langer het feitelijk gebruik, is bepalend voor de 

bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten; 
2. (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden 

bewoond (plattelandswoningen) zijn niet langer beschermd tegen milieugevolgen van het 
bijbehorende bedrijf. 

Wanneer in een bestemmingsplan bewoning door derden van agrarische bedrijfswoningen 
wordt toegestaan, moet wei worden onderbouwd dat sprake is van een aanvaardbaar woon
en leefklimaat. 

6.1.2. Referentiesituatie 
Binnen het plangebied zijn voornamelijk melkrundveehouderijen gevestigd. Daarnaast is 
sprake van een tweetal intensieve veehouderijen. Een deel van de veehouderijen valt onder 
het Activiteitenbesluit en een deel is vergunningplichtig. V~~r de veehouderijen in het gebied 
dient rekening te worden gehouden met de afstandseisen uit het Activiteitenbesluit en de 
normen uit de Wet geurhinder en veehouderij. 

V~~r melkrundveehouderijen kunnen geen berekeningen worden uitgevoerd, omdat er geen 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld voor de betreffende diercategorieen. Daarom gelden 
vaste afstanden. V~~r bedrijven met minder dan 100 stuks vee zijn in de gemeentelijke 
geurverordening kleinere afstanden vastgelegd ten opzichte van geurgevoelige objecten 
buiten de bebouwde kom . Figuur 6.1 geeft een overzicht van de aanwezige veehouderijen 
binnen de gemeente Soest. Een aantal veehouderijen binnen het plangebied ligt op korte 
afstand van de kern Soest. Over het algemeen zijn de afstanden tussen de veehouderijen en 
de omliggende geurgevoelige objecten relatief klein. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 
de omvang van de veehouderijen over het algemeen beperkt is, zodat geurhinder in de 
praktijk beperkt is. Er zijn geen klachten over geurhinder in en rond het plangebied bekend. 

5) Definitie van een geurgevoelig object : een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt 
om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent, of een daarmee 
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt. 
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Figuur 6.1 Bestaande veehouderijen in het plangebied 

In bijlage 3 is ingegaan op de geurbelasting ter plaatse van de intensieve veehouderijen 
binnen het plangebied. In de directe omgeving van deze bedrijven kan sprake zijn van een 
relatief hoge geurbelasting. Dat geldt in het bijzonder voor de varkenshouderij aan de Lange 
Brinkweg 87. 

6.1.3. Plansituatie 
De uitbreiding van de veehouderijen in het plangebied kan leiden tot een verslechtering van 
de geurgeursituatie in het plangebied en de omgeving. Gezien de omvang van de bedrijven 
en de te verwachten ontwikkelingen, ontstaat er naar verwachting geen onaanvaardbare 
geurhinder ter piaatse van geurgevoeiige objecten. i\iieuwe intensieve veehouderijen in het 
plangebied zijn niet toegestaan en de bestaande bedrijven hebben slechts beperkte 
uitbreidingsruimte. Toekomstige initiatieven dienen echter in aile gevallen te voldoen aan de 
afstandseisen en normen die in het milieuspoor worden gesteld. 
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6.2. Luchtkwaliteit 

6.2.1. Toetsingskader 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwali
teitseisen 2007 (ook wei Wet luchtkwaliteit, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwavel
dioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij 
zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met name de grenswaarden voor stik
stofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grens
waarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 6.2 weergegeven . De grenswaarden 
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsom
standighedenwet. 

Tabel6.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 

Stot toetsing van grenswaarde geldig 

stikstofdioxlde (N02) jaargemiddelde concentratie 60 !-Ig/m 3 2010 tot en met 
2014 

jaargemiddelde concentratie 40 !-Ig/m 3 vanaf 2015 

fijn stof (PM1O)1) jaargemiddelde concentratie 40 !-Ig/m3 vanaf 11 juni 2011 

24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. 
meer dan 50 !-Ig/m 3 

1) Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de 
Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007) . 

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een uitwerkingsplan) uitoefe
nen indien: 

de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaar
den (lid 1 onder a); 
de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefe
ning van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder 
b1); 
bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met 
de uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door 
die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 
de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concen
tratie in de buitenlucht (lid 1 onder c); 
het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d). 

8esluit niet in betekenende mate (nibm) bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situa
ties onderscheiden: 

een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde 
N02 en PM lO ; 

een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; 
deze categorieen betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 wonin
gen bij een ontsluitingsweg. 
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6.2.2. Reier-eril:iesituatie 
De monitoringstool die onderdeel is van het Nationaal samenwerkingsprogramma 
luchtkwaliteit geeft inzicht in de concentraties luchtverontreinigende stoffen (stikstofdioxide 
en fijn stof) langs de belangrijkste wegen in de gemeente Soest. Figuur 6.2 geeft een 
overzicht van de concentraties stikstofdioxide (in 2015) en figuur 6.3 van fijn stof (in 2011) 
langs het hoofdwegennet in en rond het plangebied. In het buitengebied van Soest zijn de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen het hoogst op korte afstand van de A28 in het 
zuiden van het plangebied. Uit figuur 6.2 blijkt dat in vrijwel het gehele plangebied de 
concentraties stikstofdioxide onder de 35 ~g/m3 zijn gelegen. Uitsluitend ter hoogte van de 
kruising A28 - N413 wordt de grenswaarde stikstofdioxide overschreden. Aangezien de 
concentraties stikstofdioxide afnemen naarmate een locatie verder van de weg ligt, wordt in 
vrijwel het gehele plangebied voldaan aan de grenswaarde voor stikstofdioxide. 

0 <: 35 IJg/m3 

• 35 - 38.5 IJg/m3 

• 38.5 - 40.5 IJg/m3 

• 40.5 - 42.5 IJg/m3 

• > 42.5)Jg/m3 

Figuur 6.2 Concentraties stikstofdioxide (2015) in plangebied, monitoringstool NSL 

Uit figuur 6.3 blijkt dat in het gehele plangebied de concentraties fijn stof onder de 35 ~g/m3 
zijn gelegen en daarmee voldoen aan de geldende grenswaarde voor fijn stof (40 ~g/m3). 
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0 < 35 lJj;jfm3 

(I 35 - 38.5 IJgfm3 

• 38.5 - 40.5 IJgfm3 

• 40.5 - 42.5 IJg/m3 

• > 42.SlJg/m3 

Figuur 6.3 Concentraties fijn stof (2011) in plangebied, monitoringstool NSL 

Uit de achterliggende gegevens in het kader van het NSL blijkt dat de concentraties fijn stof 
langs de A28 in 2011 23,2 - 25,5 I-Ig/ m3 bedragen en de concentraties stikstofdioxide in 
2015 23,3 - 39,2 I-Ig/ m3, met een uitschieter van 53,3 ter plaatse van de kruising A28-
N413. In 2020 liggen de concentraties nog aanzienlijk lager dan in 2011 en 2015. Op grotere 
afstand van het hoofdwegennet zijn de concentraties vrijwel gelijk aan de achter
grondconcentraties. Tabel 6.3 geeft een overzicht van de achtergrondconcentratie in het 
buitengebied van de gemeente Soest. Deze concentraties zijn dermate laag dat er relatief 
vee I milieugebruiksruimte is voor de ontwikkelingen die met het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied worden mogelijk gemaakt (zie volgende paragraaf). 

Tabel 6.3 Achtergrondconcentraties luchtkwaliteit gemeente Soest 

fijn stof* stikstofdioxide 

2011 23,S 19,5 

2015 19,7 18,7 

2020 18,8 15,2 

* Inclusief aftrek zeezout (voor de gemeente Soest 2 ~g/m3) 
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In paragraaf 6.3.3 wordt ingegaan op de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de 
directe omgeving van grondgebonden veehouderijen en de intensieve veehouderijen. 

6.2.3. Plansituatie 
Ontwikkelingsruimte veehouderijen 
De bestaande grondgebonden veehouderijen binnen het plangebied hebben in vee I gevalien 
nog ruimte om uit te breiden binnen het bouwvlak. Daarnaast staat het bestemmingsplan toe 
dat op agrarische bouwvlakken waar nu nog geen grondgebonden veehouderij is gevestigd 
omschakeling plaatsvindt naar een grondgebonden veehouderij. Een dergelijke uitbreiding of 
omschakeling kan gevolgen hebben voor de concentraties fijn stof. In tegenstelling tot be
paalde vormen van intensieve veehouderij blijken deze gevolgen voor grondgebonden vee
houderijen beperkt te zijn. In de Handreiking f ijn stof en veehouderijen (Infomil, mei 2010) 
zijn vuistregels opgenomen om zonder verdere berekeningen vast te kunnen stelien of een 
project niet in betekenende mate (nibm) bijdraagt. Met behulp van de emissiefactorenlijst 
van het voormalige Ministerie van VROM kan de emissie van de uitbreiding van het aantal 
stuks vee in beeld worden gebracht en af worden gezet tegen de vUistregels. Tabel 6.4 geeft 
een overzicht van de emissie waarbij mogelijk sprake is van een 'in betekende mate' toe
name van de concentraties fijn stof op een bepaalde afstand gemeten vanaf het dierverblijf. 

Tabel 6.4 Vuistregel IBM conform Handreiking fijn stof en veehouderijen 

afstand tot te 70m 80m gOm 100 m 120 m 140 m 160 m 
toetsen plaats 
totale emissie in 324.000 387.000 473.000 581.000 817.000 1.075.000 1.376.000 
gr/jr van uitbrei-
ding/oprichting 

In hoofdstuk 3 zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd voor de maximale invulling 
van een bouwvlak van 2 ha. Daarbij is uitgegaan van 350 stuks melkrundvee (> 2 jaar) + 
245 stuks jongvee. Uitgaande van de kentallen uit de voorgenoemde Handreiking (maximaal 
148 gram/dier per jaar voor een melkkoe ouder dan 2 jaar en 38 gram/dier per jaar voor 
vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) genereert een bedrijf met dergelijke dieraantallen 
61.110 gr/jaar. 

Wanneer deze emissies worden vergeleken met de getalien in tabel 6.4 kan de conclusie 
worden getrokken dat bij dergelijke dieraantalien de uitbreiding of omschakeling van een 
individueel bedrijf nooit leidt tot een overschrijding van grenswaarden. De concentraties 
dalen relatief snel op grotere afstand van de bedrijven. Over het algemeen is binnen het 
plangebied sprake van enige onderlinge afstand tussen de bedrijven. Aangezien de concen
traties fijn stof binnen het plangebied ver onder de grenswaarden liggen (zie 
paragraaf 6.2.2), leidt de ontwikkelingsruimte ook cumulatief in geen geval tot een 
overschrijding van grenswaarden. 

Intensieve veehouderij en overige diercategorieen 
Binnen het plangebied is een beperkt aantal intensieve veehouderijen aanwezig. V~~r de 
intensieve veehouderijen in het plangebied is een locatiespecifieke beoordeling noodzakelijk. 
Het vergunningenbestand van de provincie Utrecht geeft per bedrijf inzicht in de fijnstof 
emissies: 

Birkstraat i42 (piuimvee): 863.525 gr/Jaar; 
Lange Brinkweg 87 (varkens): 133.390 gr/jaar; 
Veenzoom 7 (varkens) : 32.606 gr/jaar. 
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Deze bedrijven krijgen in het plan slechts beperkte ontwikkelingsruimte. Op basis van de 
gegevens uit het vergunningenbestand van de provincie Utrecht in relatie tot de vuistregels 
zoals opgenomen in tabel 1 kan worden geconcludeerd dat luchtkwaliteit aileen ter plaatse 
van de veehouderij Birkstraat 142 een rol van betekenis speelt. Aileen rond dit bedrijf 
kunnen de emlssles "in betekenende mate" bijdragen aan de concentraties 
luchtverontreinigende stoffen. 

Uit de gegevens die beschikbaar zijn via de monitoringstool (die onderdeel is van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, NSL) blijkt dat de 
achtergrondconcentratie fijn stof in 2015 ter plaatse ongeveer 22 I-Ig/ m3 bedraagt en 
daarmee slechts de helft van de wettelijke grenswaarde. Gezien deze lage 
achtergrondconcentratie zullen (ook bij bijdrage die "in betekenende mate is", dat wil zeggen 
meer dan 1,2 I-Ig/ m3) geen overschrijdingssituaties ontstaan ter plaatse van het perceel 
Birkstraat 142. 

Voor paarden en schapen is in de Handreiking fijn stof en veehouderij en de bijbehorende 
emissiefactorenlijst geen emissiefactor vastgesteld. De effecten van deze veehouderijen op 
de luchtkwaliteit zijn verwaarloosbaar klein. 

Overige ontwikkelingsruimte bestemmingsplan 
De overige ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan kan lei den tot een toename van 
verkeer en daarmee tot een toename van de concentraties luchtverontreinigende stoffen 
langs de ontsluitende wegen. 

De nevenfuncties die bij recht worden toegestaan bij agrarische bedrijven zijn dermate klein
schalig dat de verkeersaantrekkende werking verwaarloosbaar klein is. De meer omvangrijke 
nevenfuncties zijn mogelijk via afwijking met een omgevingsvergunning. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om kleinschalig kamperen bij agrarische bedrijven (toegestaan in de periode 
van 1 maart tim 31 oktober), waarbij het aantal standplaatsen ten hoogste 15 bedraagt. Ais 
voorwaarde voor dergelijke nevenfuncties is opgenomen dat de publieks- en/of verkeers
aantrekkende werking van nevenfuncties niet onevenredig is. Dezelfde voorwaarde is opge
nomen voor de vervolgfuncties die met een wijzigingsbevoegdheid worden mogelijk ge
maakt. Hiermee is in het bestemmingsplan voldoende geborgd dat geen knelpunten op het 
gebied van luchtkwaliteit zullen optreden. 

6.3. Gezondheid 

Op en rond veehouderijen kunnen gezondheidsaspecten een rol spelen. Uitbreiding van 
veehouderijen kan leiden tot een hogere dichtheid van dieren binnen het plangebied en 
daarmee tot een toename van de kan op verspreiding van dierziekten en / of besmetting van 
mensen via de lucht. Dat is echter mede afhankelijk van de bedrijfsvoering en de inrichting 
van de bedrijven. De onderzoeken en beleidsvorming op dit vlak richten zich met name op 
de intensieve veehouderij. De huidige inzichten geven geen aanleiding om te veronderstellen 
dat ter plaatse van melkrundveehouderijen van relatief beperkte omvang zoals aanwezig 
binnen het plangebied en de beperkt aanwezige intensieve bedrijven, sprake is van relevante 
gezondheidseffecten die een rol dienen te spelen bij de afwegingen in het kader van een 
bestemmingsplan Landelijk Gebied. Gezien de aard en omvang de van de bedrijven binnen 
het plangebied is er geen aanleiding om in het kader van het pianMER op dit punt nader 
onderzoek uit te voeren. 
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6.4. Exier-ne veiiigneid 

6.4.1. Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten 
gekeken, namelijk: 

bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsge
bonden risico CPR) en het groepsrisico CGR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op 
een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stof
fen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR 
drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang over
lijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

6.4.2. Referentiesituatie 
Het ServicebureauI gemeenten heeft voor Soest een Rapportage externe veiligheid opgesteld. 
Het kenmerk van het rapport is SBIG/POLR/515596. 

Inrichtingen 

Uit de gegevens die beschikbaar zijn via de provincia Ie risicokaart Cwww.risicokaart.nl) en uit 
de Rapportage externe veiligheid van het Servicebereau Gemeenten blijkt dat binnen het 
plangebied en in de omgeving zich enkele risicorelevante inrichtingen bevinden (zie het 
volgende figuur). In het bestemmingsplan is een overzicht opgenomen met de inrichtingen 
en de bijbehorende risicocontouren en invloedsgebieden, het gaat onder andere om 
tankstations en een rioolwaterzuivering. Enkele van deze inrichtingen hebben een PR 10-6 

risicocontour die buiten de inrichtingsgrens is gelegen. Binnen deze contouren zijn geen 
kwetsbare objecten gelegen. Uit het rapport van het Servicebureau Gemeenten blijkt dat het 
GR in aile gevallen onder de orienterende waarde is gelegen. 
Tevens is in het plangebied de kazerne Me Soesterberg gelegen. Rondom deze kazerne 
gelden verschillende zones met beperkingen voor bebouwing. 

Ook in de directe omgeving van het plangebied zijn verschillende risicovolle inrichtingen 
gelegen die van invloed kunnen zijn op het plangebied. Delen van het plangebied liggen 
binnen de PR 10-6 risicocontour en het invloedsgebied van deze inrichtingen. Binnen de PR 
10-6 risicocontour van de inrichting Smit & Zn B.V. is de RWZI Amersfoort gelegen, dit is een 
beperkt kwetsbaar object waarvoor de PR 10-6 contour als richtwaarde geldt. Door de lage 
bevolkingsdichtheden in het plangebied wordt aangenomen dat de aanwezige bevolking 
binnen het plangebied een verwaarloosbare invloed heeft op het groepsrisico van deze 
inrichting. 

Transport van gevaarlijke stoffen 
Over de A28 worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Uit de gegevens uit het bijlagenrapport bij 
het Basisnet Weg blijkt dat de orientatiewaarde van het GR voor het betreffende wegvak 
Ctussen afrit 5 Maarn en afrit 3 Den Dolder) niet wordt overschreden, dit blijkt tevens uit het 
rapport van het Servicebureau Gemeenten. De PR 10-6 risicocontour is niet buiten de weg 
gelegen, wei is er een plasbrandaandachtsgebied van 30 m. Ook over de provinciale wegen 
in en rond het plangebied zal op beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen 
plaatsvinden. Gezien de beperkte bebouwingsdichtheden binnen het plangebied, zal in geen 
geval sprake zijn van een overschrijding van de orientatiewaarde. 
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Door het plangebied lopen meerdere spoortrajecten. Aileen over het traject Baarn
Amersfoort worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. Bij deze spoorlijn is geen sprake van 
een PR 10-6 risicocontour. Tevens blijkt uit het rapport van het Servicebureau Gemeenten dat 
er voor het groepsrisico geen externe veiligheidsproblemen zijn vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen over het spoor. 

Figuur 6.4 Uitsnede risicokaart 

6.4.3. Plansituatie 
Inrichtingen 

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk 
binnen de PR 1O-6 -contouren van de verschillende risicovolle inrichtingen. Ook worden er 
geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die kunnen leiden tot een relevante toename van de 
personendichtheden in het gebied. De uitvoering van het bestemmingsplan zal dan ook geen 
gevolgen hebben voor de hoogte van het GR. 

Transport van gevaarlijke stoffen 

Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die kunnen leiden tot een rele
vante toename van de personendichtheden in de zones langs de A2B, de provinciale wegen 
en de spoorlijn Baarn-Amersfoort. De uitvoering van het bestemmingsplan zal dan ook geen 
gevolgen hebben voor de hoogte van het GR. 
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6.S. Effectbeoordeling 

Navolgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de effectbeschrijvingen in dit hoofd
stuk. 

Tabel 6.5 Effectbeoordeling woon- en leefklimaat 

Aspect 8eschrijving van het milieueffect (t.o.v. Waardering van 

Geurhinder 

Luchtkwal iteit 

Gezondheid 

Externe veiligheid 
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de referentiesituatie) het effect 

De ontwikkelingsruimte in het bestemmings
plan kan leiden tot een beperkte toename van 
de geurbelasting binnen het plangebied. In de 
praktijk zal hierdoor echter geen onaanvaard
bare geurhinder ontstaan. 

De ontwikkelingsruimte in het bestemmings
plan kan leiden tot een beperkte toename van 
de concentraties luchtverontreinigende stoffen, 
maar in geen geval tot een overschrijding van 
grenswaarden. 

Gezien de aard en omvang de bedrijven 
binnen het plangebied spelen 
gezondheidsaspecten geen relevante rol rond 
de veehouderijen binnen het plangebied. 

Het bestemmingsplan maakt geen kwetsbare 
objecten mogelijk binnen PR 1O-6-contouren. 
Ook maakt het plan geen ontwikkelingen mo
gelijk die leiden tot een relevante toename van 
de personendichtheden in het gebied en daar
mee gevolgen kunnen hebben voor de hoogte 
van het groepsrisico. 

0/-

0/-

o 

o 

034200.16935.00 



66 Woon- en leefkll maat 

034200. J6935.00 



,. uverige miiieuaspecten 

7.1. Bodem en water 

7.1.1. Toetsingskader 
Bodem 

6/ 

De overheid streeft naar duurzaam gebruik van de bodem. Dit door middel van het schoon
maken van ernstig verontreinigde grond (saneren), licht verontreinigde grond blijvend te be
heren en schone grand schoon te houden. Deze algemene landelijke doelstellingen zijn vast
gelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan. In diverse wet- en regelgeving zijn deze nader uit
gewerkt. 

Water 
Diverse beleidsdocumenten op verschillende bestuursniveaus liggen ten grondslag aan de 
uitgangspunten op het gebied van duurzaam waterbeheer: 

Europa: 
• Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 
• Nationaal Waterplan (NW) 
• Waterbeleid voar de 2lste eeuw (WB2l) 
• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
• Deltaprogramma IJsselmeergebied 
• Waterwet. 

De provincie en het waterschap hebben deze uitgangspunten verder vertaald in regionaal 
beleid en uitvoeringsplannen. Wettelijke verankering van het waterbeleid vindt plaats in de 
Waterwet en onderliggende uitvoeringsregels. De regels die zijn vastgelegd in een 
verordening van de waterschappen, worden 'de Keur' genoemd. De Keur geeft met verboden 
aan welke activiteiten in de buurt van water en waterkeringen niet zijn toegestaan. 
Daarnaast geeft de Keur met geboden aan welke onderhoudsverplichtingen eigenaren en 
gebruikers van wateren en waterkeringen hebben. De Waterwet kent een watervergunning, 
de voormalige Keurvergunning is hierin opgenomen. 

De watertoets is een proces waarmee in ruimtelijke plannen de mogelijke risico's (zoals 

waterveiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit, verdroging en verzilting van grond- en 

oppervlaktewater) en kansen van water vroegtijdig in beeld worden gebracht in overleg met 

de waterbeheerder. In het kader van het bestemmingsplan Landelijk Gebied vindt 

afstemming plaats met de waterbeheerders, in dit geval het waterschap Vallei en Veluwe, 

verantwaordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwa!iteitsbeheer van regiona!e wateren, 

en Rijkswaterstaat, water- en vaarwegbeheerder van het hoofdwatersysteem waaronder de 

Eem. 
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7.1.2. Referentiesituatie 
Bodem 

Soest ligt op de overgang van hogere zandgronden op de Utrechtse Heuvelrug naar lager 
gelegen polder in het noordoosten van het plangebied. Volgens de Bodemkaart van 
Nederland bestaat de bodem ter plaatse van het plangebied grotendeels uit zandgrond 
(www.bodemdata.nl). In het noordoosten bestaat een deel van de bodem uit zeekleigrond en 
verspreid komen enkele gebieden met veengrond v~~r. Door het glooiende landschap 
varieren de maaiveldhoogten binnen het plangebied sterk: van circa NAP -0,1 m in het 
noorden tot circa NAP +53,5 m in het zuiden (www.ahn.nl). 

Uit het Bodemloket (www.bodemloket.nl) en informatie van de gemeentelijke bodemwebsite 
blijkt dat ter plaatse van het plangebied meerdere historische activiteiten bekend zijn die 
mogelijk hebben geleid tot bodemvervuiling. 

Figuur 7.1 Bodemkwaliteit (www.bodemloket.nl) 
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Het plangebied is gelegen op de overgangszone tussen enerzijds de hooggelegen Utrechtse 
Heuvelrug en anderzijds het laaggelegen buitendijks gebied langs de Eem. Op de hoger 
gelegen zandgronden komen enkele waterplassen voor, maar is het gebied grotendeels arm 
aan water. De lagergelegen weiland en zijn daarentegen doorkruist met watergangen die 
dienen voor de afwatering van het gebied. In het noordoosten wordt het plangebied 
begrensd door de Eem. Het deel van het plangebied aangrenzend aan de Eem is buitendijks 
gelegen en behoort hiermee tot het beheersgebied van Rijkswaterstaat. 
Binnen het plangebied is geen wateropgave aanwezig. Dit houdt in dat in het plangebied in 
de huidige situatie geen bergingstekorten zijn. 
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Watersysteemkwaliteit en ecologie 
De Eem is een Kader Richtlijn Water (KRW)-lichaam. De Europese KRW-richtlijn moet ervoor 
zorgen dat het oppervlakte- en grondwater vanaf 2015 van een goede kwaliteit is en dat 
ecologische doelen behaald worden. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft doelen en 
maatregelen geformuleerd die nodig zijn om een goede waterkwaliteit te kunnen 
garanderen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers en vispassages, een natuurvriendelijker beheer en het verbeteren van de zuivering in 
RWZI's. 

Grondwater 

In het hogere zuidwestelijke deel van het plangebied komt overwegend de grondwatertrap 
VII v~~r. In het lagere noordwestelijke deel van het plangebied komt overwegend de 
grondwatertrap II v~~r. Echter ook de grondwatertrappen I, II en VI komen in het 
plangebied v~~r . In figuur 7.2 en tabel 7.1 zijn de grondwatertrappen en bijbehorende 
grondwaterstanden weergegeven. 
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Figuur 7.2 Grondwatertrappen (www.bodemdata.nl ) 

Tabel 7.1 Grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden 

Grondwetertrep Gemlddeld Hoogste Gemlddeld Leegste 
Grondwaterstend Grondweterstend 

I minder dan 0,4 m onder het maailleld minder dan 0,5 m onder het maaiveld 
II minder dan 0,4 m onder het maaiveld 0,5 m tot 0,8 m onder het maailleld 
III minder dan 0,4 m onder het maailleld 0,8 m tot 1,2 m onder het maaiveld 
VI 0,4 m tot 0,8 m onder het maaiveld meer dan 1,2 m onder het maaiveld 
VII 0,8 m tot 1,4 m onder het maaivllid mller dan 1,2 m onder het maaiveld 

In het plangebied zijn daarnaast een 'waterwingebied', 'grondwaterbeschermingsgebied', 
'100-jaar zone' en 'infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug' uit de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening voor de Provincie Utrecht gelegen. Deze beschermingsgebieden zijn 
aangewezen om het grondwater dat wordt gebruikt voor de drinkwaterbereiding te 
beschermen. 
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Figuur 7.3 Grondwaterbeschermingsgebieden in en rondom het plangebied (Provinciaal 
Waterplan) 

Figuur 7.4 Typen beschermingsgebieden rond grondwaterwinningen (Provinciaal Waterplan) 

Het infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug heeft tot doel om het grondwater dat enerzijds 
bestemd is voor drinkwater en anderzijds voor de natuur, wordt beschermd. In de nota 
Grondwatervisie Utrechtse heuvelrug is aangegeven welke functies op welke locaties uit het 
oogpunt van het grondwaterbelang het minst bezwaarlijk zijn. 

Hilversum 

mersfoort 

_ Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug 

Figuur 7.5 Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug (Provinciaal Waterplan) 
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Langs de Eem is een waterkering gelegen. Dit is een primaire waterkering. Rondom deze 
kering zijn beschermingszones aanwezig. Binnen deze zones gelden beperkingen voor 
bouwen en aanleggen. 

Het overige deel van het plangebied is hoog gelegen waardoor bescherming tegen hoog 
water niet noodzakelijk is . 

Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioolstelsel . 

7.1.3. Plansituatie 
Bodem 
In het bestemmingsplan worden geen functiewijzigingen bij recht mogelijk gemaakt. Bodem
onderzoek is om deze reden in het kader van het bestemmingsplan niet noodzakelijk. In het 
bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die bijdragen aan vervui
ling van de bodem. Ten aanzien van agrarische activiteiten gelden voorschriften vanuit onder 
andere het Besluit landbouw milieubeheer en het Besluit mestbassins milieubeheer, zoals het 
toe pass en van vloeistofdichte vloeren en dergelijke. 

Water 
Ondanks de consoliderende aard van het bestemmingsplan worden toch uitbreidingsmoge
lijkheden en ontwikkelingsruimten geboden. Ais van al deze mogelijkheden gebruik wordt 
gemaakt, leidt dit tot een toename van het verhard oppervlak. Bij deze toekomstige initiatie
ven zal een toename van het verharde oppervlak en/of dempingen binnen het plangebied 
moeten worden gecompenseerd. Daar waar het realiseren van open water niet goed mogelijk 
is, bijvoorbeeld op de zandgrond, dient het water afgekoppeld te worden. 

Daarnaast is het van belang om bij toekomstige initiatieven diffuse verontreinigingen te 
voorkomen door het gebruik van duurzame, niet-uitloogbare materialen (geen zink, lood, 
koper en PAK's-houdende materialen), zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
Eventueel benodigde maatregelen worden in overleg met de waterbeheerder vastgesteld. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw die in het bestemmingsplan worden 
geboden, kunnen resulteren in groei van de veestapel. Dit kan mogelijk leiden tot een 
zwaardere belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen (N en P) via af- en 
uitspoeling. De Meststoffenwet is leidend voor de hoeveelheid nutrienten die in het 
oppervlaktewater terecht komt en niet zozeer de bouwmogelijkheden voor agrariers. Door 
middel van toepassing van de Meststoffenwet wordt verslechtering van de feitelijke toestand 
van het oppervlaktewater voorkomen waardoor ook de waterkwaliteit van diverse 
zwemwaterlocaties alsmede het drinkwaterinnamepunt wordt gewaarborgd. 

V~~r aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te 
worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van 
nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen 
en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de 
beschermingszone niet zonder ontheffing van het waterschap gebouwd, geplant of 
----,.. . ., ,.. ......... -..-. ... .. ...... - .... _-
V..,~ ..:;,:)IO~C;II IIICY VVVI Ut:II. 
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7.2. Verkeer en vervoer 

7.2.1. Toetsingskader 
Op basis van de Wro dient de aanvaardbaarheid van het effect van nieuwe ont wikkelingen op 
de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van elke ontwik
keling altijd te worden onderbouwd. 

7.2.2. Referentiesituatie 
Verkeersstructuu r 
Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

Het landelijk gebied van Soest wordt doorsneden door de N413. Deze weg heeft een 
gebiedsontsluitende functie en loopt van de A28 bij Soesterberg naar de N237 en dan verder 
noordwaarts naar Soest. Een andere belangrijke verbinding wordt gevormd door de 
Birkstraat (N221) richting Amersfoort en verder naar de Al (Knooppunt Hoevelaken). Aan de 
rand van het plangebied loopt de N237 richting Bilthoven en de A27. De overige wegen in 
het plangebied dienen hoofdzakelijk ter ontsluiting van de woningen, boerderijen en 
aanliggende percelen. 

Door de ligging van Soest binnen de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort en de 
snelwegen A27/Al/A28 zijn er aantrekkelijke routes voor doorgaand verkeer door de 
gemeente. Op een aantal plaatsen in het plangebied vormt de oversteekbaarheid een 
aandachtspunt, met name bij de gelijkvloerse kruisingen met de spoorlijnen. 

Ontsluiting langzaam verkeer 

Naast het hoofdnetwerk voor de fiets is een secundair net van belang. Dit netwerk is meer 
gericht op recreatief verkeer (fietser en wandelaars). Verondersteld wordt dat het stimuleren 
van recreatief fietsgebruik een positief effect heeft op het utilitair fietsgebruik en omgekeerd . 
In de huidige situatie lopen door het plangebied diverse fietsroutes die onderdeel uitmaken 
van het knooppuntennetwerk. Tevens loopt door het gebied een lange fietsafstandsroute. 

Knelpunten voor het langzaam verkeer zijn met name de oversteekbaarheid van de 
hoofdwegen. De gemeente Soest werkt met een groot aantal partijen in Midden-Nederland 
samen om de regio Midden-Nederland in 2020 bereikbaar te houden. Naast maatregelen op 
de snelwegen worden ook overige maatregelen voorgesteld. Een maatregel ten aanzien van 
het langzaam verkeer betreft de directe fietsverbinding tussen de kernen Soest en 
Soesterberg (over de vliegbasis). Door de gemeente is een gemeentelijk verkeer- en 
vervoersplan (GVVP) opgesteld. Hierin is opgenomen dat de bestaande fietsverbindingen in 
het buitengebied van Soest opgewaardeerd en daarmee aantrekkelijker gemaakt dienen te 
worden. 

Door Hees en het buitengebied wordt een nieuwe fietsverbinding naar Den Dolder 
gerealiseerd, op het ecoduct Op Hees. Het totaal vormt een doorgaande oost-westverbinding 
tussen de Heuvelrug en de Eempolder. 

Ontsluiting openbaar vervoer 
Door het buitengebied van Soest lopen spoorlijnen in de richtingen Amersfoort, Utrecht, 
Soest, Baarn en Amsterdam. Binnen het plangebied bevinden zich echter geen haltes van 
deze lijnen. Wei zijn in het plangebied bushaltes gelegen . Langs de Birkstraat (N211) 
halteren de openbaarvervoersdiensten in de richtingen Amersfoort en Hilversum en langs de 
N413 in de richtingen Soest en Soesterberg. De buslijnen zorgen voor een goede verbinding 
met de regio. 
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In het kader van Duurzaam Veilig zijn de wegen gecategoriseerd . De N413 is 
gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een 80 km/h
regime. Binnen het plangebied bevinden zich vrijl iggende fietspaden langs deze weg. Dit is 
conform de inrichting volgens Duurzaam Veilig. 

Ook de overige wegen in het buitengebied van Soest zijn volgens het vastgestelde profiel 
ingericht. Deze wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen met een maximumsnelheid 
van 60 km/h. Het fietsverkeer wordt grotendeels samen met het gemotoriseerd verkeer 
afgewikkeld. 

Verkeersafwikkeling 
De huidige verkeersstructuur in het plangebied levert geen grote knelpunten op. Knelpunten 
zijn er met name regionaal. De snelwegen hebben (nog) onvoldoende capaciteit om het 
spitsverkeer te kunnen verwerken. 

7.2.3. Plansituatie 
De ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt kunnen leiden tot een toe
name van het aantal vervoersbewegingen van en naar de veehouderijen. Een toename van 
het verkeer op de erftoegangswegen kan lei den tot knelpunten. Aangezien de 
ontwikkelingsmogelijkheden gaan om de uitbreiding/omschakeling van bestaande bedrijven, 
zullen de verkeerstoenames in de praktijk zeer beperkt zijn. Ook de overige ontwikkelingen 
die het bestemmingsplan mogelijk maakt, zijn kleinschalig. De beperkte aantallen extra 
vervoersbewegingen als gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied biedt, leiden naar verwachting niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling 
op de ontsluitende wegen. De oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer van de 
hoofdwegen is wei een aandachtspunt. Om de oversteekbaarheid te verbeteren worden 
maatregelen genomen. 

7.3. Effectbeoordeling 

Navolgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de effectbeschrijvingen in dit hoofd
stuk. 

Tabel 7.2 Effectbeoordeling overige milieuthema's 
Aspect 

Bodem 

Water 

Verkeer en vervoer 

Adviesbureau RBO! 
Rotterdam 

Beschrijving van het milieu effect (t.o.v. de 
referentiesituatie) 

De ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan heeft 
geen gevolgen voor de bodemkwaliteit in het gebied . 

Bij toekomstige initiatieven dient te worden voldaan aan 
diverse randvoorwaarden en eisen. Hiermee is uitgesloten 
dat er negatieve effecten optreden als gevolg van de ont-
wikkelingsruimte in het bestemmingsplan. 

De beperkte aantallen extra vervoersbewegingen als ge-
volg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied biedt, leiden naar verwachting 
niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling op de ont-
sluitende wegen of op het gebied van verkeersveiligheid. 

Waardering van 
het effect 

0 

0 

0 
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8. Conciusies en vertaiing in net 
bestemmingsplan 

8.1. Conclusies 

75 

Tabel 8.1 geeft een samenvattend overzicht van de effectbeoordelingen uit de voorgaande 
hoofdstukken. 

Tabel8.1 Beoordeling effecten ontwikkelingsruimte bestemmingsplan 
Aspect Beschrijving van het milieueffect (t.o.v. de referentie- Waardering 

situatie) van het effect 

Natuur 

Natura 
gebieden 

2000- - Het maxima Ie scenario leidt tot een toename van 
stikstofdepositie in de Oostelijke Vechtplassen. Het 
trendscenario leidt tot 
Significant negatieve 
mogelijkheden die het 
uit te sluiten. 

een zeer beperkte afname van. 
gevolgen op basis van de 

bestemmingsplan biedt zijn niet 

- De geringe extra recreanten maken gebruik van 
bestaande, intensief gebruikte Infrastructuur, negatieve 
effecten treden niet op. 

Ecologische - Binnen de EHS worden geen ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Bouwplannen blijven beperkt tot de 
bouwpercelen zelf, areaalverlies en extra verstoring 
treedt niet op. 

Hoofdstructuur en 
weldevogelgebieden 

Beschermde soorten 

- De geringe extra recreanten maken gebruik van 
bestaande, intensief gebruikte infrastructuur, negatieve 
effecten treden niet op. 

- De toename van stikstofdepositie maakt het lastiger het 
(beoogde) beheertype te behouden. Het voorkomen en 
behoud va n dlt beheertype hangt echter niet aileen af 
van de stikstofdepositie, maar met name ook van de 
waterkwaliteit en het gevoerde beheer. 

- Bij ontwikkelingen kunnen leefgebied, rust- en 
verblijfplaatsen van beschermde soorten worden 
aangetast. Deze effecten moeten worden gemitigeerd op 
het moment dat er concrete bouwplannen zijn . 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Landschappelijke en 
cultuurhistorische 
kenmerken 

Landschappelijke en 
cultuurhistorisch 

Advlesbureau RBOI 
Rotterdam 

- Ontwikkelingen kunnen ten koste gaan van de (half)open 
landschappen en strokenverkavelingen. Effecten blijven 
beperkt doordat de omvang van bouwpercelen in het 
bestemmingsplan beperkt is en in de regels elke 
cntv'.'ikkeling voorz:~n dlent te zijn van een deskundig 
advies. 

- Verdergaande schaalvergroting van agrarische bedrijven 
kan ertoe leiden dat karakteristieke boerderijpanden 

0/-

o 

0/-

0/-
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waardevolle objecten 

Archeologische 
waarden 

Woon- en leefklimaat 

Geurhinder 

Luchtkwaliteit 

Gezondheid 

Externe veiligheid 

verdwijnen 

- Bodemingrepen kunnen lei den tot aantasting van 
archeologische waarden. Door de onderzoeksplicht in het 
bestemmingsplan wordt echter wei gegarandeerd dat 
deze waarden worden gedocumenteerd. In het 
bestemmingsplan zijn beschermende regels voor de 
aardkundige monumenten en waarden opgenomen. 

- Mogelijk een beperkte toename van de geurbelasting, 
geen onaanvaardbare geurhinder. 

- Beperkte toename van de concentraties luchtverontreini
gende stoffen, geen overschrijding van grenswaarden. 

- Gezien de aard en omvang de bedrijven binnen het 
plangebied spelen gezondheidsaspecten geen relevante 
rol rond de veehouderijen binnen het plangebied. 

- Geen kwetsbare objecten binnen PR 1O-6-contouren, 
geen relevante gevolgen voor hoogte van het 
groepsrisico. 

Overige milieuaspecten 

Bodem - Geen relevante gevolgen voor de bodemkwaliteit. 
Water - Geen relevante effecten waterkwantiteit of 

waterkwaliteit. 

Verkeer en vervoer - Geen knelpunten in de verkeersafwikkeling of op het 
gebied van verkeersveiligheid. 

Toetsing aan wettelijke normen 

o 

0/-

0/-

o 

o 

0 

0 

0 

Uit de beschrijvingen en beoordelingen in de tabel blijkt dat effecten van de ontwikkelings
ruimte in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest over het algemeen beperkt zijn. Dit is 
het gevolg van: 

de aard en omvang van de ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt; 
de voorwaarden en eisen die in de bestemmingsplanregels worden gesteld aan toekom
stige initiatieven; 
de over het algemeen gunstige milieusituatie in het plangebied (referentiesituatie); 
de gebiedskarakteristieken: over het algemeen een ruime onderlinge afstand tussen de 
bedrijven en een relatief beperkt aantal gevoelige functies op korte afstand van agrari
sche bedrijven. 

Natura 2000 
Belangrijkste aandachtspunt dat voigt uit de effectbeschrijvingen in het pianMER zijn de ge
volgen van de mogelijke toename van stikstofdepositie. Uit de passende beoordeling blijkt 
dat met de bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied significante 
negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden niet zijn uit 
te sluiten. Het volledig uitsluiten van significante negatieve effecten binnen het 
bestemmingsplan is aileen mogelijk met een ingrijpende aanpassing van de 
bestemmingsregeling. Concreet gaat het dan om maatregelen als het uitsluiten van 
bouwmogelijkheden voor nieuwe stallen of het vastleggen dat het aantal dieren niet mag 
toenemen. Ook kan er voor worden gekozen om in het bestemmingsplan een 
voorwaardelijke verplichting op te nemen dat de bouw van stallen afhankelijk wordt gesteld 
van het niet optreden van significant negatieve effecten in Natura 2000-gebieden . 

Er zijn echter ook mogelijkheden om buiten het bestemmingsplan om te voorkomen dat 
negatieve effecten optreden, bijvoorbeeld door beheersmaatregelen binnen Natura 2000 uit 
te breiden en/of te intensiveren. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van saldering. 
Bij de beeindiging van agrarische activiteiten ontstaat stikstofsaldo waarmee elders de 
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saldering plaatsvindt binnen hetzelfde Natura 2000 op dezelfde habitattypen. Daarnaast is 
van belang dat geborgd is dat de uitbreiding pas plaatsvindt op het moment dat de 
bedrijfsactiviteiten elders zijn beeindigd (en ook de vergunningen zijn ingetrokken en de 
bestemmingslegging is gewijzigd). Enkele veehouderijen van grote omvang en/of op korte 
afstand van Natura 2000 bieden voldoende saldo om binnen het plangebied een Forse 
uitbreiding van het aantal stuks melkrundvee te kunnen realiseren. 

Overige milieuthema's 
Er ontstaan verder geen knelpunten in relatie tot de wettelijke normen en grenswaarden die 
vanuit de sectorale toetsingskaders gelden. In de regels van het bestemmingsplan wordt 
geborgd dat negatieve milieueffecten optreden . In verschillende flexibiliteitsbepalingen wordt 
als voorwaarde gesteld dat de ontwikkeling 'milieuhygienisch inpasbaar' is. Daarnaast zijn er 
in het bestemmingsplan regelingen opgenomen ter bescherming van de aanwezige 
archeologische waarden en ter bescherming (en versterking) van landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. 

Toetsing aan doelstellingen en ambities voor het plangebied 
Uit de beschrijvingen in hoofdstuk 2 blijkt dat binnen het plangebied sprake is van grote 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Naast de toetsing aan de harde 
wettelijke normen en grenswaarden is van belang of de ontwikkelingsruimte in het 
bestemmingsplan gevolgen heeft voor deze waarden. Uit de sectorale analyses blijkt dat met 
de zonering die is opgenomen in het bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden die daaraan 
zijn gekoppeld en de voorwaarden en uitgangspunten die daarbij in acht dienen te worden 
genomen, is op een goede manier invulling gegeven aan het behouden en versterken van de 
aanwezige waarden. De openheid van het gebied blijft behouden, dat geldt ook voor 
bestaande natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Vanuit de doelstellingen voor het 
plangebied is er geen aanleiding om de bestemmingsplanregeling aan te vullen of aan te 
scherpen naar aanleiding van de uitkomsten van het planMER. 

8.2. Leemten in kennis en monitoring 

Ais gevolg van onvolledige informatie, het detailniveau van milieuonderzoeken, de beperkin
gen van rekenmodellen en het feit dat milieuonderzoeken soms door actuele (beleids)ontwik
kelingen worden achterhaald, kunnen leemten in kennis ontstaan. Daarbij vormen de effec
ten op het gebied van stikstofdepositie, geurhinder en luchtkwaliteit bijzondere aandachts
punten: Door milieueffecten te monitoren en te evalueren kunnen leemten in kennis worden 
gedicht en tijdig maatregelen worden getroffen indien er sprake is van grotere milieueffecten 
dan gedacht. V~~r een deer kan daarbij worden aangesloten bij bestaande evaluatiepro
gramma's. Daarnaast kunnen actuele en meer gedetailleerde berekeningen worden gemaakt 
op het moment dat concrete vergunningaanvragen worden ingediend. 

Adviesbureau RBO! 
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Bijiage 1 Drempeis besiuit 
milieueffectrapportage 

Mer-plichtig 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een 
instal/a tie voor het fokken, mesten of houden 
van p/uimvee of varkens. In geval/en waarin de 
activiteit betrekking heeft op meer dan: 

1. 85.000 stuks mesthoenders (Rav1
) cat. E 3 

tim 5); 
2 . 60.000 stuks hennen (Rav cat. E 1 en E2); 

3 . 3.000 stuks mestvarkens (Rav cat. 03); 
4 . 900 stuks zeugen (Rav cat. 0 1.2 en 0 

1.3). 

6) Regeling ammoniak en veehouderij . 

Adviesbureau RBGI 
Rotterdam 

Mer-beoordelingsplichtig 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een instal/atie 
voor het fokken, mesten of houden van dieren. In ge-
val/en waarin de activiteit betrekking heeft op meer dan: 

1. 40.000 stuks pluimvee (Rav6
) cat. E, F, G en J) ; 

2 . 2.000 stuks mestvarkens (Rav cat. 0.3); 
3 . 750 stuks zeugen (Rav cat. 0.1.2, 0.1.3 en 0.3 

voor zover het opfokzeugen betreft) ; 
4. 2.700 stuks gespeende biggen (biggenopfok) (Rav 

cat. 0 .1.1); 

5 . 5.000 stuks pelsdieren (fokteven) (Rav cat. H.l 
tim H.3); 

6 . 1.000 stuks voedsters of 6 .000 vlees- en opfokko-
nijnen tot dekleeftijd (Rav cat. 1.1 en 1.2); 

7 . 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 
jaar (Rav cat. A.l en A.2); 

8 . 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. 
A 3); 

9 . 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 
jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 
1, A 2 en A 3); 

10. 1.200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A.4 tim A.7); 
11 . 2.000 stuks schapen of geiten (Rav cat. B.l en 

C.l tim C.3); 
12. 100 stuks paarden of pony's (Rav cat. K.1 en 

K.3), waarbij het aantal bijbehorende dieren in 
opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Rav 
cat. K.2 en K.4); 

13. 1.000 stuks struisvogels (Rav cat. L.l tim L.3) . 

034200.16935.00 



Bijiage 2 Onderzoek stikstofdepositie 

Onderzoekssituaties 
Het onderzoek stikstofdepositie is uitgevoerd met het rekenmodel AAgrostacks. Dit 
rekenmodel voor ammoniakdepositie als gevolg van veehouderijen is ontwikkeld in opdracht 
van het (toenmalige) ministerie van LNV. In het onderzoek zijn drie situaties doorgerekend: 

huidige situatie (bestaand gebruik); 
de maximale invuliing van de bouwvlakken; 
een trendscenario op basis van CBS-gegevens. 

In hoofdstuk 3 is toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het uitwerken van de 
verschiliende onderzoekssituaties. Voor de bedrijfsgegevens is gebruik gemaakt van de 
gegevens uit het vergunningenbestand van de provincie Utrecht. Deze gegevens zijn 
vergeleken met de gegevens van het CBS over de aanwezige dieraantalien binnen de 
gemeente. Waar nodig heeft een correctie van de vergunningsgegevens plaatsgevonden. 
Voor het bestaand gebruik is op gebiedsniveau zodoende (conform de vereisten van de 
Natuurbeschermingswet en jurisprudentie op dit vlak) uitgegaan van de feitelijke 
dieraantalien, zonder rekening te houden met ombenutte ruimte in de vergunningen. 

Uitgangspunten 
In het rekenmodel moet een aantal uitgangspunten worden ingevoerd. Daarbij gaat het om 
de kenmerken van de aanwezige stalien. Het gaat te ver om voor een pianMER voor een 
bestemmingsplan Landelijk Gebied op perceelsniveau de aanwezige stallen te modelieren. 
Dat is ook niet noodzakelijk om op gebiedsniveau conciusies te trekken over de mogelijke 
effecten als gevolg van de ontwikkelingsruimte die in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
wordt geboden. Voor de kenmerken van de stalien en de emissiepunten is voor de 
grondgebonden veehouderijen uitgegaan van de defaultwaarden uit het rekenmodel. Dat wil 
zeggen een stalhoogte van 6 meter, een emissiepunthoogte van 5 meter, binnendiameter 
emissiepunt 0,5 meter en uittreesnelheid 0,4 meter/seconde. Voor de intensieve 
veehouderijen is voor de stalsystemen aangesloten bij de gegevens uit de vergunningen. Er 
is voor de intensieve veehouderijen verder uitgegaan van een uittreesnelheid van 4 
meter/seconde. 

De navolgende tabel geeft een overzicht van de veehouderijen die in het onderzoek zijn 
meegenomen en de emissies zoals deze per onderzoekssituatie zijn doorgerekend. 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 
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Veenzoom 8A 3766 ME Soest 46 38 3058 

Weg in de Maten 2 3764 MV Soest 1263 1428 4281 

Wieksloterweg OZ 109 3766 LT Soest 36 29 3058 

Wieksloterweg WZ 1 3763 LH Soest 851 962 3058 

Wieksloterweg WZ 27 3763 U Soest 150 139 3058 

Toetsingspunten 
Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van de toetsingspunten binnen Natura 2000. Voor 
een beschrijving van de gebieden en aanwezige habitats wordt verwezen naar de passende 
beoordeling in hoofdstuk 4 van het planMER. 

Figuur 1 Locatie toetsingspunten binnen Natura 2000 

Berekeningsresultaten 
Tabel 2 geeft een overzicht van het effect (ten opzichte van het bestaand gebruik) voor het 
trendscenario en bij de maximale invulling van de bouwmogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt. 
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--_. -
deposltf. (In mol N/he/Jaar) 

naam 
huldig trend maximaal 

Oostelijke Vechtplassen 1 0,93 -0,1 +4,74 

Oostelljke Vechtplassen 2 0,97 -0,1 +4,77 

Oostelijke Vechtplassen 3 0,88 -0,1 +4,27 

Tn de passende beoordeling is een beschrijving opgenomen van de mogelijke gevolgen van 
de toenames van stlkstofdepositie bij de maxima Ie invulling van de bouwmogelljkheden die 
het bestemmingsplan biedt en de wijze waarop deze toenames kunnen worden beperkt of 
gecompenseerd. 

AdYlesbureau ROOT 
Rotterdam 
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Bijlage 3 Onderzoek geurhinder 

Melkrundveehouderijen 
Rond veehouderijen kan sprake zijn van geurhinder. V~~r melkrundveehouderijen kunnen geen 
berekeningen worden uitgevoerd, omdat er geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld voor de 
betreffende diercategorieen. Dm geurhinder te voorkomen dient een minimale afstand te worden 
aangehouden tussen melkrundveehouderijen en omliggende geurgevoelige objecten (zoals 
woningen). Deze afstand wordt gemeten vanaf het meest nabijgelegen emissiepunt tot de gevel 
van het geurgevoelige object. Voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom geldt een 
afstandseis van 100 meter en voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom een 
afstandseis van 50 meter. 

Intensieve veehouderijen 
Referentiesituatie 
Binnen het plangebied is een drietal veehouderijen voorzien van een aanduiding 'intensieve 
veehouderij'. Het vergunningenbestand van de provincie Utrecht geeft inzicht in de geuremissies 
die samenhangen met de vergunde dieraantallen: 

Birkstraat 142 (pluimvee): 4516.9 DUEls; 
Lange Brinkweg 87 (varkens):17365.6 DUEls; 
Veenzoom 7 (varkens): 4.600 DUEls. 

Het aantal intensieve veehouderijen binnen het plangebied (en in de directe omgeving van het 
plangebied) is beperkt en de onderlinge afstand is aanzienlijk. Er zal dan ook geen sprake zijn van 
cLJmulatie van geurhinder. 

Het bedrijf aan de Lange brinkweg 87 heeft geen bouwmogelijkheden meer binnen het bouwvlak 
(zie figuur 1). Maximaal 3.000 m2 mag worden gebruikt voor intensieve veehouderij. Via afwijking 
met een omgevingsvergunning wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid geboden om met 
30% uit te breiden (900 m2). 

Figuur 1 Situatie Lange Brinkweg 87 

034200.16935.00 Adviesbureau RBO! 
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De provinciale database geeft inzicht in de geurbelasting rond veehouderijen. Figuur 2 geeft een 
overzlcnt van de sltuatle ter plaatse van het perceel Lange brinkweg 87. De milieubelasting is 
weergegeven in GES-scores. Op basis van reele worst-caseomstandigheden is de afstand van de 6 

ouE/m3-contour in beeld gebracht. 

/ 

belaste woningen geur veehouderijen 

• GES6 (> 6ouE/m3) 

Figuur 2 Geurbelasting Lange Brinkweg 87 

Het bedrijf aan de Birkstraat 142 heeft nog wei beperkte bouwmogelijkheden binnen het bouwvlak 
(zie figuur 3). Maximaal 3.000 m2 mag worden gebruikt voor intensieve veehouderij. 

Figuur 3 Situatie Birkstraat 142 

Figuur 4 geeft een overzicht van de geursituatie ter plaatse van het perceel Brikstraat 142 zoals 
opgenomen in de provinciale database. 

Adviesbureau RBO! 
Rotterdam 
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Figuur 4 Geurbelasting Birkstraat 142 

Het bedrijf aan de Veenzoom 7 heeft slechts beperkte bouwmogelijkheden binnen het bouwvlak 
(zie figuur 5) . 

Figuur 5 Situatie Veenzoom 7 
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• GES6 (> 6ouElm3) 

Figuur 6 Geurbelasting Veenzoom 7 

Ontwikkelingsruimte bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan biedt beperkte uitbreidingsmogelijkheden aan de veehouderijen. In beide 
gevallen liggen er geurgevoelige objecten op korte afstand van de bedrijfspercelen. V~~r het bedrijf 
Lange Brinkweg 87 is uitbreiding aileen mogelijk via afwijking, waarbij voorwaarden zijn 
opgenomen met betrekking tot de milieukundige inpasbaarheid. Daarmee is geborgd dat geen 
onaanvaardbare geurbelasting ontstaat ter plaatse van de omliggende woningen. V~~r de bedrijven 
Birkstraat 142 en Veenzoom 7 is een beperkte uitbreiding bij recht mogelijk. Gezien de ligging van 
de huidige geurcontour en de woningen op korte afstand, is een uitbreiding naar verwachting 
aileen mogelijk wanneer emissiearme stallen worden toegepast. 

Adviesbureau RBO! 
Rotterdam 
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Bijlage 4 Overzicht ontheffingen Flora- en 
faunawet 

Tabel 1 Typen ingrepen, soortgroepen, mogelijke maatregelen en kans dat hiervoor 
ontheffing wordt verleend 

Ingrepen die 
kunnen leiden 
tot aantasting 
van 
beschermde 
soorten 

Sloop van 
(agrarische) 
bebouwing 

Het 
verleggen/dempe 
n van waterlopen 

Soorten / 
soortgroe-
pen 

Vleermuizen 

Broedvogels 
met vaste 
nesten 

Vissen 

Beschermingsregi 
me op basis van 
de Flora- en 
faunawet 

Ffwet Tabel 3, 
Bijlage IV HR 

Ffwet 

Ffwet Tabel 2 

Kans dat hiervoor 
ontheffing wordt 
verleend 

Kansrijk, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaardss 

Kansrijk, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

Er kan gewerkt worden 
met een gedragscode 
dan is geen ontheffing 
nodig. 

Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt volgens 
de gedragscode of met 
de soortenstandaards 

Mitigerende 
maatregelen 7 

Tijdig creeren van 
voldoende nieuwe 
verblijfplaatsen. 

Werken buiten 
kwetsbare periode. 

Tijdig aanbieden van 
voldoende nieuwe 
huisvestingsmogelijk 
heden . 

Werken buiten 
broedseizoen 

Voortplantingswatere 
n worden tijdens het 
voortplantingsseizoen 
(medio februari -
mei) en de winterrust 
gespaard. 

Voorafgaand aan het 
dempen van de 
watergang moeten 
tijdig nieuwe 
watergangen, 
aangrenzend aan het 
leefgebied van 
bestaande populaties, 
gemaakt worden of 
aan bestaande 
watergangen moeten 
maatregelen worden 

7 Maatregelen zijn maatwerk, afhankelijk van de aangetroffen soort en het belang van de locatie voor de 
functionaliteit van de leefomgeving. In deze tabel worden vee I voorkomende maatregelen benoemd. 
Maatregelen ivm de zorgplicht zijn niet opgenomen. 
S Dienst Regelingen stelt voor aile matig en zwaar beschermde soorten een zogenaamde soortenstandaard op. 
Diverse soortenstandaards zijn overigens nog In ontwikkeling. 
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Het kappen van 
bomen, 
verwijderen 
ruigte, 
houtstapels 
steenhopen 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam 

of 

Amfibleen 

Zoogdieren 

Vaatplanten 

Vleermuizen 

Broedvogels 
met vaste 
nesten 

Ffwet Tabel 3, 
Bijlage IV HR 

Ffwet Tabel 2 

Ffwet Tabel 2 

Ffwet Tabel 3, 
Bijlage IV HR 

Ffwet 

Kansrijk, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

Er kan gewerkt worden 
met een gedragscode 
dan is geen ontheffing 
nodig. 
Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt volgens 
de gedragscode of met 
de soortenstandaards 

Er kan gewerkt worden 
met een gedragscode 
dan is geen ontheffing 
nodig. 
Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt volgens 
de gedragscode of met 
de soortenstandaards 
Kansrijk, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

Kansrijk, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

uitgevoerd zodat ze 
gescnlKt blijven ot de 
kwaliteit verbeterd. 

- Tijdig vooraf 
realiseren van nieuw 
voor voortplanting 
geschikt water voor 
een vergelijkbaar 
aantal individuen en 
bereikbaar maken 
vanuit 
overwinteringsgebied. 

- Werkzaamheden 
uitvoeren buiten 
voortplantingsperiode 
en winterrust. 

. Direct grenzend aan 
bestaand habitat 
evenveel nieuw 
optlmaal habitat 
realiseren als hetgeen 
verloren gaat door het 
beheer daarvan aan te 
passen of het gebied 
opnieuw in te richten 
ten gunste van de 
betreffende soort 

- Voorafgaand aan de 
eigenlijke 
werkzaamheden moet 
het gebied ongeschikt 
gemaakt worden voor 
de betreffende soort 

- Planten worden -
buiten de bloeitijd -
uitgestoken en elders 
in een geschikt 
biotoop 
teruggeplaatst. 

. Tijdig creeren nieuwe 
verblijfplaatsen. 

- Werken buiten 
kwetsbare periode. 

- Tijdig alternatieve 
vliegroute creeren 
nabij of parallel aan 
de originele 
vliegroute. 

- Tijdig alternatief 
foerageergebied 
creeren. 

. tijdig aanbieden van 
voldoende nieuwe 
huisvestingsmogelijk 
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Reptielen Ffwet Tabel 3, Er kan gewerkt worden 
Bijlage I AMvB met een gedragscode 

dan is geen ontheffing 
nodig. 
Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortensta ndaa rds 

Zoogdieren Ffwet Tabel 2 Er kan gewerkt worden 
met een gedragscode 
dan is geen ontheffing 
nodig. 

Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

Vlinders Ffwet Tabel 3 Er kan gewerkt worden 
Bijlage I AMvB met een gedragscode 

dan is geen ontheffing 
nodig. 

Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

Amfibieen Ffwet Tabel 3, Kansrijk, zeker als 
Bijlage IV HR gewerkt wordt met de 

soortenstandaards 

Telen van Vaatplanten Ffwet Tabel 2 Er kan gewerkt worden 

ruwvoer zoals met een gedragscode 

mars dan is geen ontheffing 
nodig. 

Is er geen gedragscode 
dan wordt ontheffing 
verleend, zeker als 
gewerkt wordt met de 

034200.16935.00 
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heden. 
Creeren voldoende 
dekkingsmogelijkhed 
en en 
slaapgelegenheden. 
Zorgen voor 
voldoende zit- en 
uitkijkposten. 
Opwaarderen van 
marginaal habitat in 
de directe omgeving 
tot optimaal habitat. 
Werkzaamheden 
uitvoeren buiten de 
voortplantingsperiode 
en winterrust. 
Broedhopen van 
ringslangen worden 
tijdens de 
voortplantingsperiode 
gespaard. 
Vaste verblijfplaatsen 
en directe omgeving 
sparen tot jongen zijn 
vertrokken. 

Werkzaamheden 
gefaseerd uitvoeren 
tijdens de 
winterperiode (1 
september - 1 april) . 

Opwaarderen 
bestaand land habitat 
of tijdig vooraf 
realiseren van nieuwe 
elementen die 
kunnen dienen als 
vaste rust- en 
verblijfplaats op het 
land voor een 
vergelijkbaar aantal 
individuen. 
Planten worden -
buiten de bloeitijd -
uitgestoken en elders 
in een geschikt 
biotoop 
teruggeplaatst. 
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Amiioleen 

Vleermuizen 

rfwet laoel 
Bljlage IV HR 

Ffwet Tabel 
Bijlage tV HR 

soortenstandaards 

J , Kansrill<, zeker ,,, 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

3, Kansrijk, zeker ," 
gewerkt wordt met de 
soortenstandaards 

- Tijdlg vooraf 
reaHseren van nleuw 
overwlnteringsgebled 
voor een 
vergelljkbaar aantal 
Indlvlduen. 

- Werkzaamheden 
ultvoeren buiten 
voortplantingsperlode 
en wlnterrust. 

- Aanbrengen 
vleermulsvriendellJke 
verUchtJng. 

- Vleermuishabitat 
afscherrnen 
beplanUng of 
schermen. 

- Tljdens 
werkzaamheden 
rekenlng houden met 
kwetsbare 
perlod~·{nl. 
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