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NOTITIE AANVULLENDE VAARBEWEGINGEN
VOORZIENINGENGEBOUW REEUWIJKSE HOUT

11 februari 2015

Aanleiding

Er is het voornemen om een voorzieningengebouw te realiseren aan de Reeuwijkse Houtwal te Reeuwijk (zie
figuur 1 voor de globale ligging). Dit gebouw dient voor het onderbrengen van de voorzieningen die behoren bij
het naastgelegen recreatiepark Reeuwijks Hout. In dit kader is een verkennend onderzoek uitgevoerd in het
kader van de natuurwetgeving en het –beleid1. Sinds deze verkenning zijn de plannen nader uitgewerkt en is
duidelijk geworden dat een bestaande watergang wordt gedempt ten behoeve van het gebouw. Een andere
bestaande watergang wordt juist worden uitgebreid ten behoeve van een ‘haven’. Deze is bedoeld voor de
verhuur van kano’s en elektrische boten. De waterplas ten oosten van het gebouw is nog bedoeld als
zwemvijver. Ten opzichte van de verkenning is de ‘haven’ en zwemvijver nieuw (zie figuur 2 voor het plan). Op
grond hiervan is aan onderhavig bureau gevraagd om deze twee extra activiteiten aanvullend te toetsen. In
onderhavig verslag worden daarvan de resultaten weergegeven.

Figuur 1. Globale ligging van het beoogde voorzieningengebouw Reeuwijkse Hout (rood kader).
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Figuur 2. Plansituatie september 2014.

Het plan

De ‘haven’ en zwemvijver zijn beide in de open lucht gelegen naast het voorzieningengebouw. De zwemvijver is een
relatief kleine onverwarmde vijver gericht op de recreant in de warme zomermaanden. Gelet op de watertemperatuur
zal zwemmen plaatsvinden in de zomermaanden.
De ‘haven’ is bedoeld voor de verhuur van kano’s en elektrische boten. Ook deze voorziening zal zijn gericht op de
recreant en is voorzien in de periode april t/m eind september. In totaal zullen er bij het voorzieningen gebouw circa
20 boten/kano’s voor de verhuur worden aangeboden.

Methode

De ‘haven’ en zwemvijver zijn in aansluiting op de verkennend toets aanvullend geïnventariseerd. Omdat dit een
aanvulling betreft op de huidige verkenning kan onderhavig verslag daarvan niet los worden gelezen.

Resultaat

Flora- en faunawet
Het plangebied en directe omgeving is door middel van een verkennend onderzoek en een aanvullend
veldonderzoek intensief onderzocht op het voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Uit deze
onderzoeken kwam naar voren dat er verschillende beschermde soorten leven in de ruime omgeving van het
voorzieningen gebouw maar dat alleen platte schijfhoren ter plaatse leeft. Een ontheffing voor deze soort is derhalve
eveneens vereist voor de ‘haven’ en zwemvijver. Het gebruik van kano’s en elektrische boten zal met zich
meebrengen dat er vaarbewegingen gaan optreden. Deze vaarbewegingen zullen echter niet van wezenlijke invloed
zijn op (beschermde) vissen. Doordat ook de golfslag beperkt is van deze boten is het ook niet aannemelijk dat
dieren in de oevers zoals waterspitsmuis, ringslang en platte schijfhoren wezenlijk nadelig worden beïnvloedt.
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Natuurbeschermingswet

Zoals weergegeven in het verkennend onderzoek is direct ten oosten van het plangebied van het
voorzieningengebouw Reeuwijkse Hout het beschermd gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
(Reeuwijkse plassen) gelegen. Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein wordt beschermd via de
Natuurbeschermingswet 1998. De Reeuwijkse plassen zijn relatief eenvoudig te bereiken vanuit de ‘haven’ met de in
verhuur zijnde kano’s en elektrische boten. Het natuurgebied Reeuwijkse plassen is een natuurgebied met een
oppervlakte van 600 hectare groot en speciaal voor wintervogels (kolgans, kleine zwaan, slobeend, smient en
krakeend) aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gaat hier om grote aantallen vogels die een veilige rustplek
vinden. De vogels slapen en rusten op de plas Broekvelden en foerageren grotendeels in de omliggende
natuurpolders van Staatsbosbeheer (zie figuur 3). Deze wisselwerking is de sleutel van het succes. Zeker met vorst,
wanneer de diepe plas Broekvelden niet dichtvriest, lopen de aantallen boven de 100.000 verschillende vogels. Het
gaat dan om smienten, krakeenden, slobeenden, kleine zwanen en ganzen (http://www.natuurbericht.nl/?id=10096).

Figuur 3. Verspreiding kwalificerende vogelsoorten van Broekveld
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Ecologische Hoofdstructuur
Zoals weergegeven in de verkenning is het plangebied van het voorzieningengebouw niet gelegen in of in de
directe nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur (inclusief ‘haven’ en zwemvijver). De vaarbewegingen in het
zomerseizoen zullen niet van dien aard (overdag en periode april –september) en omvang (maximaal 20 kleine
lichte boten) zijn dat deze de werking van de Ecologische Hoofdstructuur negatief beïnvloeden. Door het varen op
de plassen is het niet aannemelijk dat er nesten en eieren van vogels negatief worden beïnvloed omdat het varen
gebeurd op het water en er wordt gebroed in de oeverzone.

Conclusie
Het plan van het voorzieningengebouw in de Reeuwijkse Houtwal te Reeuwijk is aangepast met een ‘haven’ en
zwemvijver. Op grond hiervan zijn deze activiteiten aanvullend getoetst op natuurwetgeving en –beleid. Uit deze
toetsing blijkt dat effecten op beschermde natuurgebieden worden uitgesloten. Er is geen vergunning
Natuurbeschermingswet ’98 vereist. Tevens is geen compensatie in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur
vereist. Voor de ‘haven’ en zwemvijver is, net als bij het voorzieningengebouw, ontheffing Flora- en faunawet
vereist voor platte schijfhoren.
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