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Onderzoek Flora- en faunawet van het perceel voor de nieuwe 
Slothoeve uit Baarland
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Dit rapport beslaat 1 bladzijde 



Onderzoek Flora- en faunawet van het perceel voor de nieuwe Slothoeve uit 
Baarland
_______________________________________________________________

Inleiding
 De eigenaar van de voormalige Slothoeve uit Baarland wil bedrijfsgebouwen 
optrekken ten noordoosten van het dorp, tussen de Industrieweg, het tramspoor en de 
Herverkavelingsdijk.

Historie van de omgeving 
 De nieuwe vestiging ligt in de polder Baarland, die als oudland bedreigd werd door de 
stijgende zee en al is bedijkt voor 1200. Vanwege de 800 jaar voorbije akkerbouw in deze 
polder zijn de positieve en negatieve effecten op de dierenwereld en de plantengroei niet aan 
het betrokken perceel voorbijgegaan. Tot in de dertiger jaren was er nog een biologische 
landbouw (gemengde bedrijf met eigen mestvoorziening), maar de komst van de kunstmest 
veranderde de bedrijfsvoering ingrijpend. Ook de zaaizaadschoning leverde toen zijn bijdrage 
aan de armoede aan wilde plantensoorten. Vanaf 1970 kwamen daar nog de herbiciden en de 
deposities van industrie en verkeer via de lucht bij als verarmende factoren op de flora en 
indirect op de fauna. Het gebied aan weerszijden van de Herverkavelingsdijk is intensief in 
gebruik voor fruitteelt en akkerbouw. Kieskeurige soorten planten en dieren, die een wettelijk 
beschermde status hebben, zijn bijna niet te verwachten in deze omgeving. 

Soorten planten en dieren op het perceel
Er zijn geen soorten planten gezien op het perceel, die een wettelijk beschermde status 

hebben, zelfs geen grote kaardenbol. 
 Er zijn een paar individuen van zoogdiersoorten  te verwachten op het perceel en langs 
het talud van de watergang aan de zuidkant als haas, konijn, veldmuis, aardmuis, bosmuis en 
egel. Andere soorten zoogdieren kunnen er geen leefomgeving vinden (vleermuizen en kleine 
roofdieren). Dat geldt ook voor de wettelijk beschermde soorten amfibieën, reptielen en de 
veenmol. Soorten broedvogels als patrijs en fazant en de weidevogelsoorten die in Zeeland op 
bouwland broeden, kunnen proberen een broedplek te vinden zolang de bouw van de 
boerderij niet is begonnen (factor onrust).

Conclusie
In het plangebied komen geen beschermde plantensoorten voor. De mogelijk 

aanwezige kleine soorten zoogdieren (micromammalia) mogen worden verjaagd c.q. per 
ongeluk gedood. Een ontheffing volgens artikel 75 van de Flora- en faunawet hoeft niet te 
worden gevraagd, als de broedende vogels maar worden ontzien. 

Advies
De mogelijke soorten broedvogels van het bouwperceel moeten worden ontzien door 

het werk van bouwrijp maken en bouwen te beginnen ruimschoots voor of ruimschoots na de 
broedtijd (wettelijk 15 maart – 15 juli). Het is verstandig om geen hopen zand lang te laten 
liggen in het bouwterrein (voorjaar en zomer), want zulke hopen zijn aantrekkelijk voor de 
rugstreeppad en die heeft een nogal zware wettelijke beschermingsgraad. 

Ir. J. Woets 
Goes, 1 juli 2010 

--------------------
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AANLEIDING EN 
VRAAGSTELLING

1

Akkerbouwbedrijf Slothoeve was tot en met 2001 gevestigd aan de Toren-
straat 5 te Baarland. In verband met woningbouwplannen op deze locatie 
is er een overeenkomst gesloten tussen de (toenmalige) exploitant van het 
akkerbouwbedrijf en de gemeente Borsele omtrent de beëindiging van de 
bedrijfsactiviteiten aldaar. Thans wordt voorzien in de verplaatsing van het 
agrarisch bedrijf naar de Industrieweg te Baarland. Hierbij gaat het om de 
een bouwblok in combinatie met een huiskavel.

Ten behoeve van de verplaatsing van het agrarisch bedrijf is bij de ge-
meente Borsele een verzoek ingediend om de verplaatsing mogelijk te ma-
ken met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in 
het vigerende bestemmingsplan “Borsels Buiten”. 
De huidige bestemming van de gronden op de beoogde locatie betreft 
“Agrarisch gebied met landschappelijke waarde (AL)”. Deze gronden kun-
nen onder de vigerende planologische regeling gebruikt worden voor de 
bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven. Echter, aangezien 
op dit perceel geen agrarisch bouwblok is neergelegd kan ter plaatse geen 
bebouwing worden opgericht ten behoeve van het agrarisch bedrijf. De 
voorgestane ontwikkeling, het verplaatsen van (bebouwing van) een agra-
risch bedrijf, is derhalve niet passend binnen de vigerende bestemming. In 
het vigerende bestemmings¬plan is echter een wijzigingsbevoegdheid in 
artikel 11 van de voorschriften opgenomen. Met deze wijzigingsbevoegd-
heid (middels toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro)) kunnen de onderhavige gronden gewijzigd worden ten behoeve 
van de voorgestane ontwikkeling. De gemeente Borsele is voornemens 
medewerking te verlenen met gebruikmaking van artikel 3.6 Wro.

Voordat het College gebruik kan maken van deze wijzigingsbevoegdheid 
dient in de vorm van een Natuur- en landschapstoets  advies uitgebracht 
te worden door een landschapsdeskundige. Hierbij dient de vraag te wor-
den beantwoord of bij gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid geen 
onevenredige schade wordt aangebracht aan de waarden die het vigerend 
bestemmingsplan beoogt te beschermen.
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fi guur 1 Eilandsituatie vroege middeleeuwen (Bron Landschapsbeleidsplan Borsele). 

Yve
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BEVINDINGEN2

ACHTERGROND INFORMATIE LANDSCHAP
De projectlocatie bevindt zich ongeveer 1 km ten noorden van het dorp 
Baarland en zich in de Baarlandpolder. Zowel het gebied rond Baarland 
als het gebied rond Hoedekenskerke behoren oorspronkelijk tot de zo-
genaamde oudlandgebieden welke al rond 1200 zijn bedijkt. Het gebied 
rond Baarland  behoorde oorspronkelijk tot de eilandkern West-Baarland. 
Het gebied rond Hoedekenskerke werd Oost-Baarland genoemd.  De 
geul tussen de beide eilandkernen werd de Yve genoemd. Door afdam-
ming van de Yve werden de beide eilanden met elkaar verbonden. De Yve 
werd aan beide zijden begeleid door dijken. De Vijfzoodijk (thans ook wel 
Herverkavelingsdijk genoemd) aan de noordkant van het projectgebied is 
hiervan nog aanwezig. De zuidelijk gelegen dijk van de Yve is door af-
graving verdwenen. Deze dijk moet even ten zuiden van de projectlocatie 
hebben gelegen. In feite bevindt de projectlocatie zich dus in de geul van 
de verzande Yve.  

Tot aan de Ramp van 1953 hebben deze gebieden een voor het oudland 
karakteristieke landschappelijke opbouw gekend. Dit was een kleinschalig 
landschap met kreekruggen en lager gelegen gronden. De kreekruggen 
liepen overwegend  in oost-westelijke richting. Op deze kreekruggen be-
vindt zich van oudsher het wegenpatroon en zijn de dorpen tot ontwikkeling 
gekomen. Dit geldt zowel voor Baarland als het buurtschap Bakendorp. 
Ook de huidige Industrieweg is een historische weg die over de kreekrug 
loopt en oorspronkelijk als Oudeweg doorliep tot in Bakendorp. Op de 
kreekruggen kwamen relatief veel hoogstamfruitbomen voor. Op de vele 
perceelsgrenzen groeiden in grote getale meidoornhagen. Het was hier-
door een  vrij besloten landschap. Deze zuid-oosthoek van de gemeente 
Borsele werd tijdens de Ramp van 1953 volledig geïnundeerd. 

Na de ramp werd het landschap opnieuw ingericht. Dit gebeurde echter 
op een geheel andere wijze dan voor de ramp het geval was. Zo kregen 
wegen een nieuw,  vaak veel rechter tracé.  Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
Striepseweg nabij de projectlocatie die in de plaats kwam van de eerder 
genoemde kronkelige Oude Weg. Ook de kavelgrensbeplantingen en de 
hoogstamfruitbomen kwamen niet terug. In  plaats hiervoor werden langs 
de wegen beplantingen aangebracht die veelal bestaan uit een gecombi-
neerde boom- en struikbeplanting.         



topografi sche kaart 1900



topografi sche kaart 2005
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De projectlocatie bevindt zich in de punt van het korenveld. Links is de Vijfzoodijk te zien, die hier op onregelmatige 
wijze beplant is met bomen en struiken. 

Iets meer naar het westen is de Vijfzoodijk beplant met populieren
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LANDSCHAPPELIJKE KARAKTERISTIEK PROJECTLOCATIE
De projectlocatie bevindt zich juist ten zuiden van de Vijfzoodijk, net ten 
westen van het punt waar de spoorlijn evenwijdig aan de Vijfzoodijk loopt. 
De projectlocatie heeft hierdoor een driehoekige vorm. De Vijfzoodijk aan 
de noordzijde is een zogenaamde `groene dijk` waarop of waarlangs geen 
weg aanwezig is. De dijk is op onregelmatige wijze beplant, gedeeltelijk met 
een rij opgaande bomen ofwel alleen met struiken en een enkele boom.
Ten noorden van de projectlocatie is het landschap meer besloten omdat 
hier meer boomgaarden met bijhorende windschermen voorkomen. Het 
landschap neemt hier wat betreft openheid binnen de gemeente Borsele 
een soort tussenpositie in. Het behoort zeker niet tot de meest besloten 
gebieden, maar is bijvoorbeeld veel minder open dan de grootschalige 
polders aan de westkant van de gemeente. Het betreft een min of meer 
ongerept cultuurlandschap waarin relatief weinig bebouwing voorkomt. 
Hierdoor gaat het om een in landschappelijk opzicht gevoelige locatie.
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 De projectielocatie gezien vanuit de spoorlijn vanaf de oostkant. Op de achtergrond de bebouwing van het voormalig 
station Baarland. De maat en de schaal van het landschap, met name de maat van de open ruimte in het landschap 
komt op deze foto goed tot uiting: niet echt besloten, niet echt heel open. Een soort tussenpositie als het gaat om de 
maat en de schaal van het Borsels landschap.. 

Het meer besloten landschap met fruitgaarden ten noorden van de Vijfzoodijk. 
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Plangebied

       fi guur 2 Projectlocatie 

          fi guur3 locatie en omvang bouwblok 
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FEITELIJKE PROJECTLOCATIE 

Op fi guur 2 is de projectlocatie in beeld gebracht  (Bron: Ontwerp wijzi-
gingsplan “Borsels Buiten, gedeelte Industrieweg, 2010”).
Het erf komt hiermee in de uiterste punt van de driehoek te liggen welke 
begrensd wordt door de Vijfzoodijk (Herverkavelingsdijk), de spoorlijn en 
het open polderland aan de westkant.  De projectlocatie ligt hiermee aan 
de rand van het open gebied.  

Op bijgaand kaartje (fi guur 3) is de omvang het geplande agrarisch bouw-
blok te zien. (Bron: kaart behorende bij het Ontwerp wijzigingsplan “Bor-
sels Buiten, gedeelte Industrieweg, 2010”)

Formeel is nog niets over de ontsluiting van het bouwblok vastgelegd, 
maar er wordt gedacht aan de aanleg van een ontsluitingsweg evenwijdig 
aan de spoorlijn, precies in het verlengde van de bestaande Industrieweg. 
(zie foto onderaan pag 16)  

Op fi guur 4 (Bron: Ontwerp wijzigingsplan “Borsels Buiten, gedeelte In-
dustrieweg, 2010”) is een indicatieve indeling van het bouwblok weerge-
geven. Meer materiaal is thans niet voorhanden. Op de tekening is te zien 
dat de schuur in de uiterste punt van het bouwblok wordt geplaatst. De 
bedrijfswoning komt evenwijdig aan het spoor te staan. 

  fi guur4 indicatieve indeling bouwblok
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Helemaal op de achtergrond van deze foto bevindt zich de projectlocatie, ongeveer rechts naast de struikbeplanting die zich 
de Vijfzoodijk bevindt. De bebouwing rechts op de foto betreft de boerderij Hoeve Striepe, welke niet sterk in de beplanting 
staat. Realisatie van een nieuw erf op de betreffende locatie verandert weliswaar dit landschapsbeeld, maar dit behoeft geen 
achteruitgang in het houden. Als het om een hoogwaardige ontwikkeling gaat, die bovendien goed in de beplanting staat dan 
past de boerderij op harmonische wijze in het cultuurlandschap.  Het nieuwe erf en de Hoeve Striepe zijn straks de enige 
gebouwde elementen in dit deel van het landschap.

De ontsluiting van de projectlocatie is in het verlengde van de Industrieweg gedacht. De weg zal evenwijdig aan de 
spoorlijn doorlopen en begint waar de slagboom staat. 
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0

BEOORDELING PLANNEN
De maat en de schaal van het landschap wordt door de realisatie van het 
nieuwe bouwblok met schuur en een bedrijfswoning niet sterk veranderd. 
Dit komt vooral omdat aan de rand van de open ruimte wordt gebouwd 
en de Vijfzoodijk de natuurlijke achtergrond van de ontwikkeling vormt. De 
mate van openheid van het landschap wordt door de realisatie van het erf 
niet veel anders. Wel neemt de hoeveelheid bebouwing toe in het gebied 
waarin nu relatief weinig bebouwing voorkomt.
 
De wijze waarop de ontsluiting wordt gedacht sluit logisch aan op het 
bestaande wegenpatroon. Het is in ieder geval een goede keuze dat de 
Vijfzoodijk in welke vorm dan ook niet bij de ontsluiting is betrokken. Deze 
groene dijk blijft hierdoor volledig in zijn waarde. 

Het uiteindelijke effect van de ontwikkeling kan pas defi nitief worden be-
oordeeld als ook een concreet bouwplan en een beplantingsplan aanwe-
zig zijn. De beeldkwaliteit van zowel de rode als de groene component van 
het plan zijn hierbij beide van groot belang. De realisatie van een streekei-
gen erfbeplanting met een forse maat verdient in dit gebied, waarin relatief 
weinig bebouwing voorkomt, aanbeveling.   
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ADVIES3

Gebleken is dat de realisatie van een nieuw bouwblok waarop een agra-
risch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning gerealiseerd gaan worden 
geen onevenredige afbreuk doen aan de waarden die het bestemmings-
plan beoogt te beschermen. De maat en de schaal van het landschap, als-
mede de hiervan afgeleide openheid van het landschap zullen niet in sterke 
mate veranderen. Natuurwetenschappelijke waarden zijn met de realisatie 
van het bouwblok niet in het geding. 
Omdat in het gebied relatief weinig bebouwing voorkomt is het extra van 
belang dat er een kwalitatief hoogwaardige beeldkwaliteit van zowel de ge-
bouwde als de groene omgeving op en rond het erf wordt gerealiseerd. 
Het college van burgemeester en wethouders wordt geadviseerd gebruik 
te maken de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan, maar gelet 
op de gevoeligheid van de locatie wel hoge eisen te stellen aan de beeld-
kwaliteit van deze ontwikkeling. De omvang van de erfbeplanting is in dit 
verband ook een belangrijk aspect.  

Middelburg, 20 juli 2010
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