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Ruimtelijke Onderbouwing
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het plan

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een afwijking van de regels uit het 
bestemmingsplan "Buitengebied Leeuwarden" van gemeente Leeuwarden ten behoeve van 
de uitbreiding van de Dairy Campus. De huidige Wageningen UR proefboerderij Nij Bosma 
Zathe (NBZ), gevestigd op de locatie Boksumerdyk 11 te Leeuwarden, wordt omgebouwd 
naar Dairy Campus. Wageningen Universiteit & Research concentreert haar 
melkveeproefbedrijven in één nationaal centrum, Dairy Campus. De faciliteiten in 
Leeuwarden (voorheen praktijkcentrum Nij Bosma Zathe) worden in de komende twee jaar 
uitgebouwd tot een innovatie- en onderzoekscentrum, inclusief onderwijs- en 
praktijkleervoorzieningen. Hierdoor ontstaat een centrum waar instellingen rondom 
onderzoek, innovatie, onderwijs en praktijkleren en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en met 
elkaar samenwerken. Dit betreft een onderzoeksbedrijf met een omvang van ongeveer 575 
melkkoeien en 146 stuks jongvee, inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten. Tevens zullen 
er activiteiten uitgevoerd worden omtrent mestvergisting.

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief verder toegelicht en daar is ook een situatietekening van de 
nieuwe situatie opgenomen. 

De betreffende nieuwbouw en uitbreiding zijn gewenst om een aantal redenen. De WUR wil 
haar onderzoeks-, training- en onderwijsfaciliteiten met betrekking tot de melkveehouderij zo 
veel mogelijk centraliseren op één praktijklocatie. Diverse melkveebedrijven die dienden als 
proefboerderij worden gesloten en de WUR wil de locatie Nij Bosma Zathe graag uitbreiden 
om zodoende geschikt te zijn voor bovenstaande doeleinden. Op deze locatie zullen diverse 
onderzoeken uitgevoerd worden op het gebied van dierwelzijn, ammoniakemissie, 
mestverwerking, beperking van negatieve effecten op het milieu.

De huidige locatie is een geschikte locatie voor uitbreiding tot een campus voor innovatieve 
landbouw. Er wordt een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd dat zal dienen als een 
kantoorruimte voor diverse bedrijven. Daarnaast wordt een onderzoeks- en leerboerderij 
gecreëerd waar alle melkkoeien worden ondergebracht.

Bij de keuze voor de locatie heeft de sterke aanwezigheid van kennisinstellingen en bedrijven 
in de omgeving een hoofdrol gespeeld. Met name het MKB bedrijfsleven is sterk 
vertegenwoordigd in Noord Nederland, we hebben Bedrijventerrein Newtonpark IV (waar 
inmiddels Cowhouse al zit), we hebben het Dairy Trainings centre op Dairy Campus, de 
onderwijsinstellingen in Leeuwarden enzovoorts. 

De voorgenomen ontwikkeling is strijdig met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. 
Echter, omdat het initiatief planologisch en stedenbouwkundig passend is, is de gemeente 
bereid door middel van een afwijkingsprocedure medewerking te verlenen aan dit initiatief. 
Hiertoe dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het handelen in strijd 
met de regels uit het bestemmingsplan conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Middels voorliggend document wordt 
gemotiveerd waarom medewerking kan worden verleend op basis van onderzoeken en 
waarom dat kan in het kader van de Wabo. 
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1.2  Projectgebied

De projectlocatie is gelegen aan de zuidwestkant van Leeuwarden en wordt begrensd door 
de Boksumerdyk. De betreffende locatie is kadastraal bekend onder gemeente Leeuwarden, 
sectie E, nummers 1636, 1637, 1640, 1653, 1654. In de volgende figuur is de topografische 
ligging van de planlocatie weergegeven.

Topografische kaart. 
Bron: Topografische Dienst Kadaster.

1.3  Leeswijzer

Dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd:

1. Hoofdstuk 2 zal ingaan op de huidige en gewenste situatie en bevat een beschrijving van 
de situatie ter plaatse zoals momenteel bekend en de gewenste situatie ter plaatse na 
realisatie van de plannen van de initiatiefnemer;

2. Hoofdstuk 3 zal ingaan op de vigerende beleidskaders. Hierin worden de plannen van de 
initiatiefnemer getoetst aan het ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie en de gemeente;

3. Hoofdstuk 4 zal ingaan op de toetsing van de plannen van de initiatiefnemer aan de 
aspecten milieu, ecologie, verkeer en parkeren, archeologie en cultuurhistorie en water. 
Hierin worden verschillende bureaustudies beschreven en, waar nodig, aanvullende 
onderzoeken uitgevoerd;

4. Hoofdstuk 5 zal ingaan op de uitvoerbaarheid van het plan. Hierin worden de financiële en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan getoetst en wordt nader ingegaan op 
handhaving;
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5. Hoofdstuk 6 bevat een verslag van de procedure.

 
8 ontw erp, 29 oktober 2014 DLV Bouw , Milieu en Techniek BV



Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

In dit hoofdstuk komt het initiatief aan bod. Daartoe wordt eerst inzicht gegeven in de huidige 
functie(s) en bebouwing in het plangebied. Daarbij wordt mede de relatie met de omgeving 
betrokken. Daarna wordt het voorgenomen initiatief behandeld.

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Algemeen

Het plangebied ligt aan Boksumerdyk 11 in Leeuwarden en is gelegen in het landelijk gebied 
van gemeente Leeuwarden.

De planlocatie bestaat in de huidige situatie uit een melkvee proefbedrijf. De bebouwing 
bestaat uit stallen, een tweetal bedrijfswoningen, onderwijsfaciliteiten, kantoorruimte, 
sleufsilo's en een mestverwerkingsinstallatie. 

Het verhard oppervlak ter plaatse bestaat in de huidige situatie uit:

Bebouwing 
---------------------------------------------

Bebouwing  4.050 m2 

Sleufsilo's  1.600 m2

--------------------------------------------- 
Erfverharding:  6.000 m2

--------------------------------------------- 
Totaal:   11.650 m2

Het landschap in de omgeving van de planlocatie bestaat momenteel uit agrarisch gebied. In 
de nabije omgeving van het plangebied is een bedrijventerrein gelegen. De huidige locatie 
van NBZ ligt ingeklemd tussen de nieuwe N31, bedrijventerrein Newtonpark en de Zwette. 

Het huidige bouwvlak ter plaatse is 2 hectare groot. In de volgende figuur is de huidige 
situatie in een luchtfoto weergegeven. 
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Luchtfoto huidige situatie. 
Bron: Bing Maps (Microsoft)

2.1.2  Kwaliteiten en karakteristieken van het landschap

De Dairy Campus is gelegen op de plek waar tot 1300 na Chr. de Middelzee gelegen was. 
Deze zeearm had een trechterachtige vorm, lopend van de huidige Waddenzee tot aan 
Sneek. De Middelzee verdeelde Friesland in Westergo en Oostergo. Leeuwarden is gelegen 
op de oostelijke flank, de dorpen Jellum, Deinum en Marssum op de westelijke oeverwal van 
de Middenzee.

 Leeuwarden aan de Middelzee (bij  de zwarte ster lig de Dairy Campus) 
Bron: Leeuwarden aan Zee, Atelier Fryslan 

Vanaf de 10e  eeuw slibde de Middelzee langzaam dicht, waarna vanaf 1300 vanuit zuidelijke 
richting het gebied in fasen is ingepolderd. De Middelzee behoort hierdoor tot de jonge 
zeekleipolders, de jongere landschappen van Friesland en kent een kalkrijke bodem 
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bestaande uit zware klei. 

Door het midden van de Middelzeepolder is de Zwette gegraven, die vooral een functie als 
afwaterings- en grenssloot had. De Zwette begrenst ruimtelijk de oostrand van de Dairy 
Campus.

De Boksumerdyk, waar de Dairy Campus aan ligt, herinnert ons aan de in fasegewijze 
inpoldering van de Middenzee. De Boksumerdyk  sloot een van de velen inpolderingsfase in 
en is nog steeds zichtbaar in het landschap.

Van oudsher is de Middelzee een open gebied, welke sterk in contrast staat met de beplante 
en bewoonde kwelderwallen, aan weerszijden van de Middelzee. 

De grootschalige openheid en weidsheid zijn nog steeds zeer karakteristiek voor het 
Middelzeegebied, niet op de laatste plaats door de ongekende gaafheid van het landschap. 
Er zijn op de schaal van Nederland maar weinig open landschappen met een dergelijke 
kwaliteit.

De verkaveling is rationeel en rechthoekig, gericht op de Zwette. De open ruimte wordt 
geleed door twee oostwestgerichte dijken, de Boksumerdyk (onbeplant) en de Weidumerdyk 
(beplant).

2.1.3  Relevante ontwikkelingen in de stadsrand

Vanaf de 19e eeuw zijn de grote infrastructurele werken in het Middelzeegebied gebouwd. 
Allereerst de spoorlijnen en het van Harinxmakanaal, vervolgens de N31 en N32. Ze hebben 
een grote ruimtelijke impact in het landschap: het spoor is op een dijk aangelegd, de wegen 
zijn (deels) beplant en deels hoger gelegen. Ook de hoogspanningslijnen zijn dominant 
aanwezig in het open en weidse landschap. Door hun autonome ligging, los van het 
onderliggende landschap hebben al deze infrastructurele werken een versnipperende 
werking. 
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Grote infrastructurele werken 
Bron: Arcadis

De komst van de Haak, de ontbrekende schakel van de A31 als de toekomstige westelijke 
rondweg van Leeuwarden, zal van grote betekenis zijn voor dit gebied. Door de aanleg van 
deze rondweg zal de (zuid)westzijde van Leeuwarden geen achterkant meer zijn, maar juist 
een voorkant vormen richting het landschap en de voorbijganger.

Aan de zuidwestkant van Leeuwarden is momenteel duurzaam bedrijventerrein Newton Park 
in ontwikkeling. Om verrommeling van het Middelzeegebied te beperken en voorkomen, in 
combinatie met het creëren van 'een nieuwe voorkant' wil de gemeente een aantrekkelijke 
landschappelijke rand rond de stad en het bedrijventerrein. Een rand waar bomenweides, 
rietvelden en markante gebouwen elkaar afwisselen.

De Dairy Campus levert straks, met zijn agrarische functie in combinatie met een rietveld, 
graslanden en markante bebouwing, een belangrijke bijdrage aan de landschappelijke 
inpassing van deze zuidelijke stadsrand. 

De openheid van het Middelzeegebied blijft in stand en gelijk ontstaat een aantrekkelijke 
groene stadsrand, waar het innovatieve karakter zichtbaar is. 

Zowel voor Newtonpark al voor de Dairy Campus geldt dat inwoners van Leeuwarden en 
toeristen mogen kennis maken met de innovaties die hier plaatsvinden. De Dairy Campus 
zal een belangrijke drager en beheerder zijn van het duurzame imago en tevens een 
ankerpunt vormen in het nieuwe landschap ten westen van  Leeuwarden.
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Nieuwe oevers voor de Middelzee 
Bron: Leeuwarden aan Zee, Atelier Fryslân

2.2  Toekomstige situatie

2.2.1  Ruimtelijke- en functionele structuur

De huidige Wageningen UR proefboerderij Nij Bosma Zathe (NBZ), gevestigd op de locatie 
Boksumerdyk 11 te Leeuwarden, wordt omgebouwd naar Dairy Campus. Wageningen 
Universiteit & Research concentreert haar melkveeproefbedrijven in één nationaal centrum, 
Dairy Campus. De faciliteiten in Leeuwarden (voorheen praktijkcentrum Nij Bosma Zathe) 
worden in de komende twee jaar uitgebouwd tot een innovatie- en onderzoekscentrum, 
inclusief onderwijs- en praktijkleervoorzieningen.

Hierdoor ontstaat een centrum waar instellingen rondom onderzoek, innovatie, onderwijs en 
praktijkleren en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Dit betreft een 
onderzoeksbedrijf met een omvang van ongeveer 575 melkkoeien en 146 stuks jongvee, 
inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten.

Om alle functies op de locatie te kunnen realiseren moeten nieuwe gebouwen en 
voorzieningen gerealiseerd worden. Het gaat daarbij naast de bestaande bebouwing om een 
ontvangstgebouw, een meetstal, een voedingsstal, een melkgebouw, jongveestallen en 
bijbehorende voorzieningen. Iedere stal heeft een eigen functie met specifieke eisen. Een 
heel belangrijke randvoorwaarde voor de situering van de verschillende gebouwen is het 
scheiden van de verkeersstromen van bedrijfsgebonden verkeer en bezoekers. Dit heeft te 
maken met zaken als veiligheid bezoekers, veterinaire aspecten (houden van dieren) en 
efficiency in de bedrijfsvoering. Dit heeft ook geleid tot de keuze van één toegangsweg vanaf 
de Boksumerdyk en direct voor het bedrijf splitsing van verkeersstromen. In de volgende 
figuur is de gewenste situatie in een bovenaanzicht weergegeven. Het project wordt 
gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden het melkgebouw, de meetstal, de 
voedingsstal, de ruwvoeropslagen en terreininrichting gerealiseerd.  In een volgende fase 
wordt het centrumgebouw en de nieuwe jongveestallen gerealiseerd.
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Bovenaanzicht toekomstige situatie 
Bron: Arcadis

Hierna wordt nader ingegaan op de landschappelijke visie en inpassing van de nieuw op te 
richten bebouwing en de fasering.

2.2.2  Landschappelijke visie en inpassing

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet 
verloren gaat of, indien mogelijk, juist wordt versterkt. Tevens is vanuit het ruimtelijke beleid 
een goede landschappelijke inpassing een vereiste. Om dit te waarborgen is voor de Dairy 
Campus een  landschapsvisie opgesteld. Deze vormt de basis voor de vervolguitwerking, 
een inrichtingsplan. De kwaliteiten die bij de visie een rol spelen zijn reeds beschreven in 
paragraaf 2.1.2 en 2.1.3. Hieronder worden de ruimtelijke visie en het concept kort 
beschreven.

De belangrijkste aspecten van de landschappelijke inpassing zijn:

Afstand tot stad, dorp en De Haak;
Losse schakel tussen stad en land waarbij noord-zuid oriëntatie belangrijk is;
Niet verstoppen, trotse elementen zichtbaar maken;
De juiste verhouding tussen functionaliteit, esthetiek en degelijkheid.
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De Dairy Campus zal zich uitbreiden aan de oostzijde, richting de stad Leeuwarden. Zo blijft 
de afstand tot de Haak en de omliggende dorpen het grootst. De bestaande rooilijn van Nij 
Bosma Zathe zal gehandhaafd worden, als minimale afstand tot het bestaande 
bedrijventerrein Newtonpark. Hierdoor ontstaat een herkenbare overgang van stad en land en 
wordt de Dairy Campus visueel losgekoppeld van het bedrijventerrein.

In de ruimtelijke visie voor de Dairy Campus staat de juiste verhouding tussen functionaliteit, 
esthetiek en degelijkheid voorop. Het wordt een semi-toegankelijk terrein, passend binnen de 
toekomstige visie en de nieuwe uitstraling van de stadsrand. Daarbij wordt het toekomstige 
programma van de campus degelijk en functioneel ingepast.

De diversiteit aan gebouwen (in functionaliteit en esthetiek) vraagt om een oplossing waarbij 
eenheid en eenduidigheid de sleutelbegrippen zijn. De korrelgrootte en het voorkomen van de 
gebouwen is divers. De melkveestallen hebben een andere grootte en uitstraling dan de 
melkrobot of het ontvangstgebouw. 

Vanuit de visie is steeds een verband gelegd tussen haalbare bedrijfsvoering en het 
gewenste ruimtelijke beeld. Het perceel sluit in grootte en oppervlak aan bij de bestaande 
verkaveling. De omringende slotenstructuur zal behouden blijven en daar waar nodig, in 
verband met waterberging, verbreed en vergroot worden. 

De campus wordt één terrein, maar is opgedeeld in twee erven, het bestaande en het 
nieuwe.

Landschappelijk worden de erven duidelijk ingekaderd met een dubbele populierenrij en 
grondtaluds. Deze taluds zijn maximaal 1.50 meter hoog en worden op meerdere plekken 
onderbroken. Door gericht openingen in de taluds en beplanting te maken wordt gestuurd in 
wat men vanuit het landschap van de campus ziet en hoe men vanaf de campus het 
landschap ervaart.
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Duidelijke inkadering door dubbele bomenrij en grastaluds . Grond voor taluds komt uit 
centrale as. 
Bron: Arcadis

Taluds 
Bron: Arcadis

De twee erven worden van elkaar gescheiden door een centrale as, bestaande uit riet, 
natuurlijke oevers en water. Het doorzicht op het achterland zorgt voor structuur,  
schaalverkleining en benadrukt de openheid.  De centrale as dient tevens als waterberging 
en helofytenfilter.

De grond die hier vrijkomt wordt, evenals die uit de kelders van de nieuwe stallen, gebruikt 
voor de taluds.
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Toekomstige situatie

Bron: Arcadis

Het terrein heeft één duidelijke entree en ontsluiting vanaf de Boksumerdyk. Deze loopt langs 
de waterpartij van de centrale as. 

Binnen het terrein wordt aan de noordzijde een nieuw erf ontwikkeld. Deze zal gescheiden 
zijn van het bestaande erf. Op het nieuwe erf staat het nieuwe entreegebouw, zichtbaar 
vanaf de Boksumerdyk. Hier staat kennisuitwisseling en ontmoeting centraal. Binnen en 
buiten lopen in elkaar over door de ligging van het gebouw, zichtlijnen over de as en 
materiaalgebruik. Het ontvangstgebouw vormt de spil van het terrein en is een icoon op het 
gebied van kennis en innovatie en tevens een icoon in het Friese landschap. Transparantie 
en uitnodigend, innovatieve uitstraling, functioneel esthetisch en degelijk zijn termen die 
aansluiten bij het beeld van de hoofdgebouwen.

De overige gebouwen rondom de centrale ruimte zijn terughoudende vormgeving. 

Vanuit het landschap ontstaat een herkenbaar groen eiland in het Middelzeegebied, waarbij 
enkele blikvangers, als het ontvangstgebouw of silo's/ vergistingsinstallaties, de aandacht 
trekken.
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2.2.3  Fasering

De uitbreiding van de Dairy Campus te Leeuwarden wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste 
fase worden de meetstal, voedingstal en melkstal gerealiseerd. In een volgende fase worden 
het centrumgebouw en de jongveestallen gebouwd. De terreininrichting en de 
kuilvoeropslagen worden meegenomen in de eerste fase. Voor iedere fase wordt een 
afzonderlijke planologische procedure doorlopen. Hieronder is een afbeelding met de 
fasering weergegeven.

Fasering 
Bron: DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het huidige 
bouwvlak is niet groot genoeg om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. Om de 
bouwplannen mogelijk te maken is een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk om 
buiten de grenzen van het huidige bouwvlak te bouwen. 
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2.2.4  Bebouwing

2.2.4.1  Fase 1: Nieuwe stallen en melkgebouw

Ten oosten van het bestaande erf worden een drietal nieuwe gebouwen gerealiseerd. Het 
gaat om een voedingsstal voor 128 melkkoeien en een meetstal voor 130 melkkoeien die 
middels een centraal melkgebouw met elkaar zijn verbonden. De verschillende stallen 
worden in de toekomstige situatie aan elkaar gekoppeld middels een centrale gang voor het 
melkvee. Het melkvee uit de diverse stallen kan middels deze gang de melkstal en de 
separatie- en onderzoeksruimtes bereiken. De centrale melkstal (Milk Center) vormt een 
blikvanger en vormt qua architectuur gelijkenis met het Dairy Campus office (zie paragraaf 
2.2.4.2. Hieronder is een situatietekening en een gevelaanzicht van het melkgebouw 
weergegeven.

Plattegrond en gevelaanzicht melkgebouw 
Bron: DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V.
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De melkstal heeft een nokhoogte van 10,2 meter en een goothoogte van 4,3 meter. De 
oppervlakte van de melkstal bedraagt circa 1.500 m². De voorgevel van het gebouw volgt de 
ronding van de melkcarousel. De inrichting van het gebouw bestaat naast de melkinstallatie 
uit onder andere een wachtruimte, behandelstraat, technische ruimten, tanklokaal, 
strohokken, apotheek en een kijkplatvorm.

Ten zuidwesten van de nieuwe melkstal wordt een voedingsstal gerealiseerd. Deze stal 
wordt ingezet voor specifiek onderzoek. Het betreft een stal met een breedte van circa 40 
meter en een lengte van circa 68 meter. In het voorste deel van de stal zijn de ligboxen 
gesitueerd. Deze worden gescheiden door een centrale voergang. In het achterste deel van 
de stal zijn de behandelruimten en laboratia gelegen. Ook bevind zich hier de voeropslag met 
voerbunkers. De stal is voorzien van een automatisch voersysteem. Dit systeem betrekt het 
voer uit de bunkers. De goothoogte van de stal bedraagt 4,1 meter en de nok van het voorste 
deel 10 meter en het achterste deel 8,4 meter. De onderstaande plattegrond en 
gevelaanzichten geven een goed beeld van de voedingsstal.

Plattegrond en gevelaanzichten voedingsstal 
Bron: DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V.

De meetstal is bestemd voor onderzoek, praktijkleren en innovaties. Het vloersysteem van 
de meetstal kan ten behoeve van onderzoek gewijzigd worden. De meetstal bestaat uit een 
tranisitiestal, een vrijloopstal, een ligboxenstal en enkele strohokken. Aan de linkerzijde van 
de stal is een voergang gelegen. De stal heeft een lengte van circa 132 meter. De breedte 
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van de voor- en achtergevel bedraagt respectievelijk 25 meter en 18,5 meter. De maximale 
nokhoogte bedraagt 10,4 meter en de goothoogte bedraagt 4,3 meter. Hieronder zijn een 
plattegrond en enkele gevelbeelden weergegeven.

Plattegrond en gevelaanzichten meetstal 
Bron: DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V. 

Ten zuiden van de voedingstal worden enkele sleufsilo's gerealiseerd voor de opslag van 
ruwvoer. 

2.2.4.2  Fase 2: Centrumgebouw en jongveestallen

Ten noorden van de bestaande ligboxenstal wordt een nieuw centrumgebouw opgericht, de 
Dairy Campus Office. De huidige bedrijfswoning, die inmiddels niet meer als zodanig in 
gebruik is, wordt geïntegreerd in dit gebouw. Het programma wordt in losse modules binnen 
het gebouw geplaatst. Dit programma bestaat uit een ontvangstruimte, kantoren, 
onderwijsvoorzieningen en dergelijke. 

2.2.5  Q-team

De plannen voor de uitbreiding van de Dairy Campus zijn gedurende het ontwerpproces 
verschillende keren gepresenteerd en voor advies voorgelegd aan het Q-team Leeuwarden 
Zuid West. Het Q-team heeft de plannen getoetst aan de door de gemeenteraad 
vastgestelde criteria. Dit team heeft met de initiatiefnemers meegedacht over de inrichting 
van het erf, de landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit van de nieuw op te richten 
bebouwing. In gezamenlijkheid is een ontwerp tot stand gekomen, dat ter beoordeling is 
voorgelegd aan de welstandscommissie Hus en Hiem. Deze commissie heeft over het 
ontwerp op 30 september jl. een positief advies (‘voldoet met opmerking’) uitgebracht. De 
commissie adviseert daarbij wel dat het omgevingsontwerp nadere uitwerking behoeft. Dit 
geldt vooral voor het noordelijk deel van het erf. In reactie hierop het volgende. Voor de 
uitbreiding van de Dairy Campus twee afzonderlijke aanvragen worden ingediend. De huidige 
aanvraag heeft betrekking op de bouw van de stallen en op een later moment zal een 
aanvraag worden ingediend voor de bouw van het ontvangstgebouw. Bij de aanvraag voor 
het ontvangstgebouw zal het omgevingsontwerp worden meegenomen. Voorts adviseert 
Hus en Hiem om het ontwerp aan te passen door de opale openingen in de daken te 
vervangen door transparante openingen. Het ontwerp is inmiddels overeenkomstig dit advies 
aangepast, zodat het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand. Het advies is 
opgenomen in bijlage 1. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 17 december 2011 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte (gedeeltelijk) 
in werking getreden. Deze nieuwe AMvB Ruimte heeft de eerdere ontwerp AMvB Ruimte 
2009 vervangen. Juridisch wordt de AMvB Ruimte aangeduid als Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro).

In het Barro zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro 
is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. 
Het Barro is deels opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van de ontwerp AMvB Ruimte die 
eind 2009 is aangeboden en deels uit nieuwe onderwerpen.

In het Barro wordt een aantal projecten die van nationaal belang zijn genoemd en met behulp 
van digitale kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels 
gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten voldoen.

Het besluit bepaalt tevens:

"Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat van kracht is, 
stelt de gemeenteraad uiterlijk binnen drie jaar na het tijdstip van inwerking van dit besluit een 
bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit."

Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel, dat de regels van het Barro alleen 
van toepassing zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw bestemmingsplan 
voor het eerst nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Alleen wanneer het Barro expliciet een 
aanpassing van bestemmingsplannen vergt, moet dat binnen drie jaar gebeuren.

In het Barro zijn voorlopig zes projecten van nationaal belang beschreven:

Mainport ontwikkeling Rotterdam.
Kustfundament.
Grote rivieren.
Waddenzee en Waddengebied.
Defensie.
Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

Binnenkort zullen nog volgen:

Hoofdwegen en hoofdspoorwegen.
Elektriciteitsvoorziening.
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Ecologische hoofdstructuur.
Primaire waterkeringen buiten het kustfundament.
IJsselmeergebied. 

Op termijn zal ook nog volgen, blijkens publicaties van de Rijksoverheid, een onderwerp 
“duurzame verstedelijking”.

Volgens de toelichting van de Rijksoverheid draagt het Barro bij aan versnelling van de 
besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang en “vermindering van de 
bestuurlijke drukte”. 
De bedoeling is duidelijk: belemmeringen die de realisatie van de genoemde projecten 
zouden kunnen frustreren of vertragen worden door het Barro op voorhand onmogelijk 
gemaakt. Dat zal inderdaad kunnen leiden tot een versnelde uitvoering van die projecten.
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Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat ingewikkelder is 
geworden; gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat raakt aan een belang van één 
van de projecten in het Barro, zullen nauwkeurig de regelgeving van het Barro moeten 
controleren.

Het Barro vormt daarmee een nieuwe, dwingende checklist bij de opstelling van 
bestemmingsplannen.

Bij het Barro zijn kaarten opgenomen welke de genoemde projecten in beeld brengen. De 
planlocatie is niet in een van de aangewezen projectgebieden gelegen. Hiermee zijn de 
bepalingen uit het Barro niet van toepassing op de planlocatie en is geen sprake van 
strijdigheid met de nationale belangen. 

3.1.2  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op 
de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij 
hiermee om zal gaan. Daarmee biedt het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in 
de periode tot 2028 wil nemen, om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden. In de SVIR maakt het Rijk helder welke nationale belangen zij heeft in het ruimtelijk 
en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze belangen door de Rijksoverheid 
worden ingezet.

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat 
zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het 
versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale 
belangen. De Rijksoverheid brengt het aantal procedures en regels stevig terug en brengt 
eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, water, wonen, milieu, natuur en 
monumenten. Het Rijk wil de beperkte beschikbare middelen niet versnipperen. Het 
investeert dáár waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, in de stedelijke regio’s 
rond de main-, brain- en greenports inclusief de achterlandverbindingen. Om nieuwe 
projecten van de grond te krijgen zoekt het Rijk samenwerking met marktpartijen en andere 
overheden.

Zo lang er geen sprake is van een nationaal belang zal het Rijk de beoordeling en uitvoering 
van ontwikkelingen dus aan de provincies en gemeenten overlaten. In onderhavig geval is 
geen sprake van een nationaal belang, een gebied van nationaal belang of een nadelige 
invloed op ontwikkelingen van nationaal belang. Hiermee dient verdere toetsing dan ook 
plaats te vinden aan het provinciale beleid. 
 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciaal Plan

Op 13 december 2006 heeft de provincie Friesland het Streekplan Fryslân vastgesteld. Het 
Streekplan dient als structuurvisie vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarin 
provincies verplicht worden gesteld voor het gehele grondgebied een structuurvisie op te 
stellen.

Met het streekplan wil de provincie in beeld brengen welke accenten ze in de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen willen leggen. De provincie wil veel mogelijkheden bieden voor 
wonen en werken, maar tegelijkertijd bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. 
Hierbij gaat het om de kwaliteit van de ruimte ("om de kwaliteit fan de romte"). Hierbij krijgen 
gemeenten en anderen de ruimte om deze kwaliteiten te leveren. Ofwel, er wordt ruimte 
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geboden voor kwaliteit.

Het grondgebied van provincie Friesland is opgedeeld in verschillende soorten gebieden, 
waarvoor elk eigen beleidsuitgangspunten van toepassing zijn. Volgens de 
landschapstypenkaart van provincie Friesland, zoals te zien in de volgende figuur, is de 
planlocatie gelegen in een gebied dat is aangemerkt als 'kleigebied'. 

Beleidskaart provincie Friesland 
Bron: Provincie Friesland 

Ten aanzien van agrarische ontwikkeling in een kleigebied is in Verordening Ruimte 
Friesland (Verordening Romte Fryslan) van provincie Friesland het volgende gesteld.

Op de planlocatie wordt ingezet op behoud en versterking van de landbouwfunctie als 
belangrijke drager van het kleilandschap. Hierbij wordt gestreefd naar voldoende ruimte voor 
de ontwikkeling van agrarische bouwvlakken en perceelsverruiming, zodanig dat een 
efficiënte agrarische bedrijfsvoering mogelijk is en rekening wordt gehouden met de 
landschappelijke kernkwaliteiten. Bij de voorgenomen ontwikkeling zal geen van de 
kernkwaliteiten worden aangetast. Daarnaast zal, door middel van landschappelijke 
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inpassing, sprake zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit is verder uitgewerkt 
in de paragraaf "Landschappelijke inpassing" (paragraaf  2.2.2). Hiermee kan gesteld worden 
dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidskaders zoals gesteld in Verordening 
Ruimte Friesland (Verordening Romte Fryslan) van provincie Friesland. 

3.2.2  Verordening Ruimte

Op 15 juni 2012 heeft provincie Friesland de Verordening Ruimte Friesland (Verordening 
Romte Fryslân) vastgesteld. In de Verordening Ruimte is het provinciaal ruimtelijk beleid 
verankerd in concrete voorschriften. Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling zijn de 
volgende bepalingen van toepassing:

3.1 Ruimtelijke kwaliteit algemeen.
3.3 Schaalvergroting agrarische bedrijven.
7.2 Goothoogte stallen.

Hieronder wordt per artikel uitgewerkt of de voorgenomen ontwikkeling past binnen de 
gestelde beleidsregels.

Ruimtelijke kwaliteit, de bepalingen zoals opgenomen in artikel 3.1 luiden als volgt: 
"3.1 Ruimtelijke kwaliteit algemeen.

1. De plantoelichting van een ruimtelijk plan voor een uitbreidingslocatie of voor het landelijk 
gebiedomvat een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf waarin, voor zover noodzakelijk, wordt 
aangegeven op welke wijze:
a. het plan rekening houdt met de draagkracht van het landschap voor de opvang en 

inpassing van nieuwe functies, op grond van een analyse van de samenhang van de 
ondergrond, netwerken en nederzettingspatronen;

b. het plan invulling geeft aan blijvende herkenbaarheid van de kernkwaliteiten per 
landschapstype zoals aangegeven op en omschreven bij de van deze verordening 
deel uitmakende kaart Landschapstypen, waaronder begrepen de kernkwaliteiten in 
de Nationale Landschappen;

c. de volgens het plan gewenste beeldkwaliteit, bebouwingstypologieën en 
bebouwingsvormen, materiaal- en kleurgebruik worden gerealiseerd.

2. Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op landelijk gebied stelt zo nodig regels die ertoe 
strekken dat de kernkwaliteiten per landschapstype als bedoeld in het eerste lid, sub b, 
waaronder begrepen de landschapstypen in de Nationale Landschappen, herkenbaar 
blijven;

3. Een ruimtelijk plan dient te voorzien in een zorgvuldige inpassing van:
a. een uitbreidingslocatie;
b. nieuwe infrastructuur of aanpassing van infrastructuur;
c. een nieuwe recreatieve voorziening of uitbreiding van een recreatieve voorziening;
d. agrarische bedrijven, inclusief glastuinbouwbedrijven;
e. windturbines;

 binnen de kernkwaliteiten per landschapstype, zoals aangegeven op en omschreven 
bij de van   deze verordening deeluitmakende kaart Landschapstypen."

Ad. 1a: Om aan te tonen dat het plan rekening houdt met draagkracht van het landschap en 
opvang en inpassing van nieuwe functies is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. 
Tevens is getoetst aan de gemeentelijke Structuurvisie, waarin richtlijnen ter bevordering van 
de ruimtelijke kwaliteit zijn opgenomen. Met het opstellen van het inrichtingsplan zijn deze 
richtlijnen in acht genomen. Voor het inrichtingsplan wordt verwezen naar paragraaf 2.2.2 
van deze ruimtelijke onderbouwing.

Ad. 1b: Bij de inpassing van het plan is rekening gehouden met de kernkwaliteiten van het 
landschapstype. Dit is eveneens uitgewerkt in de toetsing aan de gemeentelijke 
Structuurvisie. De planlocatie is niet in een Nationaal Landschap gelegen.
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Ad. 1c: De gewenste beeldkwaliteit, bebouwingstypologieën en bebouwingsvormen, 
materiaal- en kleurgebruik zal worden gerealiseerd met de voorgenomen ontwikkeling.

Ad. 2: Bij de inpassing van het plan is rekening gehouden met de kernkwaliteiten van het 
landschapstype. Dit is eveneens uitgewerkt in de toetsing aan de gemeentelijke 
Structuurvisie. De planlocatie is niet in een Nationaal Landschap gelegen.

Ad. 3: Er is geen sprake van een uitbreidingslocatie, nieuwe of aangepaste infrastructuur, 
nieuwe of uit te breiden recreatieve voorzieningen en/of windturbines. Er is sprake van 
uitbreiding van een agrarisch (onderzoeks)bedrijf, waarbij sprake is van een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing conform de richtlijnen uit de gemeentelijke Structuurvisie. Hierbij 
zijn de kernkwaliteiten in acht genomen.

Hiermee kan worden gesteld dat aan de bepalingen uit artikel 3.1 wordt voldaan. 

Schaalvergroting agrarische bedrijven: De bepalingen zoals zijn opgenomen in artikel 3.3 
luiden als volgt:

"3.3 Schaalvergroting agrarische bedrijven

3.3.1

1. Een ruimtelijk plan bevat geen nieuw agrarisch bouwperceel.
2. Een ruimtelijk plan bevat geen uitbreidingsmogelijkheid voor een bestaand agrarisch 

bouwperceel die leidt tot een grotere oppervlakte van het bouwperceel dan 1,5 hectare.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een ruimtelijk plan een nieuw agrarisch 

bouwperceel, of een agrarisch bouwperceel met een grotere oppervlakte dan 1,5 hectare 
bevatten, mits in de plantoelichting wordt gemotiveerd op welke wijze de regeling van de 
situering, omvang en invulling van het agrarisch bouwperceel waarborgen dat:
a. het agrarisch bedrijf zorgvuldig binnen de kernkwaliteiten van het betreffende 

landschapstype wordt ingepast, en 
b. het agrarisch bedrijf qua ontsluiting en milieusituatie zorgvuldig wordt ingepast."

Ad. 1: Er is geen sprake van een nieuw bouwperceel maar een uitbreiding van een agrarisch 
(onderzoeks)bedrijf.

Ad. 2: Er is sprake van vergroting van een bouwperceel tot meer dan 1,5 hectare. Het totale 
terrein beslaat inclusief landschappelijke inpassing circa 6 hectare.

Ad. 3: Er is geen sprake van een nieuw bouwperceel. Er is wel sprake van vergroting van 
een bouwperceel tot meer dan 1,5 hectare. Hierbij moet aan de aanvullende voorwaarden 
worden voldaan.

Ad. 3a: Bij de inpassing van het plan is rekening gehouden met de kernkwaliteiten van het 
landschapstype. Dit is eveneens uitgewerkt in de toetsing aan de gemeentelijke 
Structuurvisie.

Ad. 3b: De locatie wordt zowel infrastructureel als milieutechnisch zorgvuldig ingepast. Dit is 
verder aangetoond in het hoofdstuk "Ruimtelijke- en Milieuaspecten" (hoofdstuk 4). Hiermee 
kan worden gesteld dat aan de bepalingen uit artikel 3.3 wordt voldaan.

Goothoogte stallen:

De bepalingen uit artikel 7.2 luiden als volgt:

"7.2 Goothoogte stallen

7.2.1

1. Een ruimtelijk plan bevat geen bouwmogelijkheid voor een stal, voor de huisvesting van 
vee, met een grotere goothoogte dan 5 meter.

2. In afwijking van het eerste lid kan een hogere goothoogte worden toegestaan mits het 
geen gestapelde stal betreft en in de plantoelichting is gemotiveerd dat een grotere 
goothoogte inpasbaar is binnen de kernkwaliteiten van het betreffende landschapstype, 
zoals aangegeven op en omschreven bij de van deze verordening deel uitmakende kaart 
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Landschapstypen."

Ad. 1 en 2: Er is geen sprake van een stal met een goothoogte van meer dan 5 meter. Wel 
heeft het centrumgebouw een hogere goothoogte. Hierin worden echter geen dieren 
gehouden. Het plan is in overeenstemming met deze bepalingen.

Gezien aan de bepalingen uit de van toepassing zijnde artikelen wordt voldaan kan worden 
gesteld dat geen sprake is van strijdigheid met de bepalingen zoals zijn opgenomen in de 
Verordening Ruimte van de provincie Friesland. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Vigerend bestemmingsplan

Op de planlocatie is het beleid uit het bestemmingsplan "Leeuwarden Buitengebied" van 
gemeente Leeuwarden, vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juli 2004, onverkort van 
toepassing.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie aan de Boksumerdyk 11 gelegen in een 
gebied met de bestemming 'Bijzonder Agrarisch Bedrijf'. 

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan. 
Bron: Gemeente Leeuwarden 

In onderhavige situatie is sprake van melkvee proefbedrijf. De voorgenomen ontwikkeling is 
in strijd met de regels zoals gesteld in het bestemmingsplan "Leeuwarden Buitengebied". De 
gemeenteraad heeft voor dit gebied wel een structuurvisie vastgesteld, waarbinnen ruimte 
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wordt geboden voor innovatieve landbouw. De uitbreiding van de Dairy Campus is dan ook in 
overeenstemming met het gemeentelijke beleid. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk 
te maken is het noodzakelijk een omgevingsvergunning aan te vragen voor het handelen in 
strijd met de bepalingen uit het bestemmingsplan, conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 
3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorliggend document dient 
als ruimtelijke onderbouwing, waarmee wordt aangetoond dat geen sprake is van 
belemmeringen op milieutechnisch en ruimtelijk vlak. 

3.3.2  Welstandsnota

De gemeente Leeuwarden heeft op 2 september 2013 een welstandsnota vastgesteld. In het 
buitengebied wordt het ruimtelijk beeld gerespecteerd, kenmerkende karakteristieken van 
waardevolle bestaande bebouwing zoveel mogelijk behouden en nieuwe bebouwing goed 
ingepast.

Voor nieuwe agrarische gebouwen zijn specifieke regels opgenomen in de welstandsnota. 
De uitbreiding van de Dairy Campus sluit het meest aan op de criteria voor grootschalige 
bebouwing op bestaande agrarische bedrijven. Gelet op de bijzondere functie zijn er echter 
wel verschillen. Hierdoor zijn niet alle criteria één op één te vertalen. Hieronder wordt 
ingegaan op de criteria.

ruimtelijke inpassing

a. Bouwplan is in dezelfde richting gesitueerd ten opzichte van de openbare weg en de 
verkavelingsrichting als de bestaande bebouwing.

b. Bedrijfsgebouwen zijn achter de woning gesitueerd.
c. Bouwplan vormt samen met bestaande bebouwing een functioneel bebouwingscluster.
d. Het oorspronkelijke hoofdgebouw blijft herkenbaar in de nieuwe configuratie.
e. Het erf is ingepast met streekeigen erfbeplanting.

ad a. De oriëntatie van de bestaande en de nieuwe bebouwing volgt de richting van de 
verkaveling.

ad b. Er wordt een nieuw centrumgebouw gerealiseerd waarin één van de bestaande 
bedrijfswoningen wordt geïntegreerd. Dit centrumgebouw neemt een aantal van de functies 
over die bij een regulier agrarisch bedrijf worden vervuld door de bedrijfswoning. Daarbij 
moet met name worden gedacht aan ontvangst van bezoekers en dergelijke.

ad c. Het nieuwe centrumgebouw vormt één cluster met de bestaande stallen. Ten oosten 
hiervan wordt ook nieuwe bebouwing gerealiseerd. Deze bebouwing vormt een tweede 
cluster waarbij het melkgebouw het meest in het oog springt. Doordat de architectuur van 
het melkgebouw en het centrumgebouw op elkaar afgestemd worden ontstaat een duidelijke 
eenheid.

ad d. Door realisatie van het nieuwe centrumgebouw ontstaat een nieuw hoofdgebouw. De 
oorspronkelijke bedrijfsgebouwen blijven duidelijk herkenbaar.

ad e. Er is een plan opgesteld voor de inpassing van de gehele locatie. In dit plan is 
toepassing gegegeven aan streekeigen beplanting.

verschijningsvorm

 
DLV Bouw , Milieu en Techniek BV ontw erp, 29 oktober 2014 29



a. Bebouwing heeft een traditionele kapvorm.
b. (Samenstel van) enkelvoudige bouwmassa(’s), rechthoekige overwegend symmetrische 

grondvormen.
c. Zelfstandige hoofdvormen met hoofdzakelijk kantige belijning.
d. Evenwichtige compositie van gevels en dakvlakken.
e. Dakvlakken hebben een gesloten karakter.
f. Bij afwijkende staltypen zoals een serrestal is een platte afdekking of een afdekking met 

gebogen elementen toegestaan.

ad a. De gebouwen zijn nagenoeg geheel uitgevoerd met zadeldaken. Het centrumgebouw 
en het melkgebouw vormen hierop een uitzondering. Deze gebouwen hebben een 
samengestelde dakvorm. Deze sluit aan bij de bijzondere architectuur van deze twee 
gebouwen.

ad b en c. Zowel de bestaande stallen als de nieuwe stallen hebben een eenvoudige 
hoofdmassa die rechthoekig van vorm is. De verschillende stallen hebben ieder een eigen 
functie en zijn als zelfstandige bouwmassa herkenbaar.

ad d. De verschillende stallen hebben alle een gelijke nokrichting. Het materiaalgebruik van 
de daken is op elkaar afgestemd. Hierdoor onstaat een evenwichtige compositie van gevels 
en dakvlakken.

ad e. Alle daken hebben een gesloten karakter.

ad f. Het centrumgebouw en melkgebouw zijn afwijkend vormgegeven en benadrukken de 
bijzondere functie van de Dairy Campus. 

3.3.3  Gemeentelijke structuurvisie

In de gemeentelijke structuurvisie van de gemeente Leeuwarden is de Dairy Campus 
opgenomen als gebied 6. Hierin wordt ruimte geboden voor ontwikkeling voor innovatieve 
landbouw. Deelgebied 6 ligt ingeklemd tussen de nieuwe N31, de Newtonparken en de 
Zwette. Hier staat de Dairy Campus midden in het open grasland. Dit deelgebied wordt 
omgevormd tot campus voor innovatieve landbouw met drie thema’s: 

Onderzoek met ketengerichte thema’s als duurzaamheid, energie, innovatie en 
toekomstbestendigheid.
Onderwijs met een doorlopende leerlijn van VMBO-MBO-HBO-BSc-Master tot aan 
praktijktrainingen.
Ondernemers uit de hele keten van toeleveranciers (ook op het gebied van energie, 
water en sensortechnologie), melkveehouders, zuivelverwerkende industrie evenals de 
dienstensector.

De locatie ligt langs de Haak en krijgt een groen karakter. Het dient een toonbeeld van 
duurzaamheid te worden (duurzaamheid dient zichtbaar gemaakt te worden voor passanten 
op de N31), met daarbij veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De Dairy Campus bepaalt 
het gezicht van de agrarische vernieuwing in het gebied.

De ruimtelijke ambities zijn als volgt;

Innovatieve agrarische uitstraling.
Campusbebouwing (t.b.v. onderwijs/onderzoek), een bedrijfsverzamelgebouw en 
beheerderwoningen vormgegeven als ruimtelijke eenheid in agrarisch decor.
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Wijkende stadsrand als contramal van stedelijk gebied met een zachte overgang 
stadlandschap (water/rietlanden), passend bij het innovatieve agrarische karakter.
Visitekaartje van duurzaamheid & beeldmerk Nieuw Stroomland.
Alleen langs invalswegen en erven opgaand groen.
Natuurlijke oever langs Zwette, Openbare landbouwpaden.

De duurzaamheidsambities zijn als volgt;

Energieneutraal / energieproductie (bijvoorbeeld door grootschalige biovergisting, 
warmte/koude-opslag) verbonden aan Dairy Campus.
KWO (Koude Warmte Opslag) verbonden aan productie Dairy Campus.
Kleinschalige windexperimenten.
Waterberging in de polder door bredere sloten.
Waterberging combineren met andere functies (recreatie, natuur, landschap, infra).
Experimenteergebied: innovatie op het gebied van veehouderij met experimenten op het 
gebied van biovergisting, sensortechnologie etc.
Aansluiting op de biogasringleiding.
Reductie energiegebruik.

De Dairy Campus zal gerealiseerd worden aan de hand van de drie thema's en de 
ruimtelijke en duurzaamheidsambities zoals deze zijn opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan 
de genoemde voorwaarden in de gemeentelijke Structuurvisie. 
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Hoofdstuk 4  Ruimtelijke- en Milieuaspecten

De uitvoerbaarheid van een ruimtelijk plan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt de 
onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) 
maar ook de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Van de 
ruimtelijke- en milieuaspecten wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan. De economische en 
maatschappelijke uitvoerbaarheid worden in het volgende hoofdstuk behandeld. De toets aan 
het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen.

4.1  Milieu

4.1.1  Bodem

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang indien er 
sprake is van functieveranderingen en/of een ander gebruik van de gronden. De bodem moet 
geschikt zijn voor de functie. Mocht er een verontreiniging te verwachten zijn dan wel mocht 
deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient inzichtelijk gemaakt te worden dat na vaststelling van 
het plan de beoogde oplossing om dit probleem aan te pakken (milieu)technisch haalbaar is 
en dat er voldoende budget beschikbaar is.

De gronden waarop de voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt zijn hoofdzakelijk in gebruik als 
grasland. Uit ervaring blijkt dat deze gronden nagenoeg altijd schoon zijn, mits geen 
boomgaarden aanwezig zijn geweest en geen sloten zijn gedempt. Dit is in onderhavige 
situatie niet het geval. Tevens zijn op de locatie, ook vanuit het verleden, geen 
bodemverontreinigende activiteiten bekend. Hiermee kan worden aangenomen dat de locatie 
waarschijnlijk schoon is.

In opdracht van de initiatiefnemer is een historisch onderzoek uitgevoerd. Het historisch 
vooronderzoek dient inzicht te verschaffen in het huidige en het historische gebruik van het 
plangebied en de aanwezigheid van potentieel verdachte deellocaties. Op basis van de 
resultaten van het vooronderzoek wordt de uiteindelijke definitieve strategie voor een 
eventueel bodemonderzoek vastgesteld.

Ten behoeve van het rapport is op 19 maart 2013 een archiefonderzoek uitgevoerd bij de 
gemeente Leeuwarden. Daarnaast is het Historisch Centrum Leeuwarden geraadpleegd 
voor aanvullende informatie en is een locatiebezoek uitgevoerd.

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van 
bodemverontreiniging.

Tijdens het onderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties aangetroffen:

Opslag olie ten behoeve van onderhoud aan landbouwvoertuigen.
Wasplaats landbouwvoertuigen.
Demping

Op de locatie is voor zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd, de verdachte 
deellocaties worden beschouwd als niet onderzocht.

Op grond van het historisch onderzoek wordt aanbevolen om op de locatie de volgende 
vervolgactie uit te voeren: uitvoeren verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de 
verdachte deellocaties 1 t/m 3. 
De oppervlakte van de deellocaties zoals aangegeven in bijlage 5 is ca. 275 m² voor 
deellocaties 1-2 en ca. 1.700 m² voor deellocatie 3 (demping, minus huidige sloot).

Daarnaast dienen eventueel aanwezige (voormalige) dammen te worden onderzocht op het 
voorkomen van asbest, indien hier grondwerkzaamheden gepland zijn.

Ter plaatse van de verdachte locaties vinden geen bouwactiviteiten of functieveranderingen 
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beoogd. 
Op grond van de resultaten uit het historisch bodemonderzoek is het project uitvoerbaar.

Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2 van dit plan.

4.1.2  Geur

De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. 
Het tijdstip van inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 12 
december 2006. 
Op 18 december 2006 is de Wet geurhinder en veehouderij gepubliceerd.

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij 
mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De 
geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. 
Dit geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet 
geurhinder en veehouderij. 

Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. Voor 
melkkoeien en jongvee geldt een minimaal aan te houden afstand, voor deze soorten geldt 
geen geuremissiefactor. Hiervoor dienen de minimale afstanden van 50 meter tot een 
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom, en 100 meter tot een geurgevoelig object 
binnen de bebouwde kom te worden aangehouden. Aan deze afstand wordt op de 
planlocatie aan voldaan.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. De 
gemeente Leeuwarden heeft geen eigen geurbeleid. Dit houdt in dat de wettelijke normen 
aangehouden moeten worden. In dit geval voor een bedrijf met dieren zonder 
geuremissiefactor, een minimale afstand van 50 meter tot een geurgevoelig object. Hieraan 
wordt voldaan.

Op het erf is een mestvergistingsinstallatie aanwezig. Met betrekking tot het vergisten van 
mest zijn er geen negatieve effecten te verwachten, omdat dit een gesloten proces vormt. 
De opslag van co- substraten kunnen wel bijdragen aan geurhinder. Gelet op de grote 
afstand tot omliggende geurgevoelige objecten is echter geen geurhinder te verwachten.

4.1.3  Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet 
Milieubeheer goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 
2007 in werking getreden. De wet vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Met name 
paragraaf 5.2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat de 
nieuwe 5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet luchtkwaliteit introduceert het 
onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende 
mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 
betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over 
luchtkwaliteitseisen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' (NIBM) aan de 
luchtverontreiniging, hoeven volgens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te 
worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. 
Het Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de 
grenswaarden bijdraagt is NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram per m3 (µg/m3) voor 
fijn stof en stikstofoxiden (NO2). 

Projecten die wel 'in betekenende mate' bijdragen, zijn vaak al opgenomen in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is erop gericht om overal de 

 
DLV Bouw , Milieu en Techniek BV ontw erp, 29 oktober 2014 33



Europese grenswaarden te halen. Daarom is ook een pakket aan maatregelen opgenomen: 
zowel (generieke) rijksmaatregelen als locatiespecifieke maatregelen van gemeenten en 
provincies. Dit pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat alle negatieve effecten van de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen ruim worden gecompenseerd. Bovendien worden alle 
huidige overschrijdingen tijdig opgelost. In het NSL worden de effecten van alle 
NIBM-projecten verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Het NSL omvat dus alle 
cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de luchtkwaliteit.

4.1.3.1  Uitbreiding in dieraantallen

Voor het berekenen van de bijdragen van industriële, agrarische punt- of oppervlaktebronnen 
aan de bestaande of toekomstige concentraties is in Nederland standaardrekenmethode 3 
(SRM3) voorgeschreven. Het gaat daarbij om de stoffen die genoemd worden in de Wet 
milieubeheer, hoofdstuk 5 (luchtkwaliteitseisen). ISL3a is geschikt voor berekeningen van 
oppervlaktebronnen voor fijn stof en van puntbronnen voor fijn stof en NO2. Voor 
berekeningen aan agrarische inrichtingen zijn de emissiefactoren gebruikt zoals deze 
bekend zijn gemaakt door het ministerie van VROM.

Om aan te tonen of sprake is van een grootschalig negatief effect op de luchtkwaliteit is een 
ISL3a berekening gemaakt. Hierop zijn de wettelijke normen van 40 µg/m3 voor fijn stof en 35 
dagen voor het aantal overschrijdingsdagen van toepassing. Uit de berekening blijkt dat aan 
deze normen wordt voldaan. Hiermee betreft het een project dat 'niet in betekenende mate' 
bijdraagt aan de negatieve effecten op de luchtkwaliteit.

In augustus 2009 heeft InfoMil de “Handreiking bij beoordelen fijn stof bij veehouderijen” 
gepubliceerd. 
In mei 2010 is deze vastgesteld en definitief gemaakt. Deze handleiding is bedoeld als 
ondersteuning voor de gemeente als bevoegd gezag, bij het beoordelen van 
vergunningaanvragen voor nieuwe vestigingen en uitbreidingen, die van invloed kunnen zijn 
op de luchtkwaliteit. De handreiking geeft op basis van rekenvoorbeelden aan wanneer een 
project als NIBM beschouwd kan worden.

In het onderhavige project is er een toename van de veestapel van 331 melkkoeien 
(RAV-nummer 258 A1.100.2 + 73 A1.100.1) en een afname van 35 jongvee. Volgens de lijst 
Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, versie maart 2009, bedraagt de fijn stofemissie:

317 melkkoeien x 118 gram/dier/jaar =   37.406 gram/dier/jaar 

258 melkkoeien x 148 gram/dier/jaar =   38.184 gram/dier/jaar 

146 jongvee x 38 gram/dier/jaar =            5.548 gram/dier/jaar

De handreiking bij beoordelen fijn stof bij veehouderijen geeft grenswaarden ten aanzien van 
de totale emissie bij afstanden oplopend van 70 – 160 meter. Bij 70 meter is de 
NIBM-vuistregelgrens 324.000 g/jaar oplopend tot 1.376.000 g/jaar bij 160 meter. 

In onderhavig geval is sprake van een emissie van 81.138 g/jaar.De dichtstbijzijnde woning 
van derden is gelegen op een afstand van 540 meter van de planlocatie. Een emissie van 
81.138 g/jaar zoals in het onderhavige geval, op 540 meter zal zeker niet leiden tot een IBM 
toename. Hiermee is het project als NIBM aan te merken en kan verdere toetsing 
achterwege blijven. 
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4.1.3.2  Uitbreiding van verkeersbewegingen

Naast uitbreiding in dieraantallen moet ook de uitbreiding van het aantal verkeersbewegingen 
meegenomen worden. In onderhavig geval zal het aantal verkeersbewegingen in 
onevenredige mate toenemen. Hiermee is de uitstoot van de toename in het aantal 
verkeersbewegingen verwaarloosbaar en valt onder de noemer NIBM, waarmee verder 
onderzoek achterwege kan blijven.

Waar de openbare weg en de inrichting 'samen komen' moet de bijdrage van beiden worden 
gecumuleerd, door de emmissies op de relevante plaatsen bij elkaar op te tellen. De bijdrage 
door het extra verkeer is berekend met webbased CAR-II 8.0. Uit de rekenresultaten blijkt dat 
deze niet van invloed is op de luchtkwaliteit. De bijdrage van dit verkeer aan de 
jaargemiddelde concentratie is kleiner dan 0,1 µg/m³. De berekening met het CAR-II model is 
hieronder weergegeven in een tabel.

4.1.3.3  Woon- en leefklimaat

Naast effecten op de omgeving moet ook onderzocht worden of ter plaatse van de 
voorgenomen ontwikkeling een goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Hierbij 
is het van belang te kijken naar de feitelijke luchtkwaliteit ter plaatse. Dit is echter alleen van 
belang als gevoelige objecten in het kader van de luchtkwaliteit worden opgericht. In 
onderhavig geval is geen sprake van het oprichten van een gevoelig object in het kader van 
de luchtkwaliteit. Scholen worden normaal gesproken wel als gevoelige bestemming 
gebracht. In de onderhavige situatie is echter sprake van praktijkonderwijs. Studenten die 
hier onderwijs volgen betreden daarbij ook de stallen en worden blootgesteld aan het 
binnenklimaat in de stallen. Dit is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een basisschool waar 
relatief kwetsbare jonge kinderen onderwijs genieten. Hiermee kan verdere toetsing 
achterwege blijven.

4.1.4  Geluid

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu 
mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). 
De kern van de wet is dat geluidsgevoelige bestemmingen, worden beschermd tegen 
geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van wegverkeer, spoorweg en industrie. De Wet 
geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige bestemmingen: 

1. Woningen.
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2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal). 
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, 
medische kleuterdagverblijven, etc. 

Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde 
zoneringen. 
De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn 
industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer 
ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.

Het aantal verkeersbewegingen zal bij de voorgenomen ontwikkeling niet in onevenredige 
mate toenemen. Tevens is een goede ontsluiting aan de Boksumerdyk gerealiseerd, waarbij 
op eigen terrein voldoende gelegenheid is om te keren en parkeren. Hiermee zal de 
geluidbelasting die wordt veroorzaakt door vrachtverkeer niet verder toenemen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidoverlast veroorzakende inrichtingen 
opgericht. Hiermee is geen sprake van een toename van het eventueel veroorzaakte 
industrielawaai van de planlocatie aan de omgeving.

Voor de voorgenomen ontwikkeling wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. In de 
omgevingsvergunning worden maximale normen ten aanzien van de veroorzaakte 
geluidbelasting opgenomen. Bij uitoefening van het bedrijf zal zorg worden gedragen dat 
deze normen nergens worden overschreden.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidgevoelige objecten opgericht. Hiermee 
kan verdere toetsing achterwege blijven.

Om te onderzoeken of de geluidbelasting aan de omgeving vanuit de geluidveroorzakende 
inrichting binnen de wettelijk gestelde norm blijft is een Verkeerstoets uitgevoerd. Het 
verkeersaanbod zal door de uitbreiding van het melkvee onderzoeksbedrijf toenemen ten 
opzichte van het huidige melkvee onderzoeksbedrijf. Door Arcadis is een verkeerstoets 
uitgevoerd om de verkeerseffecten van de uitbreiding van de Dairy Campus in beeld te 
brengen.

Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verkeersbewegingen binnen de inrichting 
en verkeersbewegingen van en naar de inrichting. De belangrijkste geluidsbronnen zijn 
hieronder weergegeven.
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Verkeersbewegingen 
Bron: Arcadis

De uitbreiding van de Dairy Campus heeft slechts een beperkte invloed op de 
verkeersintensiteit. Op alle onderzochte wegvakken ligt de verkeersintensiteit onder de 
streefwaarde. De Dairy Campus krijgt een tweede ontsluiting op de Boksumerdyk. Door de 
tweede ontsluiting verbetert de verkeersstructuur in de toekomstige situatie ten opzichte van 
de referentiesituatie. 

Op grond van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG geldt ten aanzien van 
geluid voor een rundveehouderij een richtafstand van 30 meter. Ook voor de 
onderwijsfaciliteiten geldt een richtafstand van 30 meter.

Tussen de grens van de inrichting en de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt de 
afstand 540 meter. Deze woning van derden betreft een bedrijfswoning van een 
melkveehouderijbedrijf.

Voor de Verkeerstoets wordt verwezen naar bijlage 9 van dit plan. Gelet op het voorgaande 
vormt het aspect geluid geen belemmering voor de uitvoering van dit project. 

4.1.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die 
activiteiten kunnen bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke 
stoffen. Deze activiteiten kunnen een risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast 
worden de risico's van het opstijgen en landen op vliegvelden ook onder het thema externe 
veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee risicomaten; het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld 
of dit plan is gelegen binnen het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen het 
invloedsgebied van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke 
stoffen (o.a. LPG en benzine) worden vervoerd.

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke 
ordening en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen 
te waarborgen. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn standaard afstanden 
opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. Het 
Bevi is van toepassing op vergunningplichtige risicovolle bedrijven en nabij gelegen, al dan 
niet geprojecteerde, (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2 lid 1 van het Bevi is opgesomd 
wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven. Voor toepassing van het Bevi wordt een 
nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.
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4.1.5.1  Transport (spoor-, vaar- en autowegen)

Voor ruimtelijke plannen zijn spoorwegen, vaarwegen en autowegen risicorelevant als er 
binnen een zone van 200 meter vanaf de transportas een ontwikkeling gepland wordt. 
Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het doorgaand verkeer dient plaats te vinden 
aan de hand van de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (ministeries van 
VROM, BZK en VenW)” uit 2004 en de wijziging daarop van 1 augustus 2008, waarin grens- 
en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en richtlijnen voor de toepassing van de 
rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico zijn opgenomen.

Daarnaast kent de circulaire de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Indien binnen het 
invloedsgebied (binnen 200 meter vanaf de as van de transportroute) nieuwe ontwikkelingen 
zijn voorzien en er een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of 
een significante stijging van het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het 
RO-besluit, het groepsrisico te worden verantwoord.

4.1.5.2  Transport- en buisleidingen

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) in werking getreden. Het Bevb regelt onder 
andere welke veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden rond buisleidingen met 
gevaarlijke stoffen. 
De normstelling is hierbij in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

In het 'Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen' (VROM, 19 maart 2010 
geactualiseerd) staan in bijlage 6 inventarisatieafstanden genoemd. Voor de inventarisatie 
van de bebouwing is een bepaalde afstand waarbinnen een inventarisatie noodzakelijk wordt 
geacht. De inventarisatieafstand loopt uiteen van 45 meter bij een leidingdiameter van 4 inch 
en een druk van 40 bar tot 580 meter bij een leidingdiameter van 42 inch en een druk van 80 
bar. Deze afstanden gelden aan weerszijden van de betreffende leiding. 

4.1.5.3  Plaatsgebonden risico

In onderhavige situatie is sprake van een melkvee proefbedrijf, innovatie- en 
onderzoekscentrum, inclusief onderwijs- en praktijkleervoorzieningen. Een bedrijf met 
dergelijke activiteiten veroorzaakt zelf vaak geen risico's voor de woon- en leefomgeving in 
het kader van externe veiligheid en is daarom vaak geen Bevi inrichting, mits geen risicovolle 
elementen worden opgericht als propaantanks, koelinstallaties of vergistingsinstallaties. In 
onderhavige situatie is geen sprake van het oprichten van dergelijke risicovolle installaties, 
waarmee deze inrichting geen Bevi inrichting is en geen risico's aan de directe omgeving zal 
veroorzaken.

Naast het feit dat een inrichting geen onevenredige risico's voor de woon- en leefomgeving 
mag veroorzaken, mag een gevoelige inrichting (waar veelvuldig mensen aanwezig zijn) ook 
geen hinder ondervinden van mogelijk in de omgeving aanwezige inrichtingen. Volgens de 
Risicokaart, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de planlocatie niet binnen een 
invloedsgebied gelegen van een mogelijke risicobron. 
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Risicokaart. 
Bron: Interprovinciaal overleg (IPO).

Gezien de planlocatie niet binnen een invloedsgebied van een risicobron is gelegen, zijn ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico geen belemmeringen te verwachten.

4.1.5.4  Groepsrisico

Naast het plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico in acht te worden genomen. 
Hierbij is het van belang te kijken of de personendichtheid zal toenemen. Eigen personeel en 
bezoekers dienen hierbij buiten beschouwing te worden gelaten. De inrichting ligt echter niet 
binnen het invloedsgebied van een gevaarlijke inrichting op transportroute/leiding waarbinnen 
een verantwoording van het groepsrisico plaats hoeft te vinden.

4.1.6  Milieuzonering

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, 
geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de 
milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en 
Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen met daarin de aan te houden 
richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstand 
afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan. 
Het zo scheiden van milieubelastende en –gevoelige functies dient twee doelen: 

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 
gevaar bij gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen); 

2. het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld 
bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, 
kunnen uitoefenen. 
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4.1.6.1  Milieuzonering vanuit de planlocatie

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een de uitbreiding van het melkvee 
onderzoeksbedrijf opgericht. In de VNG handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' zijn ten 
aanzien van een melkvee onderzoeksbedrijf richtafstanden opgenomen ten aanzien van 
geluid, geur, fijn stof en gevaar. Als binnen deze afstanden gevoelige objecten gelegen zijn 
veroorzaakt het melkvee onderzoeksbedrijf hinder aan deze gevoelige objecten en zullen 
maatregelen getroffen moeten worden deze hinder te beperken.

De grootste richtafstand uit de VNG handreiking bedraagt 100 meter (voor geur). Het 
dichtstbijzijnde gevoelig object bevindt zich op een aanzienlijk grotere afstand van de 
planlocatie. Hiermee is het dichtstbijzijnd gevoelig object ver genoeg van de planlocatie 
gelegen en wordt door de Dairy Campus geen hinder veroorzaakt. 

4.1.6.2  Milieuzonering ten aanzien van de planlocatie

Als bij een inrichting nieuwe gevoelige objecten worden opgericht in het kader van geur, 
geluid, luchtkwaliteit of externe veiligheid, dan mag dit gevoelig object geen hinder 
ondervinden van eventueel omliggende hinder veroorzakende inrichtingen.Tevens mag de 
ontwikkeling van een nieuw gevoelig object geen belemmering zijn van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen.

Bij de Dairy Campus worden geen nieuwe gevoelige objecten opgericht in het kader van 
geluid, geur, luchtkwaliteit en/of externe veiligheid. Hiermee zal op de planlocatie geen hinder 
ondervonden worden van eventueel omliggende bedrijven en/of inrichtingen.

4.1.7  Besluit huisvesting

Op 1 april 2008 is het ‘Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij’ in werking 
getreden. 
Dit besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit 
zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen alleen nog 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan, of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde, toegepast worden.

Uitgangspunt voor de stallen van Dairy Campus is het mogelijk maken van innovatie. 
Flexibiliteit is daarvan een uitvloeisel. Dit vraagt om een flexibele inrichting van de stallen 
waardoor aanpassingen in gebruik, mestkelders, stalinrichting, groepsgroottes en ruimte per 
dier mogelijk blijven. Deze flexibiliteit staat echter op gespannen voet met de wetgeving ten 
aanzien van ammoniak en veehouderij. Het is praktisch gezien dan ook niet mogelijk om te 
voldoen aan de beschrijving van een erkend stalsysteem op grond van het Besluit 
huisvesting. Het ministerie heeft aangegeven dat gelet op een aanstaande wetswijziging 
onderzoekslocaties zoals de Dairy Campus niet hoeven te voldoen aan het Besluit 
huisvesting. De gemeente wenst dan ook voor Dairy Campus een uitzondering maken.

Dairy Campus wil graag aansluiten bij de laatste stand der techniek die in de 
melkveehouderij op dit moment toepasbaar is. Het gebruik van de stallen voor proeven met 
melkvee, belemmert echter de toepassing van de standaard erkende emissie-arme vloeren. 

De voedingsstal zal om die reden wel worden voorzien van een emissie-arme vloer die ook 
op de RAV-lijst staat Nr. A1.13.2. Deze heeft een emissie-cijfer van 8,1 kg NH3. Dit is 
beduidend lager dan de berekende 11 kg NH3 in de aanvraag Nb-wet-vergunning. Helaas kan 
Dairycampus echter niet volledig voldoen aan de omschrijving van de voorschriften die bij dit 
stalsysteem horen (BWL 2010.34 V3). 
Dat komt door de benodigde oppervlakte per dier. De stalindeling van de voedingsstal is 
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zodanig ingericht, dat met kleine proefgroepjes van 8 tot 32 melkkoeien voedingsproeven 
kunnen worden uitgevoerd. Het gevolg van deze kleine groepjes is dat er een stalindeling 
ontstaat met meer ruimte per koe, dan in een gangbare stal, die niet kan voldoen aan de 
vereiste maximale 5,5 m2 per koe. Dit is namelijk 8,9 m² / koe. Hoeveel de 
ammoniak-emissie daardoor precies hoger zal zijn dan de erkende norm, is niet bekend. De 
werkelijke emissie zal echter een stuk korter bij de 8,1 kg zitten, dan de berekende 11 kg in 
de aanvraag.

Gelet op het voorgaande vormt het Besluit huisvesting geen belemmering voor dit project.

4.1.8  Voortoets MER-beoordeling

4.1.8.1  Algemeen

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Uit dit 
besluit blijkt dat toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst ontoereikend is om de vraag te 
beantwoorden of een m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Indien een 
activiteit een omvang heeft die onder de grenswaarden ligt, dient op grond van de 
selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te worden vastgesteld of 
belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. 
Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. In het kader van de 
wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft aan hoe 
moet worden vastgesteld of een activiteit, met een omvang onder de drempelwaarde, toch 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. In de handreiking is opgenomen dat voor 
elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die een 
omvang hebben die beneden de drempelwaarden liggen een toets moet worden uitgevoerd 
of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de 
term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze toets kunnen twee conclusies volgen: 

1. belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten;
2. of belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uit te sluiten. 

In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient 
een m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden 
gevolgd. Die toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden 
aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling.

Er is een m.e.r. aanmeldingsnotitie opgesteld en beoordeeld. De gemeente Leeuwarden 
heeft naar aanleiding van de m.e.r. aanmeldingsnotitie geoordeeld dat het opstellen van een 
m.e.r. niet noodzakelijk is. De m.e.r. beoordeling is opgenomen in bijlage 3 en de 
aanmeldingsnotitie is opgenomen in bijlage 4.

4.1.8.2  Dit project

Dit project voorziet in een uitbreiding van het bestaande melkvee onderzoeksbedrijf van 244 
melkkoeien en 181 stuks jongvee naar 575 melkkoeien en 146 stuks jongvee.

De beoordelingsplicht geldt vanaf een toename van 200 melkkoeien. Daarbij dient opgemerkt 
te worden dat  het plan niet gelegen in een kwetsbaar of waardevol gebied. In opdracht van 
de initiatiefnemer is een aanmeldingsnotitie opgesteld waarin de milieueffecten van de 
beoogde ontwikkeling zijn beschreven.

Om te bepalen of het opstellen van een milieueffectrapportage noodzakelijk is, dient getoetst 
te worden aan drie criteria:

de kenmerken van de activiteit en de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse;
de plaats waar de activiteit plaatsvindt;
de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 
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hebben.

Na toetsing van het voorgenomen plan aan de drie criteria voor de beoordelingsprocedure 
kan geconcludeerd worden dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.  

De volgende factoren spelen bij dit oordeel een rol:

De invloed van de inrichting op de omliggende Natura 2000 gebieden. Het bedrijf is 
gelegen op circa 7,8 km afstand van Natura-2000 gebied “de Groote Wielen” en op circa 
10 km afstand van Natura-2000 gebied “Alde Feanen”. De toename van depositie is 
gesaldeerd, waardoor geen sprake is van negatieve effecten.
Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) en de daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Voor 
melkkoeien en jongvee zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Aan de afstandseis 
zoals deze gesteld wordt in de Wet geurhinder en veehouderij wordt voldaan. Ook de 
overige geurgevoelige objecten staan op voldoende afstand van de inrichting.
Als er sprake is van een beperkte toename van de emissie van fijnstof is op grond van 
het Besluit Niet In Betekende Mate een toetsing niet nodig. Volgens het Besluit NIBM blijft 
de emissie van fijnstof beneden de grenswaarde.
De geluidsemissie zal toenemen. De toename bestaat uit de toename van het aantal 
verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Er is een Verkeerstoets uitgevoerd. De 
uitbreiding van de Dairy Campus heeft slechts een beperkte invloed op de 
verkeersintensiteit. Op alle onderzochte wegvakken ligt de verkeersintensiteit onder de 
streefwaarde. De Dairy Campus krijgt een tweede ontsluiting op de Boksumerdyk. Door 
de tweede ontsluiting verbetert de verkeersstructuur in de toekomstige situatie ten 
opzichte van de referentiesituatie. De emissie van geluid blijft onder de grenswaarde.
De inrichting veroorzaakt naast de ammoniak-, geur-, fijnstof- en geluidsbelasting geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
De geplande ontwikkelingen overschrijden (deels) het agrarisch bouwperceel. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken moet er van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
worden afgeweken. Er wordt aanvullend op de activiteiten 'Bouw' en 'Milieu' een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit 'Handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening', waarbij een goede ruimtelijke onderbouwing wordt geleverd.

Op grond van bovenstaande concludeert de gemeente Leeuwarden dat de omstandigheden 
waaronder de voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige nadelige 
milieugevolgen leiden dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is. 

4.2  Ecologie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake is van 
negatieve effecten op de (mogelijke) natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt in 
gebiedsbescherming en soortenbescherming.

4.2.1  Gebiedsbescherming

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden. Sinds 1 oktober 
2005 zijn hierin ook de bepalingen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld 
met de vroegere Beschermde- en Staatsnatuurmonumenten en het Verdrag van Ramsar 
verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gronden aangewezen en 
beschermd:

1. Natura 2000 gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden).
2. Beschermde Natuurmonumenten.
3. Wetlands. 

Naast deze drie soorten gebieden is er de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur 
((P)EHS) die in het kader van de gebiedsbescherming van belang is. De (P)EHS is een 
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samenhangend netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit 
bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De 
EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het Nederlandse natuurbeleid, 
namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als bijdrage aan een 
leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende uitgangspunten 
van belang:  

1. Vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden.
2. Verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden.
3. Verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke 

natuurkwaliteit haalbaar is. 

Daarnaast is het bij uitbreiding van agrarische bedrijven van belang te kijken naar de invloed 
op mogelijke (zeer) kwetsbare gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij, 
de zogenaamde Wav-gebieden. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden waarbij toename 
van de uitstoot van ammoniak op deze gebieden kan leiden tot een onevenredige aantasting 
ervan. 

4.2.1.1  Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands

Natura 2000 gebieden:

De Natura 2000 gebieden bestaan uit de Vogelrichtlijngebieden en de 
Habitatrichtlijngebieden.

Vogelrichtlijngebieden:

De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het 
gaat niet alleen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die 
voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten. Na de publicatie van deze richtlijn 
in 1979 kregen de lidstaten twee jaar de tijd om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking te laten treden om aan de bepalingen en dus de doelstelling van deze 
richtlijn te voldoen. 

Bij dit laatste gaat het globaal om twee zaken: enerzijds het implementeren van de richtlijnen 
binnen de Nederlandse regelgeving en anderzijds de aanwijzing van speciale 
beschermingszones. In 2000 heeft Nederland een aanvullende lijst van gebieden die zijn 
aangewezen als speciale beschermingszone bij de Europese commissie ingeleverd.

Habitatrichtlijngebieden:

De Habitatrichtlijn richt zich op de biologische diversiteit door instandhouding van natuurlijke 
habitat en wilde flora en fauna na te streven. Centraal staat daarbij het behoud en herstel van 
deze natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten van communautair belang. Hiervoor 
wordt een Europees ecologisch netwerk gevormd door middel van de aanwijzing van 
speciale beschermingszones. Daarnaast regelt de Habitatrichtlijn ook soortenbescherming. 
Deze aanwijzingsprocedure, die verschilt van die in de Vogelrichtlijn, is nog niet afgerond en 
de aangemelde gebieden hebben nog geen definitieve status. Doch moeten sinds 1 februari 
2009 ook worden opgenomen in vergunningverlening op grond van de 
Natuurbeschermingswet.

Beschermde Natuurmonumenten:

Beschermde Natuurmonumenten zijn gebieden die in belangrijke mate bijdragen aan de 
internationale doelstellingen voor het behoud van de biodiversiteit. Met de intrede van de 
Natura 2000 gebieden zijn de gebieden welke overlappen met een aanwijzing als Natura 
2000 gebied komen te vervallen. Er zijn echter gebieden zonder aanwijzing als Natura 2000 
gebied, welke bescherming behoeven. Een planologische bescherming (door het 
bestemmen als bos- en/of natuurgebied) is niet voldoende, omdat deze geen bescherming 
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biedt tegen wijzigingen in de omgeving als stikstofdepositie, ammoniakdepositie of 
wijzigingen in de waterhuishouding. Bescherming van Beschermde Natuurmonumenten 
vindt daarom plaats middels de Natuurbeschermingswet.

Wetlands:

Op 2 februari is de Ramsar-conventie ondertekend. In Nederland is dit "Verdrag van 
Ramsar" op 
23 september 1980 in werking getreden. Het Verdrag van Ramsar is gericht op het behoud 
van watergebieden van internationale betekenis, met name als verblijfplaats voor 
watervogels. 
Het toepassingsgebied van het Verdrag van Ramsar is het grondgebied van de partijen, 
hetgeen de territoriale zee omvat. Een belangrijke verplichting van de partijen bij het Verdrag 
van Ramsar is het aanwijzen van watergebieden die in aanmerking komen voor opname in 
een lijst van watergebieden met internationale betekenis.

Wetlands hebben verschillende functies, namelijk:

Wetlands zijn onmisbaar voor watervogels, zoals eenden, zwanen, ganzen en 
steltlopers, vooral als ze op internationale trekroutes van deze vogels liggen, en voor 
andere dieren die van water afhankelijk zijn.
In ondiepe kustzones zijn wetlands de kraamkamer voor vissen en andere zeedieren.
De gebieden worden gebruikt voor de visserij en scheepvaart, vormen een buffer tegen 
overstromingen, zorgen voor drinkwater (zoals in de Biesbosch) en kunnen worden 
gebruikt voor oeverrecreatie en als woonomgeving. 

In Nederland zijn de Wetlands aangewezen als Natura 2000 gebieden, waarmee zij 
beschermd worden middels de Natuurbeschermingswet.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in een Natura 2000 gebied, 
Beschermd Natuurmonument of Wetland gelegen. Het dichtstbijzijnde beschermd gebied is 
gelegen op een afstand van ongeveer 7.800 meter van de planlocatie. Op een dergelijke 
afstand is het mogelijk dat de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op het betreffende 
gebied. 
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Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands. 
Bron: Google; Alterra Wageningen UR; Ministerie van EL&I.

4.2.1.2  Natuurbeschermingswet

Bij de provincie Friesland is een Natuurbeschermingswet vergunning aangevraagd. De 
Natura 2000 gebieden zijn op grote afstand gelegen van de planlocatie, waar het niet 
verwacht wordt dat de uitbreiding zal zorgen voor significante effecten op de omliggende 
Natura 2000 gebieden. De depositie neemt in de gewenste situatie toe. Daarnaast is 
geconstateerd dat de eerste vergunningen voor het huidige bedrijf zijn verleend na de 
aanwijziging van de het gebied 'Alde Feanen'. De ammoniakdepositie op de rand van 'de 
Groote Wielen' bedraagt 1,47 mol/h/jr. De Groote Wielen wordt door de provincie Fryslân 
aangemerkt als één van de gebieden zonder stikstofgevoelige vegetatie. Voor dit gebied is 
dan ook geen vergunning benodigd vanwege toenemende depositie van stikstof door de 
uitbreiding van een veehouderij. 
Andere effecten zijn op een afstand van 7,8 kilometer niet te verwachten.

De ammoniakdepositie op de rand van 'Alde Feanen' bedraagt 0,48 mol/h/jr. Voor dit gebied 
geldt een kritische depositiewaarde van 700 mol/h/jr. Er is een 
Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd bij de provincie Fryslân. De aanvraag 
Natuurbeschermingswet vergunning voldoet volgens de provincie Fryslân aan de wettelijke 
vereisten en is inmiddels (sinds 25 september j.l.) in procedure voor een periode van 6 
weken. Na afloop van de termijn voor het kunnen indienen van zienswijzen is de provincie 
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voornemens de vergunning te verlenen. De reactie van de provincie Fryslan is opgenomen in 
bijlage 5.

4.2.1.3  Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden 
waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt 
voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en planten en dieren uitsterven, 
waardoor natuurgebieden hun waarde zouden verliezen. De EHS wordt gezien als de 
ruggengraat van de natuur.

De EHS bestaat uit:

Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en 
verbindingszones hiertussen.
Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden).
Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).

Een Ecologische Verbindingszone (EVZ) is een verbinding tussen natuurgebieden (met 
nieuwe of herstelde natuur). Ecologische Verbindingszones worden aangelegd om migratie 
van dieren en planten tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken.

De ligging van een projectlocatie binnen de EHS (met bijbehorende beheersgebieden) of een 
EVZ betekent een beperking in de ontwikkelingsmogelijkheden. Het uitgebreide netwerk van 
natuurgebieden mag niet in onevenredige mate worden verstoord. In enkele gevallen wordt 
uitbreiding of ontwikkeling in of nabij een natuurgebied toegestaan, mits de geschade natuur 
op passende wijze wordt gecompenseerd.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in de EHS of een EVZ gelegen. 
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Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones. 
Bron: Provincie Friesland 

Gezien de planlocatie niet in de EHS of in een EVZ is gelegen zal de voorgenomen 
ontwikkeling geen nadelige invloed hebben op deze gebieden en staat het project de 
ontwikkeling van deze gebieden niet in de weg. 

4.2.1.4  Kwetsbare gebieden ingevolge de Wet ammoniak en veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Wav 
vormt een onderdeel van de nieuwe ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van 
veehouderijen. Deze nieuwe regelgeving kent een emissiegerichte benadering voor heel 
Nederland met daarnaast aanvullend beleid ter bescherming van de (zeer) kwetsbare 
gebieden. Deze (zeer) kwetsbare gebieden ingevolge de Wav (Wav-gebieden) zijn gebieden 
die nadelige invloed kunnen ondervinden als de uitstoot van ammoniak op deze gebieden 
toeneemt. Ter bescherming van deze gebieden is een zone van 250 meter rondom deze 
gebieden aangewezen als buffer om ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze gebieden te 
beperken.
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Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in een Wav-gebied of een zone van 
250 meter daaromheen gelegen. Hiermee zullen geen Wav-gebieden onevenredig worden 
aangetast met de voorgenomen ontwikkeling.

Wav-gebieden. 
Bron: Provincie Friesland 

4.2.2  Soortenbescherming

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende 
inheemse planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in 
stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. Bekeken moet worden 
in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve gevolgen hebben op beschermde dier- en 
plantensoorten en of er compenserende of mitigerende maatregelen genomen moeten 
worden. 

Voor de soortenbescherming geldt dat deze voor elk plangebied geldt. In elk gebied kunnen 
bijzondere soorten voorkomen en/of elk plangebied kan geschikt zijn voor deze soorten. Voor 
alle aanwezige flora en fauna geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die 
van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op 
grond hiervan dient men zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te handelen op een wijze 
waarop nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden voorkomen of, voor zover die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan 
worden gemaakt. Bij realisatie van dit project zal deze zorgplicht in acht worden genomen.

In het kader van de soortenbescherming dient beoordeeld te worden wat via het ruimtelijke 
project wordt toegelaten in aanvulling op wat al mogelijk is. Zo is sloop van bebouwing of het 
verrichten van werken (maaien, kappen etc.) vaak ook al mogelijk zonder een ruimtelijk 
besluit in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee wordt voorliggend plan 
echter niet ontslagen van een integrale blik op het totale project: dus inclusief ingrepen die 
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ook zonder het beoogde Wro-besluit mogelijk zijn. 

De Flora- en faunawet maakt onderscheid in verschillende categorieën waarin de 
beschermde soorten flora en fauna zijn onderverdeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
de volgende categorieën:

Soorten van lijst 1 van de Flora- en faunawet;
Soorten van lijst 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet;
Soorten van de Rode Lijst van het ministerie van ELI. 

Voor mogelijk voorkomende soorten die op lijst 1 van de flora- en faunawet staan geldt een 
vrijstelling. Bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet 
noodzakelijk een ontheffing aan te vragen.

Voor mogelijk voorkomende soorten die op lijst 2 en/of 3 van de flora- en faunawet staan 
geldt dat deze ontheffingsplichtig zijn. Het is echter niet noodzakelijk een ontheffing aan te 
vragen wanneer mitigerende en compenserende maatregelen worden getroffen. Dit houdt in 
dat maatregelen moeten worden getroffen om mogelijke schade te voorkomen dan wel 
zoveel mogelijk te beperken.

Voor mogelijk voorkomende soorten die op de rode lijst van het Ministerie van LNV staan 
geldt dat bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen geen ontheffing aangevraagd hoeft te 
worden.

Daarnaast zijn voor vogels richtlijnen opgenomen vanuit de Vogelrichtlijn. Alle vogels zijn 
namelijk beschermd in het kader van de vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de omgeving 
van het plangebied tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) zullen sterke negatieve effecten 
hebben op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van 
reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. Indien 
broedvogels binnen het broedseizoen worden verstoord, wordt wettelijk gezien geen 
ontheffing verleend. Buiten het broedseizoen kan wel ontheffing worden verleend.

Tevens zijn voor enkele soorten richtlijnen opgenomen vanuit de Habitatrichtlijn. Voor deze 
soorten zijn beschermde gebieden aangewezen (Natura 2000). Bescherming van deze 
soorten vindt plaats door de gebiedsbescherming.

De grond op de planlocatie bestaat voornamelijk uit landbouwgrond en is regelmatig in 
beroering. Hiermee is het aannemelijk dat zich binnen het plangebied geen beschermde 
soorten planten bevinden. Hiermee kan worden aangenomen dat met de voorgenomen 
ontwikkeling geen bedreigde soorten planten worden aangetast.

Binnen het plangebied is weinig tot geen opgaande beplanting aanwezig. Hiermee is ter 
plaatse onvoldoende gelegenheid voor dieren om zich te verschuilen en zijn onvoldoende 
voedselbronnen aanwezig. Hiermee is het aannemelijk dat zich binnen het plangebied geen 
beschermde diersoorten zullen bevinden. Hierdoor kan worden aangenomen dat met de 
voorgenomen ontwikkeling geen beschermde diersoorten worden aangetast.

Binnen het plangebied zijn geen broedplaatsen van vogels aanwezig. Om te voorkomen dat 
mogelijk toekomstige broedplaatsen worden aangetast dienen de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen te worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen dan ook buiten het 
broedseizoen plaatsvinden, waarmee kan worden gesteld dat met de voorgenomen 
ontwikkeling geen vogels en broedplaatsen worden aangetast.

Om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkeling mogelijk schadelijk is voor 
(leefgebieden van) in het plangebied en in de omgeving mogelijk aanwezige soorten flora en 
fauna is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied ligt 
gebied van 'openheid en rust', dat van belang is voor weidevogels. Daarom moet bij de 
herinrichting rekening worden gehouden met eventuele compensatie van verstoord 
leefgebied van weidevogels. De gemeente is van oordeel dat er in de omgeving voldoende 
leefgebied resteerd. Daarnaast worden de omliggende gronden door de Dairy Campus 

 
DLV Bouw , Milieu en Techniek BV ontw erp, 29 oktober 2014 49



blijvend beheerd als weidegrond waardoor leefgebied naar de toekomst toe wordt verzekerd.

Licht beschermde soorten 
Door de beoogde herinrichting vindt mogelijk verstoring plaats van licht beschermde soorten 
die behoren tot de soort groepen planten, amfibieën en zoogdieren. Voor verstoring van 
soorten van deze beschermingscategorie geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstellingsregeling, waardoor geen ontheffingsaanvraag nodig is. De beoogde herinrichting 
veroorzaakt daarom ten aanzien van deze soorten geen conflict met de Flora- en faunawet. 

Vissen 
Het dempen van een aantal sloten in het plangebied kan negatieve effecten hebben op het 
leefgebied van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde 
Bittervoorn, die mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Nader onderzoek kan van 
toepassing zijn om te bepalen of deze vissoorten binnen het plangebied voorkomen en door 
de beoogde herinrichting worden geschaad. In dit geval worden watergangen gedempt en/of 
opnieuw ingericht, waardoor nader onderzoek nodig was. Uit het vervolgonderzoek zijn geen 
belemmeringen naar voren gekomen (bijlage 7). Er komen geen wettelijk beschermde 
vissoorten voor.

Vogels 
De plannen veroorzaken ten aanzien van vogels en hun nesten geen conflicten met de Flora 
en faunawet, mits verstoring van broedvogels en hun nesten wordt voorkomen. 

Vleermuizen 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet, mits wordt 
voorkomen dat extra licht uitstraling de functionele leefomgeving aantast van potentiële 
verblijfplaatsen binnen het plangebied. Indien het niet mogelijk is om een toename van licht 
uitstraling op deze potentiële verblijfplaatsen te voorkomen, dient nader onderzoek plaats te 
vinden waarbij wordt bepaald of verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied 
aanwezig zijn en of de herinrichting een conflict veroorzaakt met de Flora en faunawet.In dit 
geval is er geen sprake van intensivering van de verlichting rondom de bestaande 
bebouwing, waardoor er geen sprake is van een mogelijk effect op de vleermuizen. Nader 
onderzoek is niet nodig.

Overige soorten 
Overige soorten komen naar verwachting niet voor in het plangebied en / of ondervinden 
geen negatieve effecten van de beoogde inrichting. De plannen veroorzaken ten aanzien van 
de betreffende soorten geen conflict met de Flora en fauna wet.

Voor het gehele onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 van dit plan.
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4.3  Licht

In de stallen is verlichting aanwezig. Deze verlichting is doorgaans alleen in gebruik tussen 
6:00 en 23:00 uur. De zijgevels van de nieuwe stallen zijn zo min mogelijk gesloten. Door 
toepassing van erfbeplanting en de afscherming door bestaande bedrijfsbebouwing blijft de 
hinder ten gevolge van licht op de omgeving beperkt. De gemeente Leeuwarden heeft geen 
beleid ontwikkeld met betrekking tot licht in agrarische stallen in het buitengebied. Gelet op de 
grote afstand tot de dichtstbijzijnde woningen, zijn er voor Dairy Campus formeel niet of 
nauwelijks beperkingen wat betreft lichtuitstoot. Dairy Campus wil echter voldoen aan de 
door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) vastgestelde richtlijn. Deze 
informele richtlijn, die geen wettelijke status heeft, geeft een grenswaarde van een 
verlichtingsinstallatie voor aanstraling van gebouwen en objecten, ter voorkoming van 
lichthinder voor omwonenden. De maximale verlichtingsstrerkte is in het landelijk gebied 
gedurende de dag en avond (7.00 uur – 23.00 uur) 5 lux op de gevel van woningen In de 
nachtperiode (23.00 uur – 7.00 uur) geldt een grenswaarde van 1 lux op de gevel van andere 
woningen. Hieraan zal worden voldaan. Voor de Dairy Campus is een verlichtingsplan 
gemaakt. In dit verlichtingsplan zijn de ambities, randvoorwaarden en programma van eisen 
rondom de verlichting opgenomen. Voor de methode van verlichting en de keuze van het 
type verlichting spelen factoren als dierwelzijn, het beperken van negatieve effecten op het 
milieu en het maatschappelijk draagvlak een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat er 
energiezuinige verlichtingstechnieken worden toegepast, die lichtoverlast tot een minimum 
beperken. Het verlichtingsplan is opgenomen in bijlage 8.

4.4  Verkeer en parkeren

Door Arcadis is een verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij de huidige en toekomstige 
situatie ten aanzien van verkeer inzichtelijk is gemaakt. Hieronder zijn de belangrijkste 
constatering en conclusies uit dit rapport weergegeven. Voor het volledige rapport wordt 
verwezen naar bijlage 9.

4.4.1  Huidige situatie

In de huidige situatie is het plangebied extern vanuit drie kanten goed ontsloten. Ook de 
interne ontsluitingsstructuur is goed. Voor landbouw verkeer is het namelijk niet noodzakelijk 
om de via het externe wegennet naar de percelen te rijden. 

Het plangebied is voor voetgangers slecht ontsloten door het ontbreken van de benodigde 
infrastructuur. Voor fietsverkeer is het plangebied redelijk goed ontsloten door de 
aanwezigheid van twee ongelijkvloerse oversteken onder de N31 door. Omdat de routes niet 
direct zijn, worden ze niet als goed beschouwd. 

De bereikbaarheid ten aanzien van het openbaar vervoer is met de huidige busroute beperkt 
doordat de loopafstand tot de bushalte is groter dan 500 meter. Door het lage 
reizigersaanbod is onvoldoende draagkracht aanwezig om over te gaan tot 
trajectaanpassing. 

In de huidige situatie is de bereikbaarheid voor hulpdiensten redelijk goed. De enkele 
toegangsweg vormt een aandachtspunt. 

In de huidige situatie zijn in het plan gebied 30 parkeerplaatsen voor auto's en één 
parkeerplaats voor een touringcar aangelegd. Dit aantal is voldoende om te voldoen aan de 
huidige parkeerbehoefte. De verkeersveiligheid is in de huidige situatie geen issue is.
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4.4.2  Toekomstige situatie

In de nieuwe situatie is sprake van een toename van activiteiten en wordt een tweede 
onstluiting gerealiseerd. Beiden hebben effect op de verkeerstructuur, de 
verkeersintensiteiten en op de verkeersveiligheid op de wegen rondom het plangebied.

De Dairy Campus krijgt in de toekomstige situatie een tweede ontsluiting op de 
Boksumerdyk. Door de tweede ontsluiting verbetert de verkeerstructuur. Net als bij het snel- 
en langzaam verkeer verbetert hierdoor in de toekomstige situatie de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten.

Parkeren

Voor de toekomstige situatie is een parkeerbalans opgesteld. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

per dag bezoeken 85 auto's, 5 vrachtwagens en één touringcar het plangebied;
de aanwezigheidspercentages zijn bepaald op basis van expert judgement en overleg 
met de Dairy Campus, dit vanwege het ontbreken van specifieke kentallen van het 
CROW;
het aanwezigheidspercentage betreft een piekmoment op een werkdag.

De Dairy Campus in de toekomstige situatie een parkeerbehoefte kent van 52 
parkeerplaatsen, waarvan twee parkeerplaatsen geschikt moeten zijn voor een 
vrachtwagen/touringcar. Ten opzichte van de referentiesituatie is dit een toename van 22 
parkeerplaatsen. In het plangebied is voldoende ruimte aanwezig om dit extra aantal 
parkeerplaatsen te realiseren. 

Parkeerbalans toekomstige situatie Dairy Campus 
Bron: Arcadis

In de toekomstige situatie neemt de parkeerbehoefte toe in het plangebied. Doordat in het 
plangebied voldoende parkeerplaatsen zijn opgenomen, veranderd de parkeersituatie in de 
toekomstige situatie niet.

Met behulp van het bouwprogramma is het aantal verkeersbewegingen van het gebied voor 
de toekomstige situatie bepaald. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat alleen functies aan 
het gebied worden toegevoegd. De uitbreiding van de Dairy Campus heeft slechts een 
beperkte invloed op de verkeersintensiteit. Op alle onderzochte wegvakken ligt de 
verkeersintensiteit onder de streefwaarde. 

De verkeersveiligheid neemt enigzins af. Deze afname wordt veroorzaakt door een toename 
van het landbouw verkeer en vervuiling door modder. Deze afname is echter beperkt gezien 
de lage verkeersintensiteiten.

Gelet op het voorgaande vormen verkeer en parkeren geen belemmering voor de uitvoering 
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van dit project.

4.5  Archeologie en cultuurhistorie

4.5.1  Archeologie

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van 
het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement 
heeft dit verdrag in 1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van 
het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit 
erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de 
Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten 
van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het 
vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het 
kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan 
vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat, waar nodig, die waarden veilig 
gesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden.

De gemeente Leeuwarden heeft een eigen archeologiebeleid vastgesteld, waarbij de kans op 
het aantreffen van archeologische resten in de bodem in beeld is gebracht op een 
archeologische verwachtingskaart. Afhankelijk van de waarde stelt de gemeente 
voorwaarden voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

Zoals te zien op de archeologische verwachtingskaart, welke is weergegeven in de volgende 
figuur, is de planlocatie gelegen in een gebied met een lage verwachtingswaarde. 

Archeologische verwachtingswaarde. 
Bron: Gemeente Leeuwarden 

Ten aanzien van gebieden met een lage verwachtingswaarde stelt de gemeente in haar 
beleid dat er geen onderzoek noodzakelijk is op de planlocatie.De planlocatie ligt in een 
voormalig Middelzeegebied. Er is geen verplichting tot uitvoering van archeologisch 
onderzoek bij vergunning aanvragen voor bouwen, grondverzet, bestemmingsplan 
wijzigingen en dergelijke.
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Gezien aan de voorwaarden tot vrijstelling van archeologisch onderzoek wordt voldaan, kan 
verder onderzoek naar archeologische waarden achterwege blijven. Hiermee kan worden 
gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen archeologische resten zullen worden 
geschaad. Mochten tijdens de werkzaamheden alsnog vondsten worden gedaan, dan zullen 
deze worden gemeld bij het bevoegd gezag.

4.5.2  Cultuurhistorie

Het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland bestaat uit monumentale panden, historische 
zichtlijnen, kenmerkende landschappen en waardevolle lijn- en/of vlakelementen. Het 
cultuurhistorisch erfgoed geeft een beeld van de geschiedenis van het landschap. Daarom is 
bescherming van deze elementen van belang. Om de cultuurhistorisch waardevolle 
elementen in beeld te brengen is de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) opgesteld.

Volgens de CHW, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de planlocatie niet in een 
gebied met cultuurhistorisch waardevolle elementen gelegen. 

CHW. 
Bron: Provincie Friesland

Op basis van de ondergrond, zoals weergegeven op de CHW is er wel sprake van een 
cultuurhistorisch waardevolle onderlegger. Het gaat daarbij om de 
'Polderverkaveling-zeepolders'.

De oorspronkelijke verkavelingsstructuur, die bestaat uit grote blokvormige percelen, is nog 
grotendeels intact. De polderverkaveling wordt omschreven als een 'economische 
rechthoekige verkaveling in nieuw aangewassen en bedijkte gronden, zoals de Middelzee'.

Bij de uitwerking van de landschappelijke inpassing van het bedrijf is rekening gehouden met 
de waardevolle verkaveling. Dit is terug te lezen in paragraaf 2.2.2.

4.5.3  Aardkundige waarden

Het doel van het beleid met betrekking tot aardkundige waarden is om de 
ontstaansgeschiedenis van het aardoppervlak zichtbaar, beleefbaar en begrijpelijk te houden. 
Om aardkundige waarden te beschermen zijn aardkundig waardevolle gebieden 
aangewezen.

Zoals te zien in de volgende figuur is de planlocatie niet in een aardkundig waardevol gebied 
gelegen. 
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Aardkundige waarden. 
Bron: Alterra WageningenUR 

Gezien de planlocatie niet in een aardkundig waardevol gebied is gelegen zullen met de 
voorgenomen ontwikkeling geen aardkundige waarden worden aangetast. Het gebied is 
gelegen in een kreek, een watergeul.

4.6  Wateraspecten

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te 
gaan met het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van 
overstromingen e.a.) voorkomen worden en kan ook de kwaliteit van het water hoog 
gehouden worden. 

4.6.1  Waterparagraaf

Met ingang van 3 juli 2003 is een watertoets in de vorm van een waterparagraaf en de 
toelichting hierop een verplicht onderdeel voor ruimtelijke plannen van provincies, regionale 
openbare lichamen en gemeenten. Met dit besluit wordt de zogenaamde watertoets 
verankerd in het Besluit van ruimtelijke ordening 1985. Dit houdt in dat de toelichting bij het 
ruimtelijk plan een beschrijving dient te bevatten van de wijze waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen voor de waterhuishouding. Dit beleid is voortgezet in het huidige Besluit 
ruimtelijke ordening.

In dit besluit wordt het begrip “waterhuishouding” breed opgevat. Aangesloten wordt bij de 
definitie zoals die is opgenomen in de Wet waterhuishouding (art. 1Wwh). Zowel het 
oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Bij de 
voorbereiding van een waterparagraaf dienen alle van belang zijnde waterhuishoudkundige 
aspecten beoordeeld te worden. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) zullen 
ook de gevolgen van het ruimtelijk plan voor de waterkwaliteit en verdroging bezien worden.
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De consequenties van de uitbreidingsplannen voor de waterhuishouding zijn op 17 april 2014 
besproken met Jeannet Bijleveld van het Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip heeft een 
wateradvies opgesteld. Het wateradvies is opgenomen in bijlage 10.

4.6.2  Waterbeleid

De locatie valt binnen het werkgebied van Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland).

Bijj het waterschap is een aanvraag ingediend voor de watertoets. Uit De Digitale Watertoets 
is gebleken dat voor dit project de normale procedure moet worden doorlopen. Redenen 
hiervoor zijn dat het verhard oppervlak toeneemt met meer dan 200 m2 en dat bestaande 
watergangen worden gedempt en/of opnieuw worden ingericht.

Het waterschap heeft een schriftelijk advies opgesteld ten aanzien van de voorgenomen 
ontwikkeling. Het wateradvies is opgenomen in bijlage 10. 
Zij hanteren hierbij een vuistregel van een compensatie van 10% van de toename van het 
verharde oppervlak. Deze vuistregel zal in acht worden genomen.

Volgens de waterkaarten van het waterschap, zoals weergegeven in de volgende figuur, is 
de planlocatie niet in een aandachtsgebied of beschermingsgebied voor water gelegen. 

Waterkaart. 
Bron: De Digitale Watertoets.

Geconcludeerd kan worden dat de planlocatie niet in een gebied is gelegen waar 
problematiek speelt ten aanzien van water. Op 19 juni jl. heeft het Wetterskip Fryslân voor de 
uitbreidingsplannen een positief wateradvies afgegeven. De werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de in dit advies vermelde adviezen. Waterhuishoudkundig 
bestaan er dan ook geen bezwaren tegen de uitbreiding van de Dairy Campus. 
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4.6.3  Referentiesituatie

Het projectgebied bevindt zich aan Boksumerdyk en heeft de bestemming 'Bijzonder 
Agrarisch Bedrijf'. In onderhavig geval is sprake van een onderzoeksbedrijf voor melkvee. De 
referentiesituatie voor hydrologisch neutraal ontwikkelen bestaat uit 4.050 m2 verhard 
oppervlak, zijnde dakoppervlak. Tevens is sprake van 7.600 m2 aan erfverharding.

Het totaal verharde oppervlak bedraagt dus 11.650 m2.

4.6.4  Voorgenomen activiteit

Het plan bestaat uit de realisatie van enkele nieuwe gebouwen en erfverharding. Daarnaast 
wordt het geheel landschappelijk ingericht. Daarbij springt ten aanzien van de 
waterhuishouding met name het middengebied tussen het bestaande erf en het nieuwe erf in 
het oog. Hierin wordt een grote waterpartij ingericht. De toename van bebouwing bestaat uit 
11.300 m². De oppervlakte verharding neemt met 11.500 m² toe. Er wordt nieuw 
oppervlaktewater gegraven met een totale oppervlakte van 8.700 m². 
De diepte zal gemiddeld minimaal 0,75 meter zijn. Ten slotte wordt een bestaande sloot 
gedempt met een oppervlakte van 900 m².

4.6.5  Hydrologisch neutraal ontwikkelen

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar de 
watergangen. 
Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging 
van belang (waterbergingscompensatie).

De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van 
maatgevende regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare 
peilstijging. 

Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de trits 
vasthouden-bergen-afvoeren uit het NBW. In aansluiting hierop hanteert het waterschap de 
volgende voorkeursvolgorden:

1. Afkoppelen van schoon hemelwater zodat dit niet in het vuilwaterriool komt en waardoor 
het vuile water geconcentreerder wordt waardoor verwerking ervan beter verlopen kan.

2. Opvangen en vasthouden van gebiedseigen water. Dit door middel van infiltratie in de 
bodem in het plangebied (als dat kan) of anders infiltratie in de omgeving en/of het 
'getrapt' afvoeren via opvangbekkens naar het oppervlaktewater.

3. Goed zorgen voor (de mogelijkheden voor) waterinfrastructuur zoals dijken langs de kust, 
rivieren en andere waterwegen. 

Voor de toename van verhard oppervlak dient een compensatie van 10 procent gedaan te 
worden in de vorm van extra waterberging. Dit volgens de voorschriften van Wetterskip 
Fryslân. Compensatie komt daarmee uit op 2.280 m² (10% van 22.800 m²). De te dempen 
sloot (900 m²) moet 1 op 1 worden gecompenseerd.

Ter compensatie wordt in de middenstrook van het complex van de Dairy Campus de 
bestaande sloot vergroot tot een nieuwe vijverpartij. Deze wordt aangelegd als onderdeel van 
een representatieve landschappelijke inpassing. De toename van oppervlakte water bedraagt 
8.700 m². Dit is bijna een veelvoud van de berekende waterberging (3.180 m²), dus 
ruimschoots voldoende.

4.6.6  Schoon inrichten

Om negatieve effecten op de huidige goede waterkwaliteit te voorkomen en waterbesparing 
te bereiken wordt:
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zoveel mogelijk maatregelen getroffen om het waterverbruik zo gering mogelijk te laten 
zijn en verontreiniging van het regenwater en oppervlaktewater te voorkomen;
duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toegepast;
een infiltratievoorziening gerealiseerd. 

De locatie is voorzien van riolering, waar het afvalwater van de bedrijfswoning en het 
centrumgebouw op wordt geloosd. Het bedrijfsafvalwater (afvalwater, reinigingswater stallen 
en het overig bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard) wordt opgevangen in de binnen de 
inrichting aanwezige mestkelders onder de stallen. De mestkelders beschikken over 
voldoende capaciteit hiervoor. In de voorgenomen activiteit wordt geen afvalwater geloosd. Al 
het opgevangen afvalwater wordt tegelijk met de mest afgevoerd.

In het kader van deze ontwikkeling is aanvullend een bedrijfs- en erfwaterplan opgesteld. In 
dit plan zijn aanvullende maatregelen en aanbevelingen opgenomen om te voorkomen dat 
vervuild water in het oppervlaktewater of in de bodem terecht komen. Daarbij moet gedacht 
worden aan voerresten, perssappen, percolaat en mest. Wanneer het hemelwater hiermee 
in conctact kom vervuilt het. Als vervolgens dit vervuilde water  in het oppervlaktewater of in 
de bodem terecht komt vindt verontreiniging plaats. Door maatregelen te treffen wordt dit 
voorkomen. De te nemen maatregelen bestaan onder andere uit het schoonhouden van het 
erf, afvoeren en hergebruiken van regenwater, vuilwaterstromen opvangen en reinigen of 
lozen op een opvangput/mestkelder, het vuile erf klein houden, etc. De volledige maatregelen 
en aanbevelingen zijn opgenomen in het Bedrijfs- en erfwaterplan in bijlage 11.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een nieuwe ruimtelijk project dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1, 
sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden naar de 
uitvoerbaarheid van het plan. Onderdeel daarvan is een onderzoek naar de financiële 
haalbaarheid van het plan. Een tweede bepaling omtrent het financiële aspect is het 
eventueel verhalen van plankosten. In principe dient bij vaststelling van het ruimtelijke besluit 
tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. 
Op basis van afdeling '6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) kan besloten worden geen exploitatieplan vast te stellen indien:

1. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen 
gronden anderszins verzekerd is.

2. Het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, 
onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is, en het stellen van eisen, regels, of een 
uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, 
niet noodzakelijk is. 

Het bouwplan is een bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen bouwplan 
ex artikel 6.12 Wro. Hierin is het onderdeel grondexploitatie opgenomen. Tussen de 
gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten met betrekking tot hetgeen 
voortvloeit uit dit onderdeel van de Wro. Deze overeenkomst regelt het vergoeden van de 
ambtelijke kosten. Voorts worden de kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning en de 
planologische procedure vergoed door het heffen van leges.

Verder zal ook eventuele planschade in de exploitatieovereenkomst worden geregeld. 
Hiermee is het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 
gronden anderzijds verzekerd, waarmee geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld. 
Hiermee kan worden gesteld dat het plan financieel haalbaar wordt geacht. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorliggend project betreft een afwijking op de bepalingen uit het bestemmingsplan 
"Buitengebied Leeuwarden" van gemeente Leeuwarden en is opgesteld conform de 
procedure zoals is opgenomen in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

In het kader van deze procedure wordt de ontwerp omgevingsvergunning voor eenieder ter 
inzage gelegen. Tijdens deze terinzage termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld 
zienswijzen in te dienen. Wanneer het plan ter inzage ligt is gepubliceerd op de gebruikelijke 
wijze conform artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).

Voorafgaand aan de planologische procedure zijn alle aangrenzende eigenaren en bewoners 
en overige belanghebbenden door middel van informatiebijeenkomsten geinformeerd over de 
uitbreidingsplannen. De plannen zijn door de buurt positief ontvangen.
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5.3  Handhaving

Het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn bindend voor zowel de overheid als 
de burger. De primaire verantwoordelijkheid voor controle en handhaving van de regels in de 
omgevingsvergunning ligt bij de gemeente. Het handhavingsbeleid van de gemeente 
Leeuwarden vormt de basis van de handhaving binnen de gemeentelijke grenzen. 
Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van 
regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. 

Het doel van handhaving is om de bescherming van mens en omgeving te waarborgen tegen 
ongewenste activiteiten en overlast. In het kader van een ruimtelijk plan heeft regelgeving met 
name betrekking op de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de Woningwet. Bij overtreding van deze regels kan gedacht worden aan 
bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende vergunning en het 
gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van een bestemmingsplan 
of een vrijstelling. 
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Hoofdstuk 6  Procedure

In dit hoofdstuk of in een seperate bijlagen worden de resultaten van de procedure 
opgenomen.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Advies Q-team
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Bijlage 2  Bodemonderzoek
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Inleiding 
 
In opdracht van Wageningen University & Research is een historisch onderzoek uitgevoerd naar een locatie aan 
de Boksumerdyk 9-13 te Leeuwarden. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen oprichting van een 
‘groene campus’ op de locatie (Dairy Campus Leeuwarden).  
 
Het historisch vooronderzoek dient inzicht te verschaffen in het huidige en het historische gebruik van het 
plangebied en de aanwezigheid van potentieel verdachte deellocaties. Op basis van de resultaten van het 
vooronderzoek wordt de uiteindelijke definitieve strategie voor een eventueel bodemonderzoek vastgesteld.  
 
Ten behoeve van het rapport is op 19 maart 2013 een archiefonderzoek uitgevoerd bij de gemeente Leeuwarden. 
Daarnaast is het Historisch Centrum Leeuwarden geraadpleegd voor aanvullende informatie en is een 
locatiebezoek uitgevoerd. 
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1 Onderzoeksbevindingen 

1.1 Ligging 
 

Adres  Boksumerdyk 9-13 

Postcode/plaats 9084AA Leeuwarden 

Gemeente  Leeuwarden 

X/Y-coördinaten 179794 / 577043  

Oppervlakte  153.962 m2 

 

Kadastrale Gegevens 

 

Gemeente Sectie Nummer Eigenaar 

Huizum L 188 Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 

 

 

1.2 Beknopte Historie 
 

1999: Oprichtingsvergunning verleend aan Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe voor het in werking hebben 

van een melkrundveehouderij voor praktijk, educatie en demonstratie. Binnen de inrichting wordt olie 

opgeslagen en is een wasplaats aanwezig (id 1 en 2).  

[SK Leeuwarden/-1.777.1/26815/Boksumerdyk 11] 

 

2000: Vergunning Wet Milieubeheer verleend aan Stichting Beheer Proefbedrijven 

veehouderijpraktijkonderzoeken locatie Bosma Zathe voor het veranderen van een melkrundveehouderij 

voor praktijk, educatie en demonstratie ten zuiden van de Boksumerdyk te Leeuwarden. De wijziging 

bestaat uit het installeren van een biogas/vergisting-installatie (wkk) in de jongveestal. De vloer van de 

ruimte is vloeistofdicht uitgevoerd.  

[SK Leeuwarden/-1.777.1/26815/Boksumerdyk 11] 

 

2001: Vergunning Wet Milieubeheer verleend aan Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe voor het veranderen 

van de inrichting aan de Boksumerdyk te Leeuwarden. De wijziging bestaat uit het bouwen van een 

paardenstalling.  

2001: Uit een controle blijkt dat een vat met afgewerkte smeerolie niet in een lekbak staat. Vanaf 2002 

wordt geen smeerolie meer gebruikt, de onderhoudswerkzaamheden aan machines vinden plaats buiten 

de inrichting. 

[SK Leeuwarden/-1.777.1/26816/Boksumerdyk 11] 

 

2012: Bodemtoets Boksumerdyk 11 (Dairy Campus), gemeente Leeuwarden. 

Er zijn plannen om proefboerderij Nij Bosma Zathe aan de Boksumerdyk 11 te Goutum om te bouwen 

naar een melkvee-innovatiebedrijf inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten (Dairy Campus). De locatie 

is tot 2000 in agrarisch gebruik geweest. Omstreeks 2000 is de huidige proefboerderij gerealiseerd. Er zijn 

aanwijzingen dat op de locatie sprake is geweest van bedrijfsactiviteiten die een bedreiging voor de 

bodemkwaliteit zouden kunnen vormen. Dit betreft o.a. de opslag van olieproducten en een wasplaats. De 

locatie is gelegen in een gebied met een bodemkwaliteit die gemiddeld voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart).  

[SK Leeuwarden/-1.777.212/72101/Boksumerdyk 5] 

 

Luchtfoto: 

In het Historisch Centrum Leeuwarden is een compositie-luchtfoto uit circa 1925-1930 aangetroffen van 

het noordelijke deel van de onderzoekslocatie. De locatie komt verder niet voor op historische luchtfoto’s. 

Op de foto is een watergang zichtbaar die inmiddels grotendeels gedempt is (id 3).



 5

 

1.3 Bodemonderzoeken 
 

Op de locatie is voor zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd. 

 

 

Op het adres Boksumerdyk 5 is in 1999 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd: 

 

1999: Verkennend bodemonderzoek Boksumerdyk 5 te Goutum, uitgevoerd door Oranjewoud, juli 1999, 

kenmerk 16456-18727rev00. 

De onderzochte locatie is gelegen tussen de Zwette en de spoorweg. In de bovengrond is een licht 

verhoogd gehalte minerale olie aangetroffen, in de ondergrond een licht verhoogd gehalte nikkel. In het 

grondwater zijn licht verhoogde concentraties minerale olie, chroom, koper, arseen, cadmium en tolueen 

gemeten.  

De waterbodemkwaliteit is vastgesteld op klasse 0 en klasse 1.  

Er zijn 22 toegangsdammen onderzocht op puin, hierbij is puin, grind en beton aangetroffen (geen asbest). 

[SK Leeuwarden/-1.777.212/28061/Boksumerdyk 5] 

 

2012: Interne memo gemeente Leeuwarden. 

Op locatie nr. 5 zijn drie bodemonderzoeken uitgevoerd. De lichte verontreinigingen die zijn aangetroffen 

kunnen als normaal worden beschouwd. De toegangsdammen zijn niet allemaal onderzocht. Het is niet 

wenselijk als men gaat graven bij de toegangsdammen zonder dat een controle op asbest wordt gedaan.  

[SK Leeuwarden/-1.777.212/70696/Boksumerdyk 5] 

 

1.4 Activiteiten vergelijking HBB 
 

Startjaar Eindjaar UBIcode UBI-omschrijving 

1999 - 502053 autowasserij 

1999 - 631205 opslag van alifatische koolwaterstoffen 

onbekend onbekend 900060 demping (niet gespecificeerd) 

 

1.5 Gegevens locatiebezoek 
 

Huidig Gebruik Dekking 

Weiland/Grasland 

Bedrijven/kantoren 

80% 

20% 

 

 

 

Datum bezoek: 19-3-2013 

Opmerkingen: geen 

  

Omgeving: Weiland 

Verharding: Gemengd verhard/onverhard 

Segment: Landelijk gebied 
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2 Conclusie en aanbeveling 
 

In opdracht van Wageningen University & Research is een historisch onderzoek uitgevoerd naar een locatie 

aan de Boksumerdyk 9-13 te Leeuwarden. 

 

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat op de locatie mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties aangetroffen: 

- Opslag olie ten behoeve van onderhoud aan landbouwvoertuigen.     

- Wasplaats landbouwvoertuigen. 

- Demping 

 

Op de locatie is voor zover bekend geen bodemonderzoek uitgevoerd, de verdachte deellocaties worden 

beschouwd als niet onderzocht. 

 

Op grond van het historisch onderzoek wordt aanbevolen om op de locatie de volgende vervolgactie uit te 

voeren: uitvoeren verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de verdacht deellocaties 1 t/m 3. De 

oppervlakte van de deellocaties zoals aangegeven in bijlage 5 is ca. 275 m2 voor deellocaties 1-2 en ca. 1700 

m2 voor deellocatie 3 (demping, minus huidige sloot). 

Daarnaast dienen eventueel aanwezige (voormalige) dammen te worden onderzocht op het voorkomen van 

asbest, indien hier grondwerkzaamheden gepland zijn. 

Tenslotte wordt aanbevolen een aanvullend historisch luchtfoto onderzoek uit te voeren voor de gehele 

locatie. 

 

Mogelijke risico's op de locatie: Eventuele (voormalige) dammen op de locatie zijn asbestverdacht. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 
 

Locatiecodering: 

Loc_code: Locatiecode van de provincie zoals opgenomen in Globis (het bodeminformatiesysteem van de 

provincie) 

Clus_id: Clusternummer van de onderzoekslocatie in het Historisch Bodem Bestand (HBB) 

Bio_id: Nummer van de locatie in de locatietabel (BIO_LOC) van het Historisch Bodem Bestand 

  

Gegevens bij verdachte deellocaties: 

UBI-code: De Uniforme Bron Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten (UBI-code) geeft  

aan elke activiteit die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code 

UBI-omschrijving: Exacte omschrijving van de activiteit die bij de unieke UBI-code hoort, vanuit  

het UBI-model  

Deellocatieomschrijving: Zo exact mogelijke omschrijving van de verdachte deellocatie, ter  

verduidelijking en specificatie van de toegekende UBI-code en –omschrijving en de tekening 

Deellocatie-id: Nummer van verdachte deellocatie op de onderzoekslocatie met vaak een  

verwijzing in tekst en/of tekening 

Klasse: Indeling van 1-8 van het UBI-model, waarbij klasse 1-4 potentieel verontreinigd is, klasse  

5-7 potentieel ernstig, en klasse 8 potentieel spoedeisend 

Start- en eindjaar: Vanuit het archiefonderzoek bekende start- en eindjaar, alleen ingevuld op  

basis van dossierinformatie 

BSB-gegevens: 

BSB: Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen 

PR3: Het bedrijf heeft een INVO uitgevoerd (inventariserend onderzoek) 

PR4: Het bedrijf heeft een NO uitgevoerd (nader onderzoek) 

Exit-code: Het bedrijf is door de BSB uitgeschreven als deelnemer. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 

voldaan aan alle verplichtingen, weigeraar, geen vervolgonderzoek noodzakelijk, etc.  

  

Mogelijke statussen van een locatie: 

Potentieel spoedeisend: Uit de in het historisch onderzoek verzamelde gegevens blijkt dat er mogelijk een 

humaan, ecologisch of verspreidingsrisico is op de locatie. Indien dit in een uit te voeren bodemonderzoek 

bevestigd wordt dienen voor 2015 sanerende maatregelen getroffen te worden. Bij locaties met een humaan risico 

dient dit zelfs voor 2010 te gebeuren.  

Potentieel ernstig, niet spoedeisend: Op een locatie is als gevolg van uitgevoerde activiteiten mogelijk een 

ernstige bodemverontreiniging ontstaan die, indien bevestigd door een bodemonderzoek, op termijn gesaneerd 

dient te worden. Er is echter geen sprake van acute humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Voor 2030, of bij 

de aanpak van de locatie in een ander kader, dient onderzoek uitgevoerd te worden en dienen eventueel 

sanerende maatregelen getroffen te worden. 

Potentieel verontreinigd: Op de locatie is mogelijk als gevolg van uitgevoerde activiteiten bodemverontreiniging 

ontstaan maar deze wordt is niet als potentieel ernstig beoordeeld. Er hoeft daarom in het kader van het 

bodemsaneringstraject geen vervolgactie uitgevoerd te worden. Bij toekomstige bouwactiviteiten of grondverzet 

moet echter wel rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de 

locatie.  

Niet verontreinigd: Op basis van de gevonden informatie is er geen sprake geweest van bodembedreigende 

activiteiten op de locatie. Of de bodem op de locatie helemaal vrij is van verontreiniging kan echter alleen met een 

bodemonderzoek worden aangetoond. 
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Bijlage 2: Legenda activiteiten 
 

Id Omschrijving Bedrijfsnaam UBI Start Eind Bodem 

onderzoek 

1 Opslag olie ten 

behoeve van 

onderhoud aan 

landbouwvoertuigen. 

Praktijkcentrum 

Nij Bosma 

Zathe 

631205 opslag van 

alifatische 

koolwaterstoffen 

1999  Nee 

2 Wasplaats 

landbouwvoertuigen. 

Praktijkcentrum 

Nij Bosma 

Zathe 

502053 autowasserij 1999  Nee 

3 Demping   900060 demping 

(niet gespecificeerd) 

onbekend onbekend Nee 

 

UBI Stoffenpakket 

 

Id Omschrijving Stoffenpakket (minimum) bodemonderzoek 

1 Opslag olie ten behoeve van 

onderhoud aan landbouwvoertuigen. 

Standaardpakketten A en B NEN 5740 

2 Wasplaats landbouwvoertuigen. Standaardpakketten A en B NEN 5740 

3 Demping Standaardpakketten A en B NEN 5740 

 

De benaming ‘Standaardpakket A NEN5740’ heeft betrekking op het standaardpakket grond zoals omschreven in 

de NEN5740, 2009.  

De benaming ‘Standaardpakket B NEN5740’ heeft betrekking op het standaardpakket grondwater zoals 

omschreven in de NEN5740, 2009. 
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Bijlage 3: Foto’s 
 

Historische luchtfoto (compositiefoto ca. 1925-1930, Luchtvaartafdeling Technische dienst). 
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Foto’s locatiebezoek 19-03-2013 
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Bijlage 4: Geraadpleegde Dossiers 
 

Vindplaats Dossiernummer 

Stadskantoor Leeuwarden -1.777.212/28061/Boksumerdyk 5 

Stadskantoor Leeuwarden -1.777.212/70696/Boksumerdyk 5 

Stadskantoor Leeuwarden -1.777.212/72101/Boksumerdyk 5 

Stadskantoor Leeuwarden -1.777.1/26816/Boksumerdyk 11 

Stadskantoor Leeuwarden -1.777.1/26815/Boksumerdyk 11 

Historisch Centrum Leeuwarden Digitale beeldbank (luchtfoto's) 

Historisch Centrum Leeuwarden Digitale beeldbank (bouwarchief) 
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 Bijlage 5: Tekening 
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OPDRACHTGEVER:

LOCATIE:

PROJECTLEIDER: SCHAAL: FORMAAT:

ONDERZOEKER:

DATUM:PROJECTNUMMER:

ONDERWERP:

TEKENINGNUMMER:
A3 001

T. Derks

HOID:
S. van den Bosse

VERSIE:
1.0

ARCGIS project:

E06001.002015

Boksumerdyk 9-13 te Leeuwarden

Wageningen University & Research Historisch onderzoek Dairy Campus Leeuwarden

25-03-2013

id omschrijving
1 Opslag olie ten behoeve van onderhoud aan landbouwvoertuigen.

2 Wasplaats landbouwvoertuigen (bij benadering)

3 Demping



Bijlage 3  m.e.r. beoordeling
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Bijlage 4  Aanmeldingsnotitie
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MER - Aanmeldingsnotitie 
Facilitair Bedrijf WUR 
Postbus 59 
6700 AB WAGENINGEN 
 
 
 
 
Locatie:  
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9084 AA LEEUWARDEN 
 
 

 
 
 
Datum: 22 april 2014 
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1. Algemene gegevens 

1.1. Naam en adres aanmelder 

Naam: Facilitair Bedrijf WUR  
Adres: Postbus 59 
Postcode/woonplaats: 6700 AB Wageningen 
Telefoon/fax: 0317 476776 

 
Het adres van de voorgenomen activiteit is Boksumerdyk 11 in Leeuwarden. In bijlage 1 wordt een 
topografische kaart weergegeven waarop de ligging van het bedrijf is aangegeven. De planlocatie 
is gelegen in het buitengebied van de gemeente Leeuwarden ten zuidwesten van Leeuwarden.  
 
Kadastrale ligging; gemeente Leeuwarden, Sectie E, nummer 1636, 1637, 1640, 1653, 1654. 

1.2. Plaats van de inrichting 

1.2.1. Soort activiteit en beschrijving 

De huidige Wageningen UR proefboerderij Nij Bosma Zathe (NBZ), gevestigd op de locatie 
Boksumerdyk 11 te Leeuwarden, wordt omgebouwd naar Dairy Campus. Wageningen Universiteit 
& Research concentreert haar melkveeproefbedrijven in één nationaal centrum, Dairy Campus. De 
faciliteiten in Leeuwarden (voorheen praktijkcentrum Nij Bosma Zathe) worden uitgebouwd tot een 
innovatie- en onderzoekscentrum, inclusief onderwijs- en praktijkleervoorzieningen. Hierdoor 
ontstaat een centrum waar instellingen rondom onderzoek, innovatie, onderwijs en praktijkleren en 
bedrijfsleven elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Dit betreft een onderzoeksbedrijf met 
een omvang van 575 melkkoeien en 146 stuks jongvee, inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten. 
De bestaande mestverwerkingsinstallatie blijft ongewijzigd. 
 
In de bestaande situatie zijn op het bedrijf 244 melkkoeien en 181 stuks jongvee aanwezig. De 
bestaande gebouwen zullen in de nieuwe situatie behouden blijven. Het voorgebouw van de 
bestaande ligboxenstal wordt verbouwd, het is de bedoeling dat hier inlooplokalen gerealiseerd 
worden. De bestaande jongveestal en de potstal in de werktuigenberging wordt omgebouwd tot 
werkplaats, afleverstal en werktuigenberging. De woningen blijven bestaan en worden benut. 
 
Initiatiefnemer wil op de beschouwde locatie vijf nieuwe stallen realiseren waarin rundvee wordt 
gehuisvest. Het betreft een transitiestal annex voedingsstal, ligboxenstal, melkstal en twee 
meetstallen. De meetstallen zijn bedoeld voor ontwikkelingsgericht onderzoek. Het doel van dit 
onderzoek is om de ligboxenstal, de vrijloopstal, nog te ontwikkelen staltypes of een combinatie 
hiervan, door te ontwikkelen tot innovatieve houderijsystemen. Dat vergt aandacht voor 
dierenwelzijn, diergezondheid, milieu (emissies van ammoniak, broeikasgassen, geur- en fijnstof), 
landschap (incl. licht), arbeid en economie. Het kan gaan om vergelijkend onderzoek op 
verschillend integratieniveau (dier, afdeling, stal) op het gebied van inrichting van stallen, routing, 
voer- en melksystemen en milieumaatregelen. De nieuwbouw speelt in op de gestelde milieu- en 
dierenwelzijnseisen bij nieuwe agrarische stallen.. 
 
De verdeling van de stallen in de gewenste situatie is als volgt: 
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Voedingsstal 
128 melkkoeien 
 
Ligboxenstal 
106 melkkoeien 
 
Meetstal / vrijloopstal  
130 melkkoeien 
 
Bestaande ligboxenstal 
211 melkkoeien  
 
Kalverenstal 
42 jongvee 
 
Jongveestal 
104 jongvee 
 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor melkveehouderijen is MER-beoordelingsplichtig 
wanneer het gaat om de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, 
mesten of houden van dieren bij een inrichting met 200 of meer plaatsen voor melkkoeien. Omdat 
dit aantal de grens van de MER-beoordelingsplicht overschrijdt, dient het college een besluit te 
nemen of voor dit plan het opstellen van een volwaardig MER (rapport) noodzakelijk is. Onderhavig 
rapport dient als aanmeldnotitie. 
 
Kernwaarden Dairy Campus 

1. Onderzoekend: innoverend, flexibel en kritisch 
2. Lerend: nieuwsgierig, prikkelend en uitdagend 
3. Ondernemend: exploitabel, kansrijk, transparant 
4. Verbindend: ontmoetend, samenwerkend, samenbindend 

 
Er worden voorzieningen voor onderzoek, innovaties en onderwijs gerealiseerd. De nieuwe 
voorzieningen zijn gesitueerd als apart cluster dat wel verbonden is met het bestaande erf van NBZ 
maar een eigen landschap creëert. Bezoekers krijgen een aparte ingang vanaf de hoofdweg 
(Boksumerdyk). De ‘vuile’ route met trekkers en vrachtwagens loopt via de huidige ingang van het 
erf naar het nieuwe cluster. Onderwijs en onderzoek zullen van elkaar gescheiden worden.  De 
ontvangstruimte met ruime groenvoorziening is de eerste blikvanger in het nieuwe cluster.  De 
melkstal wordt toegankelijk vanuit alle stallen.  
 
De huidige locatie van NBZ ligt ingeklemd tussen de nieuwe N31, de Newtonparken en de Zwette. 
Er zal een campus ontstaan voor de innovatieve landbouw met drie thema’s: 

- Onderzoek met ketengerichte thema’s als duurzaamheid, energie, innovatie en toekomst 
bestendigheid 

- Onderwijs met een doorlopende leerlijn van VMBO, MBO, HBO-BSc-Master tot aan 
praktijktrainingen 
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- Ondernemers uit de hele keten van toeleveranciers (ook op het gebied van energie, water 
en sensortechnologie), melkveehouders, zuivelverwerkende industrie evenals de 
dienstensector. De locatie ligt langs de N31 en krijgt een groen karakter. Het dient een 
toonbeeld van duurzaamheid te worden, met daarbij veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. 
De Dairy Campus bepaalt het gezicht van de agrarische vernieuwing in het gebied. 

 
Specifieke aandachtspunten meet- en vrijloopstal 

- Uitgangspunten voor de stallen is het mogelijk maken van innovatie, flexibiliteit is daarvan 
een uitvloeisel. 

- Flexibele inrichting waardoor aanpassingen in gebruik, mestkelders, stalinrichting, 
groepsgroottes en ruimte per dier mogelijk blijven 

- Mogelijkheid tot gescheiden natuurlijke ventilatie per groep 
- Mogelijkheid tot mechanische ventilatie per groep 
- 4 groepen van circa 30 dieren per stal,  
- Weidegang of uitloop moet mogelijk zijn 
- Voldoende krachtvoerboxen verspreid over de stal 
- Ruime en flexibele dimensionering ligboxen 
- Vogel onvriendelijk ontwerpen (i.v.m. hygiëne) 

 
De activiteiten bestaan zowel in de bestaande als de gewenste situatie uit: 

 het houden van melkkoeien met bijbehorend jongvee; 

 de opslag en koeling van de geproduceerde melk; 

 aan- en afvoer van vee; 

 opslag van kuilvoer, hooi en veevoeders; 

 opslag van mest; 

 opslag van ontsmettingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen; 

 opslag van dieselolie voor eigen gebruik; 

 onderzoek; 

 training en onderwijsfaciliteiten. 
 
Plan is om de start van de bouw van de stallen na de zomer 2014 uit te voeren. Het 
ontvangstgebouw volgt enkele maanden later. Dit is afhankelijk van de snelheid van afhandeling 
van de verschillende vergunningprocedures. Met de bouw van de stallen is een periode van circa 
een half jaar gemoeid. De verwachting is dat zowel het ontvangstgebouw en de stallen rond de 
zomer 2015 in gebruik zullen zijn. Vanaf het gereedkomen van de stallen is het bedrijf voor 
onbepaalde duur volledig in productie. 

1.2.2. Motivering activiteit 

De betreffende nieuwbouw en uitbreiding zijn gewenst om een aantal redenen. De WUR wil haar 
onderzoeks-, training- en onderwijsfaciliteiten met betrekking tot de melkveehouderij zo veel 
mogelijk centraliseren op één praktijklocatie. Diverse melkveebedrijven die dienden als 
proefboerderij worden gesloten en de WUR wil de locatie Nij Bosma Zathe graag uitbreiden om 
zodoende geschikt te zijn voor bovenstaande doeleinden. Op deze locatie zullen diverse 
onderzoeken uitgevoerd worden om zodoende op gebied van dierwelzijn, ammoniakemissie, 
mestverwerking, beperken van negatieve effecten op het milieu. 
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De huidige locatie is een geschikte locatie voor uitbreiding tot een campus voor innovatieve 
landbouw. Er wordt een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd dat zal dienen als een kantoorruimte 
voor diverse bedrijven. Daarnaast wordt een onderzoeks- en leerboerderij gecreëerd waar alle 
melkkoeien worden ondergebracht.  

1.2.3. Alternatieven 

De effecten op het milieu zijn beperkt. Het bedrijf is gelegen in een agrarisch gebied en daarom 
geschikt voor dit soort activiteiten. Er is bekeken of er redelijke alternatieven zijn voor de uitbreiding 
van de bedrijfslocatie. De keuze voor de gekozen uitbreidingsrichting van het erf komt voort uit de 
situering en ontsluiting van de bestaande bedrijfsgebouwen. Vanuit milieukundig en economisch 
perspectief is het zeer gewenst om bij de uitbreiding zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van 
de bestaande bebouwing op het erf. Sloop van de bestaande bebouwing zou immers leiden tot 
kapitaalvernietiging en onnodige afvalstromen. Daarnaast is in de gekozen situering ingegeven 
door de noodzakelijke scheiding tussen de onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. 

1.3. Vigerende vergunning 

1.3.1. Aantal dieren, geur en NH3 vigerende vergunning 

De locatie aan de Boksumerdyk 11 in Leeuwarden beschikt over een vergunning voor het houden 
van 244 stuks melkkoeien en 181 stuks jongvee. Conform de vigerende milieuvergunning d.d. 27 
juni 2006 mogen de volgende dieraantallen worden gehouden (zie tabel blz. 8).  

1.3.2. Aantal dieren, geur en NH3 nieuwe aanvraag  

In de tabel op bladzijde 9 is het nieuw te houden aantal dieren weergegeven. De gewenste omvang 
van het bedrijf is 575 melkkoeien en 146 stuks jongvee.  
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Overzicht aantal dieren vergunde situatie 
 

Overzicht aantal dieren en emissie van ammoniak en geur
Rekentabel Versie RAV 2012-V3

Locatie idem

Adres Boksumerdyk 11

PC+Woonplaats PC + plaats 9084 AA Leeuwarden

Geldend op Vigerende vergunning FIJNSTOF

MDV EP A-Z RAV 03-10-2011

Voldoet aan 
besluit 
huisvesting RGV 03-10-2011 Stc mrt 2012 PM10

Stal 
nummer

Aantal 
dieren

RAV 
nummer

Emissie punt Diercategorie
Omschrijving stalsysteem A 
is ammoniak G is Geur en P 

is fijnstofreductie
GL en BWL nummers

NH3-
norm

OU-norm
Ammoniak 

emissie 
totaal

Odour Units 
totaal

Maximale 
NH3 emissie 

besluit 
huisvesting

Totale 
maximale 
emissie

Gram 
/dier 
/jaar

Gram 
/dier 
/uur

Totaal 
gram / 

uur

Totaal kg 
/jaar

2 244 A1.100.1 Melkkoeien > 2jr Overig beweiden 9,5 100  /  50 2318,00 9,500 2318,0 118 0,013 3,29 28,79
1 117 A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 3,9 100  /  50 456,30 3,900 456,3 38 0,004 0,51 4,45
2 64 A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 3,9 100  /  50 249,60 3,900 249,6 38 0,004 0,28 2,43

Totaal: 3023,90 0,0 3023,9
4,07 35,67

kg NH3 Odour Units kg Nh3 Fijnstof gram/uur kg/jaar

Check interne saldering

3023,90 Kg NH3

3023,90 Kg NH3

6700 AB Wageningen

klantnr. / projectnr. B120358

Naam WUR Facilitair Bedrijf, Dairy Campus

Adres Postbus 59

  

De werkelijke emissie is lager dan of gelijk aan de maximale emissie. Voldoet.

Maximale emissie:

Werkelijke emissie:

 
 



 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  9 

 Overzicht aantal dieren gewenste situatie 
 

Overzicht aantal dieren en emissie van ammoniak en ge
Rekentabel Versie RAV 2012-V3

Locatie idem

Adres Boksumerdyk 11

PC+Woonplaats PC + plaats 9084 AA Leeuwarden

Geldend op gewenst FIJNSTOF

MDV RAV 03-10-201

Voldoet aan 
besluit 
huisvesting RGV 03-10-2011 Stc mrt 2012 PM10

Stal 
nummer

Aantal 
dieren

RAV 
nummer

Diercategorie
Omschrijving stalsysteem A 
is ammoniak G is Geur en P 

is fijnstofreductie

GL en BWL 
nummers

NH3-
norm

OU-norm
Ammoniak 

emissie 
totaal

Odour Units 
totaal

Maximale 
NH3 emissie 

besluit 
huisvesting

Totale 
maximale 
emissie

Gram 
/dier 
/jaar

Gram 
/dier 
/uur

Totaal 
gram / 

uur

Totaal kg 
/jaar

6a 64 A1.100.2 Melkkoeien > 2jr Overig permanent stal 11,0 100  /  50 704,00 9,500 608,0 148 0,017 1,08 9,47
6b 64 A1.100.2 Melkkoeien > 2jr Overig permanent stal 11,0 100  /  50 704,00 9,500 608,0 148 0,017 1,08 9,47
2 211 A1.100.1 Melkkoeien > 2jr Overig beweiden 9,5 100  /  50 2004,50 9,500 2004,5 118 0,013 2,84 24,90
8 106 A1.100.1 Melkkoeien > 2jr Overig beweiden 9,5 100  /  50 1007,00 9,500 1007,0 118 0,013 1,43 12,51
3 42 A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 3,9 100  /  50 163,80 3,900 163,8 38 0,004 0,18 1,60
4 104 A3 Jongvee Vrouwelijk jongvee < 2 jaar 3,9 100  /  50 405,60 3,900 405,6 38 0,004 0,45 3,95

9a 40 A1.100.2 Melkkoeien > 2jr Overig permanent stal 11,0 100  /  50 440,00 9,500 380,0 148 0,017 0,68 5,92
9b 90 A1.100.2 Melkkoeien > 2jr Overig permanent stal 11,0 100  /  50 990,00 9,500 855,0 148 0,017 1,52 13,32

Totaal: 6418,90 0,0 6031,9
9,26 81,14

kg NH3 Odour Units kg Nh3 Fijnstof gram/uur kg/jaar

Check interne saldering

6031,90 Kg NH3

6418,90 Kg NH3

LET OP! Emissie is groter dan 5.000 kg.Doe omgevingstoets.

De werkelijke emissie is hoger dan de maximaal toegestane emissie. voldoet niet. Neem aanvullende maatregelen.

le emissie:

ke emissie:

6700 AB W

klantnr. / projectnr. B120358

Naam WUR Faci

Adres Postbus 59
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1.4. Omgeving van de inrichting 

Stiltegebied: Stiltegebieden zijn er niet in de directe omgeving van de inrichting. 

 
Natura 2000: Het bedrijf is gelegen op circa 7,8 km afstand van Natura-2000 gebied 

de Groote Wielen (bijlage 2). 
 
Het bedrijf is gelegen op circa 10 km afstand van Natura-2000 gebied 
Alde Feanen (bijlage 2). 

Zeer kwetsbaar gebied 
ingevolge de Wet Ammoniak 
en Veehouderij: 

Het dichtstbij gelegen gebied ligt op een afstand van meer dan 10.000 
meter van de inrichting (bijlage 3). 

 
Bestemmingsplan: 
 

De inrichting is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 
Leeuwarden Buitengebied (gemeente Leeuwarden). Op grond hiervan 
geldt voor de inrichting de bestemming ‘Bijzonder Agrarisch Bedrijf’. 
De geplande ontwikkelingen overschrijden (deels) het agrarisch 
bouwperceel. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er van het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan worden afgeweken. Er wordt 
aanvullend op de activiteiten ‘Bouw’ en ‘Milieu’ een omgevings-
vergunning aangevraagd voor de activiteit ‘Handelen in strijd met de 
regels ruimtelijke ordening’, waarbij een goede ruimtelijke onder-
bouwing wordt geleverd.  

 
Bebouwing in de omgeving: 
 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van het industrieterrein 
Newtonpark in de gemeente Leeuwarden.  
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2. Kenmerken van de activiteit 

2.1. Werkwijze bedrijf 

Op het bedrijf wordt melk geproduceerd. Hiervoor worden op het bedrijf 575 melkkoeien gehouden. 
De koeien worden gedeeltelijk beweid. Op het hele bedrijf worden de koeien gemolken door middel 
van een 40 stands buitenmelker. Het jongvee wordt elders opgefokt. 
 
Initiatiefnemer wil op de beschouwde locatie vier nieuwe stallen realiseren waarin rundvee wordt 
gehuisvest. Het betreft een ligboxenstal, melkstal, voedingsstal en twee meetstallen. De 
meetstallen zijn bedoeld voor ontwikkelingsgericht onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de 
ligboxenstal, de vrijloopstal, nog te ontwikkelen staltypes of een combinatie hiervan, door te 
ontwikkelen tot innovatieve houderijsystemen. Dat vergt aandacht voor dierenwelzijn, 
diergezondheid, milieu (emissies van ammoniak, broeikasgassen, geur- en fijnstof), landschap 
(incl. licht), arbeid en economie. 
 
De faciliteiten in Leeuwarden (voorheen praktijkcentrum Nij Bosma Zathe) worden in de komende 
twee jaar uitgebouwd tot een innovatie- en onderzoekscentrum, inclusief onderwijs- en 
praktijkleervoorzieningen. Hierdoor ontstaat een centrum waar instellingen rondom onderzoek, 
innovatie, onderwijs en praktijkleren en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en met elkaar 
samenwerken. Dit betreft een onderzoeksbedrijf met een omvang van ongeveer 575 melkkoeien en 
146 stuks jongvee, inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten. 
 
Op het bedrijf is een mestvergisterinstallatie aanwezig. Deze zal ongewijzigd blijven conform de 
huidige omgevingsvergunning milieu. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten, het vergisten 
van mest is een gesloten proces waarbij geen sprake is van ammoniak emissie. 

2.1.1. Opslag en verbruik veevoeders 

De veevoeders vormen de belangrijkste grondstof. Het voer bestaat uit ruwvoer (kuilvoer) en 
mengvoer (krachtvoer). Het ruwvoer bestaat uit gras en maïs. Het kuilvoer wordt opgeslagen in een 
aantal sleufsilo’s voor maïs en gras met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 13.371 m³. In de 
13.371 m³  bedraagt de hoeveelheid droge stof circa 2.000 ton. Het mengvoer wordt opgeslagen in 
bovengrondse polyester silo’s. Voor de opslag hiervan zijn polyester silo’s beschikbaar met een 
totale capaciteit van 43,6 ton.  
 
Berekening voerverbruik: 
Een melkkoe verbruikt per dag circa 12 kilogram droge stof ruwvoer (maïs, gras) en  
5 kilogram mengvoer. Bij een bedrijfsomvang van 575 melkkoeien wordt er jaarlijks ongeveer 2.500 
ton ruwvoer, en 1000 ton mengvoer gebruikt. 

2.1.2. Opslag en verbruik zuur-/reinigingsmiddelen/diergeneesmiddelen 

Opslag van zuur-/reinigingsmiddelen vindt plaats in vaten van 200 liter. Per jaar wordt circa  
800 liter verbruikt. Deze middelen worden gebruikt voor de reiniging van de melkinstallatie en de 
melktank. Er is opslag voor 10 liter/kg geneesmiddelen. Het verbruik is ongeveer 25 liter/kg per 
jaar. 
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2.1.3. Opslag en verbruik van brandbare stoffen 

Er vindt opslag plaats van dieselolie en smeerolie.  

2.1.4. Geïnstalleerd vermogen 

Het geïnstalleerd vermogen is weergegeven op de bijbehorende tekening. 

2.2. Water, gas - en elektraverbruik 

Het waterverbruik van de melkveehouderij zal naar schatting 65.000 m³ water per jaar zijn.  
Volgens de norm in de sector is het elektraverbruik in de nieuwe situatie 250.000 kWh. Het 
gasverbruik is circa 3500 m³ per jaar. 
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2.3. Afvalstoffen 

2.3.1. Mest 

Er is een opslag voor vaste mest van circa 250 m3. De opslag van drijfmest vindt plaats in de 
kelders onder de gebouwen. De totale capaciteit is 23.067 m³. De productie van mest is voor het 
melkvee circa 14.375 m³ per jaar (25 m³ per dier). De productie van mest is voor het jongvee circa 
1.606 m³ per jaar (11 m³ per dier). Er is dus voldoende opslagcapaciteit. Op grond van het 
mestbeleid dient er vanaf 2012 een verplichte opslagcapaciteit van 7 maand aanwezig te zijn. Het 
bedrijf zal hier aan voldoen. Op het bedrijf wordt mest verwerkt. Mestafzet vindt plaats op eigen 
landbouwgrond. 

2.3.2. Spoelwater 

Ter plaatse van de inrichting is een riolering aanwezig. Het spoelwater dat vrijkomt bij het 
schoonmaken van de melkstal wordt geloosd op de mestkelder.  

2.3.3. Kadavers 

Een melkveehouderij heeft nauwelijks te maken met kadavers op het bedrijf. Ten aanzien van de 
kalveren is er sprake van een uitval van circa 2 a 3%. De kadavers worden opgehaald door een 
gespecialiseerd bedrijf. De overdekte kadaverplaats is weergegeven op de inrichtingstekening. 

2.3.4. Overig bedrijfsafval 

Het overige bedrijfsafval wordt verzameld en jaarlijks afgevoerd via een erkend bedrijf.  
Dit bedrijfsafval, circa 3.000 kg per jaar, bestaat voornamelijk uit landbouwplastic en het afval wat 
voortkomt uit de onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. 
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3. Effecten op het milieu 

3.1. Overzicht  

 

Aspect Bestaand Nieuw 

Aantal melkkoeien 244   575          

Aantal stuks jongvee 181 146          

Ammoniakemissie 3023,9 NH3 per jaar 6418,9 kg NH3 per jaar 

Geureenheden n.v.t. n.v.t. * 
* Voor melkkoeien en jongvee zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld maar geldt een vaste afstand. 

3.2. Grond 

De grond bestaat uit zware klei. Bij het realiseren van de kelder voor de nieuwe stallen komt er klei 
vrij. Het overblijvende klei wordt gebruikt voor het ophogen van de grond. Er vindt geen afvoer 
plaats. 

3.3. Bodem 

3.3.1. Bodemrisico – analyse 

Met de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) kan beoordeeld worden welke combinatie 
van maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar bodemrisico leidt. Dat betekent dat de 
kans op belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in principe nihil is.  
 
Het hart van de NRB is de bodemrisico - checklist (BRCL). Daarmee kan van elke bedrijfsactiviteit 
bepaald worden wat het bodemrisico is. Het bodemrisico kan herleidt worden uit de emissiescore; 
bij een score van 1 geldt het risico als verwaarloosbaar (A). Lukt het niet een verwaarloosbaar 
bodemrisico te realiseren, dan kan in sommige gevallen een aanvaardbaar bodemrisico (A*) 
geaccepteerd worden. Bij een aanvaardbaar bodemrisico staat het bevoegde gezag een mogelijke 
belasting van de bodem toe, onder de voorwaarde dat deze belasting gesignaleerd en weer 
opgeruimd wordt. 
 
Opbouw van de BRCL 
Door middel van de BRCL wordt aan elke bedrijfsmatige activiteit afzonderlijk een basis-
emissiescore toegekend. Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen leiden tot een 
reductie van de basis-emissiescore. De aard en hoeveelheid van de betrokken stoffen is van 
ondergeschikt belang bij het beoordelen van het bodemrisico. Alleen als onomstotelijk kan worden 
aangetoond dat vrijkomende stoffen niet in de bodem zullen indringen of dat de hoeveelheid of 
samenstelling geen merkbare verandering van de bodemkwaliteit kan veroorzaken is het 
bodemrisico op voorhand verwaarloosbaar. Maatregelen (software) en voorzieningen (hardware) 
moeten op elkaar zijn afgestemd om daadwerkelijk een score reductie te geven. Minder effectieve 
voorzieningen vergen zwaardere beheermaatregelen en omgekeerd. 
 
In de BRCL wordt per activiteit de effectiviteit van gangbare pakketten bodembeschermende 
maatregelen en voorzieningen beschouwd. Bij de beschrijving van de pakketten worden 
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systeemontwerp, opvangvoorzieningen en bijbehorende beheermaatregelen onderscheiden.  
Daar waar zinvol wordt verwezen op de samenhang van een activiteit met andere activiteiten.  
Onder beheermaatregelen is ook incidentenmanagement opgenomen, waarmee acties zijn bedoeld 
gericht op het schoonhouden van apparatuur en werkvloer (algemene zorg) en/of de noodzakelijke 
aanwezigheid van opruimfaciliteiten en getraind personeel (faciliteiten en personeel) om in geval 
van incidenten doelmatig te kunnen ingrijpen. 
 
Onderverdeling bedrijfsmatige activiteiten met bodemrisico: 
 

Nr. Omschrijving Komt op bedrijf 
wel of niet voor 

1 Opslag bulkvloeistoffen  

1.1 Opslag in ondergrondse of ingeterpte tank  Niet 

1.2 Opslag in bovengrondse tank, verticaal met bodemplaat  Niet 

1.3 
Opslag in bovengrondse tank, vrij van de grond opgesteld 
(horizontaal/verticaal) 

Wel 

1.4 Opslag in putten en bassins  Wel 

2 Overslag en intern transport bulkvloeistoffen   

2.1 Los- en laadactiviteiten  Wel 

2.2 Leidingtransport  Wel 

2.3 Verpompen  Wel 

2.4 Transport op bedrijfsterrein in open vaten e.d. Niet 

3 Opslag en verlading stort- en stukgoed   

3.1 Opslag stortgoed  Wel 

3.2 Verlading stortgoed  Niet 

3.3 
Opslag en verlading vaste stoffen (inclusief visceuze vloeistoffen) in 
emballage (drums, containers etc.) 

Niet 

3.4 
Opslag en verlading vloeistoffen in emballage  
(drums, containers etc.) 

Niet 

4 Procesactiviteiten/-bewerkingen  

4.1 Gesloten proces of bewerking Wel 

4.2 (Half-)open proces of bewerking Niet 

5 Overige activiteiten   

5.1 Afvoer afvalwater in bedrijfsriolering  Niet 

5.2 Calamiteitenopvang  Wel 

5.3 Activiteiten in werkplaats  Niet 

5.4 Afvalwaterzuivering  Niet 

 
Algemene maatregelen 
Het personeel krijgt instructie over hoe te handelen bij vullen van tanks, laden en lossen van 
producten en omgang met de technische installaties en de mestkelder. Verder krijgt het personeel 
instructie over hoe te handelen bij incidenten, lekkages etc. 
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3.3.2. Opslag in put/bassin 

Het betreft hier kelders voor opslag van mest. Deze zijn uitgevoerd volgens de HBRM (Hand-
leiding bouwtechnische richtlijnen mestopslag) en zijn hiermee vloeistofdicht. De eindemissiescore 
wordt hiermee 1. 

3.3.3. Los - en laadactiviteiten/verpompen  

Het betreft hier laden/lossen van mest. De los - en laadplaatsen zijn voorzien van vloeistofkerende 
vloeren en opvangvoorzieningen. Ter voorkoming van incidenten zijn er duidelijke vulinstructies en 
zijn er voorzieningen en maatregelen, die overvullen tegen gaan en wegrijden met aangekoppelde 
slangen onmogelijk maken. Voorts zijn de vulslangen zo gepositioneerd, dat een vulslang niet 
buiten de opvangvoorziening kan komen. De emissiescore komt hiermee op 1. 

3.4. Water  

3.4.1. Oppervlaktewater 

Door DLV is een bedrijfs- en erfwaterplan opgesteld. Het hemelwater wordt geloosd op het 
oppervlakte water. De toename van verhard oppervlak wordt gecompenseerd door de aanleg van 
nieuw oppervlaktewater.  Voor deze toename dient een compensatie van 10 procent gedaan te 
worden in de vorm van extra waterberging. Dit volgens de voorschriften van Wetterskip Fryslân. De 
toename van bebouwd oppervlak bedraagt 11.300 m² en de toename van erfverharding bedraagt 
11.500 m². Compensatie tengevolge van toengenomen verharding komt daarmee uit op 2..280 m². 
Het landschapsplan voorziet in de realisatie van 8.700 m² nieuw oppervlakte water. Voor de 
compensatie is dit ruimschoots voldoende.  
 
Het niet verontreinigd hemelwater wordt afgevoerd middels de hemelwaterafvoeren naar 
nabijgelegen oppervlaktewater. Hiervoor wordt een nieuwe bergingsvoorziening gerealiseerd.. Op 
de locatie worden voorzieningen aangelegd om te waarborgen dat het te lozen hemelwater schoon 
en vrij is van bedrijfsafvalwater en voerresten. 
 
Mogelijk kan er nog wat gedaan worden met regenwater opvang ten behoeve van drinkwater voor 
het vee of reiniging.  
 
Het water dat vrijkomt bij het schoonmaken van de stallen, wordt geloosd op de mestkelder.  Het 
reinigen van werktuigen vindt plaats op de daarvoor bestemde spoelplaats/spuitplaats. De 
spoelplaats wordt op het ‘vuile’ erfgedeelte te gerealiseerd. Daardoor blijft het ‘schone’ erfgedeelte 
vrij van vervuiling. 
 
Het reinigingswater van de werktuigen mag niet op het oppervlaktewater worden geloosd, dit water 
mag wel op de bodem op het perceel worden geloosd of op het erf zelf wanneer maximaal eenmaal 
per week een voer- of werktuig wordt gereinigd. Wanneer lozing op het riool plaatsvindt, moet aan 
de lozingseisen worden voldaan. Om het erf zo schoon mogelijk te houden wordt de spoelplaats op 
afschot gelegd en voorzien van een opvangput voor het reinigingswater. Deze wordt met de 
mestkelder verbonden en met een bepaalde frequentie leeggepompt waarbij het reinigingswater 
over de bodem wordt verspreid. In de periodes dat de spoelplaats buiten gebruik is 
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wordt de opvangput met een deksel afgesloten.  

3.4.2. Waterverbruik 

Op het bedrijf wordt gebruik gemaakt van water afkomstig uit een waterbron. 

3.4.3. Afvalwater 

In het onderhavige plan wordt bedrijfsmatig afvalwater niet geloosd op oppervlaktewater maar 
opgeslagen in de mestkelder. Ook overige vervuild regenwater van bijvoorbeeld de vaste 
mestopslag wordt via een gescheiden afvoerstelsel afgevoerd naar de mestopslagkelder onder de 
stal. Er vindt geen lozing plaats naar het oppervlaktewater. Vanuit het bedrijf zal er geen negatief 
effect te verwachten zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Het bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het schoonmaken van de stallen en overige ruimten wordt 
geloosd in de kelders onder de stallen.  

3.5. Gevolgen voor plaatselijke flora en fauna 

3.5.1. Relevante natuurwetgeving 

De relevante natuurwet- en regelgeving in Nederland bestaat uit de Habitat- en vogelrichtlijn, de 
Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.  

3.5.2. Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor het Natuurbeleidsplan, de 
aanwijzing van te beschermen gebieden en landschapsgezichten, vergunningverlening, schade-
vergoeding, toezicht en beroep. Internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, 
maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) zijn hiermee in nationale 
regelgeving verankerd. 
 
De Natuurbeschermingswet 1998 kent drie typen gebieden: 

 Natura 2000-gebieden.  

 Beschermde natuurmonumenten. 

 Gebieden die de Minister van LNV aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere 
internationale verplichtingen (met uitzondering van verplichtingen op grond van de Vogelrichtlijn 
en Habitatrichtlijn), zoals Wetlands. 

 
Oorspronkelijk waren alleen de laatste twee typen in de wet verankerd. Met de wijziging van de 
Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden, zijn daar het type 
‘Natura 2000-gebieden’ aan toegevoegd. 
 
Op 1 februari 2009 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Met 
deze wijziging vallen nu ook de Habitatgebieden onder de Natuurbeschermingswet. De toetsing 
hoeft dus niet meer plaats te vinden in een Wm-vergunning. De provincie is het bevoegd gezag 
voor de natuurbeschermingswetvergunning. De uitbreiding van de veestapel zorgt voor een 
toename in ammoniakdepositie op de beoogde Natura 2000 gebieden t.o.v. datum van aanwijzing 
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als zijnde vogel- en habitatrichtlijngebied. Er dient een natuurbeschermingswetvergunning aange-
vraagd te worden bij de provincie Friesland. 
 
De voorgenomen vestigingsplaats ligt op de volgende afstanden vanaf Natura-2000 
gebieden: 

 Het bedrijf is gelegen op circa 7,8 km afstand van Natura-2000 gebied “de Groote Wielen” 
(bijlage 2). 

 Het bedrijf is gelegen op circa 10 km afstand van Natura-2000 gebied “Alde Feanen” (bijlage 2). 
Met behulp van het rekenprogramma AAgro-Stacks is de ammoniakdepositie op de boven-
genoemde gebieden berekend. De ammoniakemissie van het bedrijf bedraagt 6.418,9 kg/jr. 
 
Friesland 
De ammoniakdepositie op de rand van ‘de Groote Wielen’ bedraagt 1,47 mol/h/jr. De Groote 
Wielen wordt door de provincie Fryslân aangemerkt als één van de gebieden zonder stikstof 
gevoelige vegetatie. Voor dit gebied is dan ook geen vergunning benodigd vanwege toenemende 
depositie van stikstof door de uitbreiding van een veehouderij. Andere effecten zijn op een afstand 
van 7,8 kilometer niet te verwachten. 
 
De ammoniakdepositie op de rand van ‘Alde Feanen’ bedraagt 0,49 mol/h/jr. Voor dit gebied geldt 
een kritische depositiewaarde van 700 mol/h/jr. Er zal een natuurbeschermingswetvergunning 
worden aangevraagd bij de provincie Fryslân. 

 
De verspeiding van Natura 2000-habitattypen in het Natura 2000-gebied Alde Feanen (bron: 
Plantinga et al. in prep.). 
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Flora- en Faunawet 
De FF-wet regelt de bescherming van planten en dieren in Nederland. Belangrijk daarbij zijn de 
volgende verbodsbepalingen: 
Het is verboden: 

 Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af 
te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere 
wijze van hun groeiplaats te verwijderen (Artikel 8 Flora en Faunawet). 

 Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (Artikel 9 Flora en Faunawet). 

 Dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten (Artikel 
10 Flora en Faunawet). 

 Nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende 
tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren (Artikel 11 Flora en Faunawet). 

 Eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit 
het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen (Artikel 12 Flora en Faunawet). 

 
Onderzocht is of de voorgenomen activiteiten kan leiden tot een overtreding van de boven-
genoemde verboden. 

3.5.3. Natuurtoets: Beschrijving van de situatie   

Het perceel waarop de beoogde nieuwbouw wordt uitgevoerd is momenteel in gebruik als weiland. 
Deze en de omliggende gronden worden daarnaast tevens voor akkerbouwdoeleinden gebruikt. 
Gezien het intensieve gebruik van akkerbouwgronden (bemesten, ploegen, zaaien, onkruid-
bestrijding en oogsten) is het niet aannemelijk dat beschermde soorten (vaatplanten) zich 
permanent op de locatie gevestigd hebben of nog zullen vestigen. De instandhouding van de 
aanwezige of te verwachten soorten zal niet worden aangetast als gevolg van de voorgenomen 
activiteit. Het aanvragen van een ontheffing op grond van artikel 75 van de Wet is derhalve niet 
noodzakelijk. Immers na de bouw zal herstel en uitbreiding van de erfbeplanting plaatsvinden. Door 
de erfbeplanting wordt het gebied zeker niet onaantrekkelijker voor vogels en andere kleine 
diersoorten. Daarnaast zorgt de beplanting ervoor dat de gebouwen geen extra verstorende invloed 
hebben op het omringende landschap. Door Altenburg en Wymenga is een ecologisch onderzoek 
uitgevoerd. Het rapport is als bijlage toegevoegd. 
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3.5.4. Natuurtoets: Uitkomsten onderzoek 
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3.5.5. Conclusie natuurtoets 

In relatie tot deze Flora- en Faunawet kan over de bouwlocatie het volgende worden opgemerkt:  
De locatie ligt in een agrarisch gebied. Door de beplanting wordt het gebied zeker niet 
onaantrekkelijker voor vogels en andere kleine diersoorten. Daarnaast zorgt de beplanting ervoor 
dat de gebouwen geen extra verstorende invloed hebben op het omringende landschap. 
 
Uit het ecologisch rapport opgesteld door Altenburg & Wymenga kan het volgende geconcludeerd 
worden: 
 
Overige gebiedsbescherming  
Binnen het plangebied ligt gebied van 'openheid en rust', dat van belang is voor weidevogels. 
Daarom moet bij de herinrichting rekening worden gehouden met eventuele compensatie van 
verstoord leefgebied van weidevogels. De initiatiefnemer wordt geadviseerd in overleg te treden 
met de provinsje Fryslân om te laten beoordelen voor welke oppervlakte compensatie is vereist en 
hoe de compensatie kan worden vormgegeven.  
 
Soortbescherming  
Licht beschermde soorten  
Door de beoogde herinrichting vindt (mogelijk) verstoring plaats van licht beschermde soorten die 
behoren tot de soortgroepen planten, amfibieën en zoogdieren. Voor verstoring van soorten van 
deze beschermingscategorie geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstellingsregeling, waardoor 
geen ontheffingsaanvraag nodig is. De beoogde herinrichting veroorzaakt daarom ten aanzien van 
deze soorten geen conflict met de Flora- en faunawet.  
 
Vissen  
Het dempen van een aantal sloten in het plangebied kan negatieve effecten hebben op het 
leefgebied van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde 
Bittervoorn, die mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Nader onderzoek kan van toepassing zijn 
om te bepalen of deze vissoorten binnen het plangebied voorkomen en door de beoogde 
herinrichting worden geschaad. In dit geval worden geen watergangen met een breedte van 4 
meter gedempt, waardoor nader onderzoek niet nodig is. 
 
Vogels  
De plannen veroorzaken ten aanzien van vogels en hun nesten geen conflicten met de Flora- en 
faunawet, mits verstoring van broedvogels en hun nesten wordt voorkomen. Hiervoor dient aan 
voorwaarden te worden voldaan. 
  
Vleermuizen  
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet, mits wordt 
voorkomen dat extra lichtuitstraling de functionele leefomgeving aantast van potentiële 
verblijfplaatsen binnen het plangebied. Indien het niet mogelijk is om een toename van 
lichtuitstraling op deze potentiële verblijfplaatsen te voorkomen, dient nader onderzoek plaats te 
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vinden waarbij wordt bepaald of verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied aanwezig 
zijn en of de herinrichting een conflict veroorzaakt met de Flora- en faunawet. In dit geval is er geen 
sprake van intensivering van de verlichting rondom de bestaande bebouwing, waardoor er geen 
sprake is van een mogelijk effect op de vleermuizen. Nader onderzoek is niet nodig. 
 
Overige soorten  
Wettelijk beschermde soorten die in deze paragraaf niet worden genoemd, komen naar 
verwachting niet voor in het plangebied en/of ondervinden geen negatieve effecten van de beoogde 
herinrichting. De plannen veroorzaken ten aanzien van de betreffende soorten geen conflict met de 
Flora- en faunawet.  

3.6. Geluid en verkeer          

In de nieuwe situatie zal er (net als in de huidige situatie) sprake zijn van enig regelmatig patroon 
van verkeersbewegingen in verband met het continue karakter van de melkproductie, 
onderzoeksactiviteiten, ontvangen van groepen, mestvergisting en de daaraan gerelateerde 
verkeersbewegingen. Het verkeersaanbod zal door de uitbreiding van de melkvee 
onderzoeksbedrijf toenemen ten opzichte van het huidige melkvee onderzoeksbedrijf. Door Arcadis 
is een verkeerstoets uitgevoerd om de verkeerseffecten van de uitbreiding van de Dairy Campus in 
beeld te brengen. 
 
Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verkeersbewegingen binnen de inrichting en 
verkeersbewegingen van en naar de inrichting. De belangrijkste geluidsbronnen zijn hieronder 
weergegeven. 
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De uitbreiding van de Dairy Campus heeft slechts een beperkte invloed op de verkeersintensiteit. 
Op alle onderzochte wegvakken ligt de verkeersintensiteit onder de streefwaarde. De Dairy 
Campus krijgt een tweede ontsluiting op de Boksumerdyk. Door de tweede ontsluiting verbetert de 
verkeersstructuur in de toekomstige situatie ten opzichte van de referentiesituatie.  
 
Op grond van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG geldt ten aanzien van 
geluid voor een rundveehouderij een richtafstand van 30 meter. Ook voor de onderwijsfaciliteiten 
geldt een richtafstand van 30 meter. 
Tussen de grens van de inrichting en de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt de afstand 
950 meter. Deze woning van derden betreft een bedrijfswoning van een melkveehouderijbedrijf. 

3.7. Licht            

In de stallen is verlichting aanwezig. Deze verlichting is doorgaans alleen in gebruik tussen 6:00 en 
23:00 uur. De zijgevels van de nieuwe stallen zijn zo min mogelijk gesloten. Doordat toepassing 
van erfbeplanting en de afscherming door bestaande bedrijfsbebouwing blijft de hinder ten gevolge 
van licht op de omgeving beperkt. De gemeente Leeuwarden heeft geen beleid ontwikkeld met 
betrekking tot licht in agrarische stallen in het buitengebied. De grenswaarde voor de lichtemissie 
van een verlichtingsinstallatie voor aanstraling van gebouwen en objecten, ter voorkoming van 
lichthinder voor omwonenden, is in het landelijk gebied gedurende de dag en avond (7.00 uur – 
23.00 uur) 5 lux. Dit houdt in de verlichtingssterkte op de gevel. In de nachtperiode (23.00 uur – 
7.00 uur) geldt een grenswaarde van 1 lux. Hieraan zal worden voldaan. 
 

3.8. Verzuring: Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) / Besluit Huisvesting 

Het bedrijf ligt op meer dan 250 meter afstand (10.000 meter) van een voor verzuring gevoelig 
gebied. Dat betekent dat er geen directe beperkingen zijn volgens de Wet Ammoniak en 
Veehouderij (WAV).  
 
Ook moet met de AMvB huisvesting rekening gehouden worden met het ALARA principe.  
Dat betekent dat alle nieuwe en te verbouwen stallen moeten voldoen aan een emissie die onder 
de drempelwaarde ligt zoals genoemd in de WAV.  
 
Vanuit het Ministerie is toestemming gegeven om niet te hoeven voldoen aan Besluit Huisvesting.  

3.9. Dierwelzijn 

Het gehele bedrijf voldoet na wijziging aan de normen zoals die gesteld zijn in de 
welzijnswetgeving. De toegepaste stalsystemen in de nieuwe stallen voorzien in verschillende 
stalsystemen. De meetstallen zijn gericht op onderzoek en ontwikkeling mede met betrekking tot 
dierenwelzijn. Dit komt het comfort in de stallen ten goede. 

3.10. Energiezuinige maatregelen 

De nieuwe bebouwing zal uitgevoerd worden met verschillende energiezuinige maatregelen. De 
volgende energiezuinige maatregelen worden toegepast: gebruik van hernieuwbare energie, 
warmte terugwinning uit de melk, zonnepanelen op het dak, energiezuinige verlichting, 
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warmtewisselaar, thermische isolatie, warmtekracht koppeling installatie, daglichttoetreding en het 
plaatsen van een frequentieregeling op de melkkoeling en de melkpomp. 

3.11. Geur 

Een veehouderij kan geurhinder veroorzaken op woningen en andere geurgevoelige objecten in de 
directe omgeving van de veehouderij. De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 
2007 het toetsingskader voor geur.  
 
Deze wet geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 
geurgevoelig object. Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor is opgenomen in de Regeling 
geurhinder en veehouderij wordt de geurbelasting berekend en getoetst met het 
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning.  
Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden. Aangezien voor 
melk- en jongvee geen geuremissiefactoren zijn opgenomen geldt een minimaal aan te houden 
afstand. Indien het object buiten de bebouwde kom gelegen is, is de minimaal aan te houden 
afstand tot aan de woning van derden vanaf het emissiepunt van het dierenverblijf 50 meter. Vanaf 
de gevel van het dierenverblijf tot aan de woning van derden is de minimaal aan te houden afstand 
25 meter. De afstand van het emissiepunt van het bedrijf tot aan de dichtstbijzijnde woning is 1.090 
meter. De minimale afstand tot de bedrijfswoning van deze veehouderij en de dierverblijven in het 
plangebied bedraagt 50 meter. Aan de afstandseis zoals deze gesteld wordt in de Wet geurhinder 
en veehouderij wordt voldaan. Ook de overige geurgevoelige objecten staan op voldoende afstand 
van de inrichting. 
 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten met betrekking tot het vergisten van mest, omdat het 
vergisten van mest een gesloten proces is waarbij geen emissie plaatsvindt van ammoniak.  
 

3.12. Luchtkwaliteit   

De fijnstofbelasting in de aanvraag door het bedrijf op de omgeving is 81.140 gram per jaar. De 
fijnstofbelasting conform de huidige vergunning is 18.470 gram per jaar. De fijnstofbelasting neemt 
toe met 62.670 gram per jaar.   
 
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer getoetst 
te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het besluit NIBM legt vast 
wat geldt als niet in betekende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 augustus 
2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 µg/m³ (artikel 2, lid 1, Besluit 
NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). 
De onderstaande tabel 1 is als hulpmiddel opgesteld ter motivering van het aantonen van het NIBM 
zijn van de uitbreiding of oprichting en gebaseerd op de 3% definitie. 
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Tabel 1: vuistregel NIBM 
 
De fijnstofbelasting van het totale bedrijf is 81.140 gram per jaar. De dichtstbijzijnde woning van 
derden is op 950 meter gelegen. Op 160 meter ligt de maximale emissie al op 1.376.000 gram per 
jaar. Een emissie van 81.140 op 950 meter is daarmee fors lager dan de maximale emissie die 
geldt als grenswaarde voor de status NIBM. 
 
Gelet op de aard van de activiteiten is er sprake van een grotere toename van verkeersbewegingen 
dan bij een regulier melkveehouderijbedrijf. Uit paragraaf 3.6 blijkt dat er sprake is van een 
toename van 95 extra vervoersbewegingen per dag. Hiervan zal maximaal 18,9 procent bestaan uit 
vrachtverkeer/landbouwverkeer. Uit een worst-case berekening met de NIBM-tool blijkt dat deze 
toename van verkeer ruim onder de grens voor NIBM blijft. 
 

 
 
De fijnstofbelasting van het gehele bedrijf geeft een bijdrage die beoordeeld mag worden als Niet In 
Betekende Mate. 
 
Ten opzichte van de mestvergistingsinstallatie, zal in de nieuwe situatie geen sprake zijn van 
gewijzigde invloed op de luchtkwaliteit.  
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Handreiking fijn stof: (enkele relevante passages) 
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Vervolg bijlage 1 luchtkwaliteit – fijnstof 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  29 

3.13. Ruimtelijke Ordening  

De inrichting is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan Leeuwarden Buitengebied 
(gemeente Leeuwarden). Op grond hiervan geldt voor de inrichting de bestemming ‘Bijzonder 
Agrarisch Bedrijf’. De geplande ontwikkelingen overschrijden (deels) het agrarisch bouwperceel. 
Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet er van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
worden afgeweken. Er wordt aanvullend op de activiteiten ‘Bouw’ en ‘Milieu’ een omgevings-
vergunning aangevraagd voor de activiteit ‘Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’, 
waarbij een goede ruimtelijke onderbouwing wordt geleverd. 
 



 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV  30 

4. Risico op ongevallen en abnormale bedrijfsomstandigheden 

4.1. Brand 

Een eerste risico is het optreden van brand.  
Om brand te voorkomen wordt uitsluitend met goedgekeurde installaties gewerkt en worden de 
bedrijfsgebouwen conform het Bouwbesluit gebouwd. Om de gevolgen van een eventuele brand 
zoveel mogelijk te beperken zijn diverse brandblussers en nooduitgangen aanwezig. Op het bedrijf 
zijn diverse vluchtroutes aangegeven. 

4.2. Ziekte 

Het tweede risico is ziekte. Bij het onverhoopt uitbreken van een veewetziekte zoals bijvoorbeeld 
mond- en klauwzeer wordt het bedrijf van rechtswege tijdelijk afgesloten. Om dit soort risico’s op 
het bedrijf zelf zoveel mogelijk te voorkomen is het bedrijf zo opgezet en uitgevoerd dat geen 
vreemden van buiten in de stallen hoeven en kunnen komen. Voor degenen die wel in de stallen 
gaan, gelden strikte hygiëneregels.  
 
Gedurende de periode, dat het bedrijf van rechtswege tijdelijk is afgesloten, mogen er geen dieren 
het bedrijf verlaten en zullen de hokken vol raken, aangezien de jonge dieren groeien. Door de 
ruime opzet van het bedrijf in relatie tot het te houden aantal dieren, en door alle dieren volgens de 
nieuwe welzijnseisen te huisvesten zijn de mogelijkheden tot het opschorten van het afleveren 
voldoende.  

4.3. Noodstroom 

Een derde risico is stroomuitval. Ingeval van uitvallen van een enkele ventilator of de gehele 
netspanning, treedt een alarmering in werking die de bedrijfsleider waarschuwt. Tevens is een 
noodstroomaggregaat aanwezig op het bedrijf die handmatig kan worden gestart. 
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5. Conclusie 

 
Voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning wordt een aanmeldingsnotitie in het kader 
van de m.e.r. beoordelingsplicht, art 7.8b Wet Milieubeheer ingediend.  
 
Op basis van artikel 7.2, eerste lid onder b van de Wet Milieubeheer, in samenhang met artikel 2, 
tweede lid, van het Besluit milieueffectrapportage, is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een 
installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer dan 200 melk- en kalfkoeien 
onderworpen aan de beoordelingsplicht milieueffectrapportage.  
 
Er wordt vergunning gevraagd voor het houden van: 

- 317 melk- en kalfkoeien, ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden 
- 258 melk- en kalfkoeien, ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent 

opstallen 
- 146 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 

 
Om te bepalen of het opstellen van een milieueffectrapportage noodzakelijk is, dient getoetst te 
worden aan drie criteria: 

1. de kenmerken van de activiteit en de samenhang met de andere activiteiten ter plaatse 
2. de plaats waar de activiteit plaatsvindt 
3. de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan 

hebben 
 
Na toetsing van het voorgenomen plan aan de drie criteria voor de beoordelingsprocedure kan 
geconcludeerd worden dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.  
De volgende factoren spelen bij dit oordeel een rol: 

- De invloed van de inrichting op de omliggende Natura 2000 gebieden. Het bedrijf is gelegen 
op circa 7,8 km afstand van Natura-2000 gebied “de Groote Wielen” en op circa 10 km 
afstand van Natura-2000 gebied “Alde Feanen”. De depositie kom t in de gewenste situatie 
onder de gestelde norm van de provincie Friesland, waardoor geen sprake is van negatieve 
effecten. 

- Als toetsingskader voor het aspect stankhinder gelden de Wet geurhinder en veehouderij 
(Wgv) en de daarbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Voor melkkoeien 
en jongvee zijn geen geuremissiefactoren vastgesteld. Aan de afstandseis zoals deze 
gesteld wordt in de Wet geurhinder en veehouderij wordt voldaan. Ook de overige 
geurgevoelige objecten staan op voldoende afstand van de inrichting. 

- Als er sprake is van een beperkte toename van de emissie van fijnstof is op grond van het 
Besluit Niet In Betekende Mate een toetsing niet nodig. Volgens het Besluit NIBM blijft de 
emissie van fijnstof beneden de grenswaarde. 

- De geluidsemissie zal toenemen. De toename bestaat uit de toename van het aantal 
verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Er is een Verkeerstoets uitgevoerd. De 
uitbreiding van de Dairy Campus heeft slechts een beperkte invloed op de 
verkeersintensiteit. Op alle onderzochte wegvakken ligt de verkeersintensiteit onder de 
streefwaarde. De Dairy Campus krijgt een tweede ontsluiting op de Boksumerdyk. Door de 
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tweede ontsluiting verbetert de verkeersstructuur in de toekomstige situatie ten opzichte van 
de referentiesituatie. De emissie van geluid blijft onder de grenswaarde. 

- De inrichting veroorzaakt naast de ammoniak-, geur-, fijnstof- en geluidsbelasting geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

- De geplande ontwikkelingen overschrijden (deels) het agrarisch bouwperceel. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken moet er van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 
worden afgeweken. Er wordt aanvullend op de activiteiten ‘Bouw’ en ‘Milieu’ een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit ‘Handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening’, waarbij een goede ruimtelijke onderbouwing wordt geleverd. 

 
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de omstandigheden waaronder de 
voorgenomen activiteiten worden ondernomen, niet tot zodanige nadelige milieugevolgen leiden 
dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1:  Topografische kaart ligging bedrijf 

 
 
 
         Projectlocatie, Boksumerdyk 11 Goutum 
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Bijlage 2: Nabijgelegen Natura-2000 gebieden nabij projectlocatie 

 
De bedrijfslocatie ligt nabij de volgende Natura2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten.  
 
         Projectlocatie 
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01 Groote Wielen 

 Bevoegd gezag: provincie Friesland 

 Meest kritische depositiewaarde habitat: 1100 mol NH3/ha/jr 
Afstand t.o.v. de projectlocatie: circa 7,8 km 

 
02 Olde Feanen 

 Bevoegd gezag: provincie Friesland 

 Meest kritische depositiewaarde habitat: 700 mol NH3/ha/jr 

 Afstand t.o.v. de projectlocatie: circa 10 km 
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Bijlage 3: Zeer kwetsbare gebieden 

 
 

 
 
               Locatie Boksumerdyk 11 in Goutum 
Afstand tot inrichting meer dan 10.000 meter. 
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Bijlage 4: Aagrostacksberekening gewenste situatie 

 
Naam van de berekening: 140314 Aanvraag def 
Gemaakt op: 14-03-2014  15:59:00 
Zwaartepunt X:  179,800 Y:  577,100 
Cluster naam: Dairy Campus aanvraag 
Berekende ruwheid: 0,28 m 
 
 
Emissie Punten:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal 2 179 713 577 130  7,0  7,6   0,5   1,00   2 005 
2 Stal 3 179 752 577 076  1,5  1,5   0,5   1,00     164 
3 Stal 4 179 765 577 013  6,0  6,8   0,5   1,00     406 
4 Stal 6a 179 826 577 115  6,4  7,0   0,5   1,00     704 
5 Stal 6b 179 820 577 113  6,4  7,0   0,5   1,00     704 
6 Stal 7 179 862 577 164  6,3  7,0   0,5   1,00       0 
7 Stal 8 179 935 576 985  6,4  7,3   0,5   1,00   1 007 
8 Stal 9a 179 911 577 175  6,6  7,4   0,5   1,00     440 
9 Stal 9b 179 938 577 119  5,4  6,2   0,5   1,00     990 
 
 
Gevoelige locaties:  
Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 
1 Alde Faenen 188 559 572 446    0,49 
2 Groote Wielen 186 049 581 664    1,47 
3 Alde Faenen habitat 188 242 571 202    0,51 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 2 (4831) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.1 Melkkoeien 120 9.5 1140 
2 A1.100.1 Melkkoeien 91 9.5 864.5 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 3 (4832) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A3 Jongvee 42 3.9 163.8 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 4 (4833) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A3 Jongvee 104 3.9 405.6 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 6a (4834) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.2 Melkkoeien 64 11 704 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 6b (4835) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.2 Melkkoeien 64 11 704 
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Details van Emissie Punt: Stal 7 (4836) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.2 Melkkoeien 0 11 0 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 8 (4837) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.1 Melkkoeien 106 9.5 1007 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 9a (4838) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.2 Melkkoeien 40 11 440 
 
 
Details van Emissie Punt: Stal 9b (4839) 
Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 A1.100.2 Melkkoeien 90 11 990 
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Bijlage 5: Tekening Wet Milieubeheer 



E-mail:

C

DA

B

Datum:

E

F

Klantnummer:

Schaal:

Blad:

Formaat:Benaming:

Fax:

Telefoon:

Opdrachtgever:

Telefoon:

Mobiel:

Bouwlocatie:

Projectleider:

Telefoon:

E-mail:

Wijzigingen:

E-mail:

Werknummer:

Regio Noord en West

Postbus 354

8440 AJ Heerenveen

0513-653596

0513-653185

Dhr. H. Versluis

06-22930047

H.Versluis@DLV.nl

De aanvrager:

d.d.:

Gemeente

Sectie

Schaal

Nummer

Naam Wanden Dak Vloer Ventilatie Diercategorie RAV-code Leefoppervlakte Stalsysteem Aantal plaatsen Aantal dierenMestopslagGebouwnummer

Omschrijving

Symbool

Gebouw Aantal Inhoud

kW p/st.

Vermogen

Totaal kW

Vermogen

1.  GRONDSTOFFEN EN PRODUKTEN Subtotaal

1.2 Milieugevaarlijke stoffen Subtotaal

1.3 Koeling Subtotaal

1.4 Andere stoffen of produkten Subtotaal

2.  ENERGIE Subtotaal

2.1 Ventilatie Subtotaal

2.2 Verbrandingsmotoren Subtotaal

2.3 Verwarmingsinstallaties Subtotaal

2.4 Overig opgesteld vermogen Subtotaal

4.  OVERIG Subtotaal

4.1 Brandveiligheid Subtotaal

Totaal
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C
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Projectleider:

Telefoon:
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Wijzigingen:

E-mail:

Werknummer:

Regio Noord en West

Postbus 354

8440 AJ Heerenveen

0513-653596

0513-653185

Dhr. H. Versluis

06-22930047

H.Versluis@DLV.nl

De aanvrager:

d.d.:

Naam Wanden Dak Vloer Ventilatie Diercategorie RAV-code Leefoppervlakte Stalsysteem Aantal plaatsen Aantal dierenMestopslagGebouwnummer

Omschrijving

Symbool

Gebouw Aantal Inhoud

kW p/st.

Vermogen

Totaal kW

Vermogen

1.  GRONDSTOFFEN EN PRODUKTEN Subtotaal

1.2 Milieugevaarlijke stoffen Subtotaal

1.3 Koeling Subtotaal

1.4 Andere stoffen of produkten Subtotaal

2.  ENERGIE Subtotaal

2.1 Ventilatie Subtotaal

2.2 Verbrandingsmotoren Subtotaal

2.3 Verwarmingsinstallaties Subtotaal

2.4 Overig opgesteld vermogen Subtotaal

4.  OVERIG Subtotaal

4.1 Brandveiligheid Subtotaal

Totaal

Omschrijving

Symbool

Gebouw Aantal Inhoud

kW p/st.

Vermogen

Totaal kW

Vermogen

1.  GRONDSTOFFEN EN PRODUKTEN Subtotaal

1.2 Milieugevaarlijke stoffen Subtotaal

1.3 Koeling Subtotaal

1.4 Andere stoffen of produkten Subtotaal

2.  ENERGIE Subtotaal

2.1 Ventilatie Subtotaal

2.2 Verbrandingsmotoren Subtotaal

2.3 Verwarmingsinstallaties Subtotaal

2.4 Overig opgesteld vermogen Subtotaal

4.  OVERIG Subtotaal

4.1 Brandveiligheid Subtotaal

Totaal
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Bijlage 6: Ecologische beoordeling Altenburg en Wymenga 
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1. Inleiding 
 
Animal Sciences Group Lelystad is voornemens de proefboerderij 'Dairy Campus' te Goutum uit te 
breiden met bebouwing. Het bouwvlak waarbinnen deze bebouwing wordt gerealiseerd is 
weergegeven in figuur 1. 
 
In verband met deze herinrichting heeft Animal Sciences Group Lelystad verzocht de plannen te laten 
toetsen aan de vigerende ecologische wet- en regelgeving. De initiatiefnemer heeft Altenburg & 
Wymenga opdracht verleend dit onderzoek uit te voeren. In deze notitie worden de resultaten hiervan 
gepresenteerd. 
 
Deze notitie maakt gebruik van recente informatiebronnen betreffende beschermde gebieden en 
soorten in de omgeving. Met behulp  daarvan is de beoogde ingreep getoetst aan de vigerende 
wetgeving betreffende beschermde gebieden (Natura 2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur en 
gebieden die zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied) en beschermde 
soorten (volgens de Flora- en faunawet). 
 
Altenburg & Wymenga presenteert in deze notitie de resultaten van een onafhankelijk ecologisch 
onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het onderhavige plan of een 
bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden komen niet 
aan de orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 

2. Situatieschets en plannen 
 
De begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied is gelegen aan de 
Boksumerdyk ten zuiden van het industrieterrein Newtonpark in de Gemeente Leeuwarden. Het 
plangebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 31,5 ha. In de huidige situatie bevat het plangebied 
bebouwing (kantoorruimten), stallencomplexen, vergistingsinstallaties en weilanden met sloten. Het 
gebied rond de bebouwing is verhard.  In het midden van het verharde terrein bevindt zich een grote 
ligboxenstal voor het melkvee. Ten westen hiervan zijn stallen voor het jongvee en enkele schapen. 
Tussen deze stallen en de naastgelegen sloot is een smal bosje. Aan de westzijde van deze stal is 
een kleine boomgaard. Ten zuiden van de grote stal staan twee  kantoorgebouwen. Aan de westzijde 
van de inrit van de Boksumerdyk naar het complex is de sloot op twee plaatsen verbreed en bevat hier 
natuurlijke en met riet begroeide oevers. De overige sloten binnen het plangebied hebben steile 
oevers en worden regelmatig geschoond, waardoor ze weinig oever- en watervegetatie bevatten.  
 

De plannen bestaan uit de uitbreiding van de huidige locatie van de Dairy Campus tot een campus 
voor innovatieve landbouw. Er wordt een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd dat zal dienen als 
kantoorruimte voor diverse bedrijven. Daarnaast wordt een onderzoeks- en leerboerderij gecreëerd 
waar vijfhonderd koeien worden ondergebracht. Bij deze ecologische beoordeling wordt uitgegaan van 
een dusdanig gesloten systeem dat effecten van fijnstof en schadelijke gasemissies op de omgeving 
zijn geminimaliseerd. Een schets van de toekomstige situatie is weergegeven in figuur 1. Om deze 
ontwikkelingen mogelijk te maken worden enkele sloten gedempt en verdwijnt een deel van de weiden 
om ruimte te maken voor nieuwe bebouwing. Er vinden geen werkzaamheden plaats aan de huidige 
bebouwing.  
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Figuur 1. Schets nieuwe situatie Dairy Campus te Goutum. Het plangebied is aangegeven met een 
zwarte lijn. (bron: Gemeente Leeuwarden) 

 

3. Aanpak van het onderzoek 
 

De beoordeling is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek. Voor het 
bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van recente gegevens betreffende beschermde gebieden. Dit 
zijn Natura 2000-gebieden, gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur en overige gebieden die op 
grond van de natuurwaarden zijn beschermd. Daarnaast zijn recente verspreidingsgegevens gebruikt 
van beschermde en/of bedreigde soorten planten- en diersoorten, zoals (digitaal beschikbare) 
verspreidingsatlassen en de Ecologische Basiskaart gemeente Leeuwarden 2011 (Biezenaar & 
Miedema 2011 en Bos et al. 2010). 
 
Het veldbezoek vond plaats op 26 april 2012. Er is onderzocht of het plangebied en de nabije 
omgeving geschikt zijn voor soorten die volgens de Flora- en faunawet zijn beschermd en/of in de 
Rode Lijst van bedreigde soorten in Nederland staan. Daartoe zijn tevens de bebouwing en bomen 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van holten en nesten om te bepalen of daar mogelijkheden 
aanwezig zijn voor verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen en vogels.   
 
In hoofdstuk 4 zijn de beschermde natuurwaarden (gebieden en soorten) beschreven. Daarbij is 
tevens aangegeven of de beoogde herinrichting conflicten veroorzaakt met de wet- en regelgeving ten 
aanzien van deze beschermde natuurwaarden. 
 

 



5 

 

4. Beschermde natuurwaarden en beoordeling 
 
4.1 Beschermde gebieden 
 
Natuurbeschermingswet 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten altijd worden getoetst volgens de Natuurbeschermingswet. De 
eerste stap van die toetsing is de Voortoets, waarin wordt geconcludeerd of er sprake is van een kans 
op (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de natuurwaarden waarvoor een 
Natura 2000-gebied is aangewezen. Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. 
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn de Groote Wielen en de Alde Feanen op respectievelijk 
8 en 10 km afstand van het plangebied.   
 
Door de relatief grote afstand tot Natura 2000-gebieden in de omgeving, de relatief beperkte omvang 
van de ingreep en het intensieve gebruik van tussenliggend gebied kan worden geconcludeerd dat 
deze beschermde gebieden en de aangewezen natuurwaarden daarvan buiten de invloedsfeer van de 
beoogde ingreep liggen. Om die redenen is de conclusie van de Voortoets dat de beoogde 
herinrichting geen (significant) negatieve effecten veroorzaakt ten aanzien van Natura 2000-gebieden 
en dat in dezen geen nader onderzoek nodig is.  
 
Ecologische hoofdstructuur 
De dichtstbijzijnde EHS-gebieden betreffen weidegebieden rond Jorwert en de Hempensemeerpolder 
op respectievelijk ongeveer 4 en 5 km van het plangebied. De dichtstbijzijnde Ecologische 
Verbindingszone betreft het Prinses Margrietkanaal dat op ruim 9 km van het plangebied langs de 
Alde Feanen loopt. Gezien de relatief grote afstand tot deze EHS-gebieden en Ecologische 
Verbindingszone en het gebruik van tussenliggend gebied (waaronder wegen en spoorlijnen), wordt 
geen ecologische relatie verwacht tussen het plangebied en de EHS en EVZ. Om deze reden 
veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de regelgeving omtrent EHS-gebieden en 
ecologische verbindingszones.  
 
Overige vormen van gebiedsbescherming 
Behalve de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ook ten aanzien van 
natuurwaarden worden beschermd via andere regelgeving, bijvoorbeeld verordeningen. 
 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provinsje Fryslân 2006) tot doel gesteld, zich in te 
zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. In de Verordening Romte is vastgesteld 
dat goede weidevogelgebieden die door ruimtelijke ingrepen verloren gaan, gecompenseerd dienen te 
worden. Dit compensatiebeginsel is verder uitgewerkt in het Werkplan Weidevogels in Fryslân 2007-
2013 (Gedeputeerde Staten 2006). Belangrijke weidevogelgebieden zijn in het Werkplan Weidevogels 
gedefinieerd als gebieden van 'Openheid en rust' (kaart 15b bij het Streekplan). De Provinsje Fryslân 
is het bevoegd gezag ten aanzien van bovengenoemde regelgeving.  
 
Een deel van het plangebied ligt in gebied dat is aangewezen als gebied van 'Openheid en rust'. De 
beoogde herinrichting kan hierdoor een verstorend effect opleveren op dit gebied. Daarnaast kan de 
herinrichting een tijdelijk en blijvend verstorend effect hebben op omliggende gebied van ‘openheid en 
rust’. Omdat het oppervlakte verstoord gebied meer is dan 0,5 ha, is er sprake van een 
compensatieplicht. Een deel van het verstoorde gebied komt overeen met de verstoringszone voor 
weidevogels in de toekomstige situatie van de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden (Bos et al. 
2010). De initiatiefnemer wordt geadviseerd om in overleg te treden met de provincie Fryslân om te 
laten beoordelen voor welke oppervlakte compensatie is vereist en hoe de compensatie kan worden 
vormgegeven. 
 
Ganzenfoerageergebied 
Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende vogels op boerenland, 
moeten provincies gebieden aanwijzen waar alle ganzensoorten en Smienten met rust worden 
gelaten. De Provinsje Fryslân heeft hiertoe een aantal ganzenfoerageergebieden aangewezen 
(Provinsje Fryslân 2006). Binnen het plangebied ligt geen gebied dat is begrensd als 
Ganzenfoerageergebied. Het dichtstbijzijnde ganzenfoerageergebied betreft een deel van de Greate 
Krite nabij de Alde Feanen. Gezien de relatief grote afstand tot dit gebied en het gebruik van het 
tussenliggend gebied (wegen en spoorlijn), wordt geen ecologische relatie verwacht tussen het 
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plangebied en dit Ganzenfoerageergebied. Om deze reden veroorzaakt de beoogde herinrichting 
geen conflict met de regelgeving omtrent Ganzenfoerageergebieden.  
 
 
4.2 Beschermde soorten (Flora- en faunawet) 
In het plangebied komt (mogelijk) een aantal beschermde soorten voor. Daarom is een oriënterend 
veldbezoek uitgevoerd, waarbij is gelet op de aanwezigheid van en mogelijkheden voor beschermde 
en/of kritische soorten. Hieronder is per soortgroep besproken welke wettelijk beschermde soorten in 
de omgeving van het plangebied voorkomen, welke daarvan (mogelijk) van het plangebied 
gebruikmaken en of de beoogde herinrichting ten aanzien van deze soorten een conflict met de Flora- 
en faunawet veroorzaakt.  
 
Voor alle in het gebied voorkomende soorten geldt de 'zorgplicht'. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
dient te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen voor flora en fauna heeft. Als dat niet mogelijk 
is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt te worden (artikel 2). De 
zorgplicht geldt altijd, zowel voor beschermde als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er 
overigens geen sancties. 
 
Planten 
Het plangebied bestaat uit agrarische graslanden, sloten, verharding, bebouwing en opgaande 
begroeiing. Het gebied is botanisch gezien van beperkte betekenis in de zin van het voorkomen van 
kritische en zeldzame plantensoorten en vegetaties. De graslanden zijn soortenarm en worden 
gedomineerd door Engels raaigras. Het bosje ten westen van de stal met jongvee bestaat uit soorten 
als Zwarte els en Eénstijlige meidoorn met een ondergroei van Zilverschoon, Harig wilgenroosje en 
Grote brandnetel. De sloten worden regelmatig geschoond waardoor een goed ontwikkelde oever- en 
onderwatervegetatie ontbreekt. Op enkele plaatsen in deze sloten groeit de licht beschermde 
Zwanenbloem. Voor licht beschermde soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstellingsregeling van enkele verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Om deze reden 
veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
Zwanenbloem. Door het nutriëntrijke karakter van graslanden, bermen en sloten worden geen 
middelzwaar of zwaar beschermde plantensoorten verwacht. Om deze redenen veroorzaakt de 
beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van planten. 
 
 

 
Figuur 2. Melkveestal met daarachter kantoorruimten te midden van het agrarische land. (Foto: A&W). 
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Ongewervelde diersoorten 
Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden, 
zoals geschikt voortplantingswater voor beschermde libellensoorten en/of waardplanten voor 
dagvlinders, worden in het plangebied geen wettelijk beschermde ongewervelde dieren verwacht 
(Biezenaar & Miedema 2011).  
 
Vissen 
De sloten binnen het plangebied zijn ongeveer 4 m breed, zijn relatief helder en bevatten weinig 
oever- en onderwatervegetatie. Ze bieden daarmee geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende 
vissoorten als Tiendoornige stekelbaars, Kolblei en Zeelt (Vissen in Fryslân, werkatlas maart 2012). 
Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in de omgeving van het plangebied de middelzwaar 
beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde Bittervoorn aangetroffen (Vissen in 
Fryslân, werkatlas maart 2012, Koopmans 2012, Bos et al. 2010). Andere beschermde vissoorten 
worden op grond van verspreidingsgegevens en het ontbreken van ecologische randvoorwaarden niet 
verwacht (Greve 2012). 
 
Kleine modderkruipers komen in een groot aantal waterypen voor, zoals sloten, beekjes en meren, 
verspreid over heel Nederland. Stilstaande en langzaam stromende wateren vormen ideale biotopen. 
Gezien de verspreiding van de soort en de huidige staat van de sloten binnen het plangebied is het 
niet uit te sluiten dat deze vissoort in het plangebied aanwezig is. 
 
Bittervoorn komt in Nederland voor in zowel stilstaande als stromende wateren met een goede 
begroeiing, ook in de omgeving van het plangebied. Hoewel de sloten binnen het plangebied geen 
optimaal biotoop vormen van Bittervoorn, kan gezien de verspreiding nabij het plangebied, niet op 
voorhand worden uitgesloten dat de soort hier aanwezig is.  
 
Door de herinrichting worden enkele sloten gedempt. Hierdoor treedt mogelijk een conflict op met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van Kleine modderkruiper en Bittervoorn. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of deze soorten aanwezig zijn binnen het plangebied en of de beoogde werkzaamheden een 
conflict veroorzaken met de Flora- en faunawet.  
 
Zorgplicht 
De herinrichting omvat het dempen van een aantal sloten. Hierdoor wordt leefgebied verstoord van 
dieren die in deze sloten leven, waaronder vissen en amfibieën. De gevolgen van deze ingreep 
kunnen worden beperkt door de volgende maatregelen te treffen: 
 
● Demping wordt uitgevoerd in een vorstvrije periode. 
● Voorafgaand aan de demping van de watergang is deze verbonden met andere watergangen (via 

duiker of open water). Het dempen geschiedt in de richting van de open uiteinden. 
● Indien geen verbinding met andere wateren aanwezig is, dienen de vissen en amfibieën te worden 

weggevangen buiten de vorstvrije periode en voortplantingsperiode (1 april-15 augustus). 
 
Amfibieën 
Het is zeer aannemelijk dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van enkele licht 
beschermde amfibieënsoorten, zoals Gewone pad, Kleine watersalamander, Bruine kikker en 
Meerkikker. De wateren binnen het deelgebied kunnen worden gebruikt als voortplantingswater, de 
omgeving van de sloten als foerageer- en/of overwinteringsgebied. Voor licht beschermde soorten 
geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstellingsregeling van enkele verbodsbepalingen in de Flora- 
en faunawet. Om deze reden veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van licht beschermde amfibieën. Om aan de zorgplicht ten aanzien van 
amfibieën te voldoen wordt verwezen naar bovenstaande paragraaf 'zorgplicht'. 
 
Door het ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden worden geen middelzwaar en 
zwaar beschermde amfibieënsoorten in en nabij het plangebied verwacht en deze zijn in de omgeving 
ook niet waargenomen (Van Delft et al. 2011, Biezenaar & Miedema 2011). Om deze redenen 
veroorzaken de beoogde werkzaamheden geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
middelzwaar en zwaar beschermde amfibieënsoorten. 
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Figuur 3. Het plangebied gezien vanaf de Boksumerdyk met Meerkoet op nest (Foto: A&W). 
 
Reptielen 
In de omgeving van het plangebied zijn geen reptielen waargenomen (Van Delft et al. 2011, Biezenaar 
& Miedema 2011). Het plangebied en de directe omgeving daarvan vormen voor reptielen geen 
geschikt leefgebied. Om deze reden mag worden aangenomen dat in het plangebied geen reptielen 
aanwezig zijn en de plannen geen conflict veroorzaken met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
reptielen. 
 
Vogels 
Het plangebied bevat verscheidene elementen die geschikt zijn als broedlocatie voor vogels, 
waaronder slootoevers, weidegebied, opgaande begroeiing en bebouwing. Binnen het plangebied 
broeden in ieder geval Meerkoet (zie figuur 3), Boerenzwaluw, Spreeuw, Holenduif en Huismus. 
Daarnaast kunnen hier soorten broeden als Winterkoning, Vink, Ekster, Kuifeend, Kievit en Tureluur. 
In het plangebied zijn nestkasten opgehangen die broedgelegenheid creëren voor soorten als 
Koolmees, Pimpelmees, Torenvalk (kast niet bezet) en Grauwe vliegenvanger. Ten zuiden van het 
plangebied broeden tal van weidevogels, waaronder Grutto, Kievit en Tureluur.  
 
Aangezien het plangebied mogelijkheden biedt voor broedende vogels, moet tijdens de broedperiode 
bij de beoogde herinrichting volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met 
aanwezige broedende vogels en hun nesten. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor 
het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 
broedgevallen is niet toegestaan en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld werkzaamheden aan de sloten) 
buiten het broedseizoen uitvoeren, is de meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden 
voor aanvang van het broedseizoen te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege 
blijven door de verstoring tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen buiten het broedseizoen eventueel 
geschikte broedplaatsen worden verwijderd. Tenslotte kunnen broedgevallen worden voorkomen door 
geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door bijvoorbeeld 
zandhopen of kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch vogels tot broeden 
komen en kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord, dan ontstaat er een conflict met 
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de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt worden tot na de 
broedperiode van de betreffende soort(en).  
 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij de beoogde herinrichting 
verstoring van broedende vogels en hun nesten dient te worden voorkomen, zodat daardoor een 
conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels kan worden vermeden. 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de Flora- en 
faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik van de nestplaats 
of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele leefomgeving daarvan worden 
daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 geldt een aangepaste lijst van soorten 
met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is en niet uitputtend.  
 
Binnen het plangebied broedt een aantal Huismussen. Deze hebben hun nesten gesitueerd in de 
schuur waar het jongvee zich bevindt. De Huismus is een cultuurvolger en relatief ongevoelig voor 
verstoring. De mussen foerageren met name binnen en rond de stallen en zijn daarnaast veel te 
vinden in de struiken nabij de stal voor het jongvee. Er zijn geen werkzaamheden voorzien aan de 
aanwezige stallen en de nabij gelegen opgaande begroeiing. De beoogde werkzaamheden vinden 
plaats op meer dan 100 m van de nesten. Om deze redenen worden er onder invloed van de beoogde 
herinrichting geen negatieve effecten verwacht op de nesten en functionele leefomgeving van de 
Huismus. Binnen en in de omgeving van het plangebied worden geen andere jaarrond beschermde 
nestplaatsen verwacht.  Om deze redenen veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels.  
 
Vleermuizen 
Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat in (de omgeving van) het plangebied zes soorten vleermuizen 
voorkomen. Deze zijn: Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, 
Watervleermuis, en Gewone baardvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011, Bos et al. 2010). Alle in 
Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en faunawet en zijn 
tevens vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hierdoor gelden voor deze soorten striktere 
beoordelingscriteria bij ontheffingsaanvragen dan bij soorten die niet zijn vermeld in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed. De overige 
zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod. 
 
Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van belang zijn voor 
de functionaliteit van het leefgebied. Deze zijn verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. 
Hieronder worden deze drie elementen besproken. 
 

Verblijfplaatsen 
In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in gebouwen 
en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, bomen, bunkers en 
kelders. Binnen het plangebied zijn geen bomen aanwezig met holten die geschikt zijn voor 
vleermuizen. Het is echter niet uit te sluiten dat vleermuizen verblijfplaatsen hebben in de aanwezige 
bebouwing. Dit betreft de twee kantoorruimten aan de noordzijde van de melkveestal. Deze gebouwen 
bevatten stootvoegen waarmee vleermuizen toegang hebben tot de spouw. Er vinden geen 
werkzaamheden plaats aan deze bebouwing.  
 
Vleermuizen zijn erg gevoelig voor lichtverstoring. De functionaliteit van de potentiële verblijfplaatsen 
binnen het plangebied blijft gewaarborgd, indien wordt zorg gedragen dat de herinrichting geen extra 
lichtuitstraling veroorzaakt op deze potentiële verblijfplaatsen. In dat geval veroorzaakt de herinrichting 
geen conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien 
het niet mogelijk is om een toename van lichtuitstraling op deze potentiële verblijfplaatsen te 
voorkomen, dient nader onderzoek plaats te vinden waarbij wordt bepaald of verblijfplaatsen van 
vleermuizen binnen het plangebied aanwezig zijn en of de herinrichting een conflict veroorzaakt met 
de Flora- en faunawet. 
 

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen om zich 
te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, boomsingels, 
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(oevers van) wateren en straatpatronen. De Dairy Campus ligt te midden van het agrarische land en 
bevat geen doorgaande lijnvormige bosschages die gebruikt kunnen worden als vliegroute van 
vleermuizen. Ook de sloten binnen het gebied zijn ongeschikt als belangrijke vliegroute voor 
vleermuizen door het ontbreken van een verbindende functie tussen verblijfplaats en foerageergebied 
voor typisch boven water vliegende soorten als Watervleermuis en Meervleermuis. De herinrichting 
omvat het dempen van een aantal sloten. Mochten er enkele individuen gebruik maken van deze 
sloten, dan zijn in de omgeving van het plangebied voldoende alternatieve structuren aanwezig die als 
vliegroute kunnen fungeren. Om deze redenen veroorzaakt de herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van vliegroutes van vleermuizen. 
 

Foerageergebied 

De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Binnen het 
deelgebied kan een aantal hiervan geschikt foerageergebied vinden boven land, in open terrein en 
rond groenstructuren. Meervleermuis en Watervleermuis foerageren voornamelijk boven bredere 
watergangen, zoals de Zwette ten oosten van het plangebied en het noordelijker gelegen Van 
Harinxmakanaal (Bos et al. 2010). Om deze reden worden Meervleermuis en Watervleermuis niet in 
het plangebied verwacht. Door de herinrichting van het gebied wordt mogelijk een deel van het 
foerageergebied van vleermuizen tijdelijk minder geschikt, maar na de herinrichtingfase is het 
plangebied weer geschikt als foerageergebied. Voor de betreffende soorten is in de omgeving ruim 
voldoende alternatief foerageergebied voorhanden. Om deze redenen mag worden geconcludeerd, 
dat ten aanzien van foerageergebied de functionele leefomgeving van de in het plangebied of 
omgeving mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen gewaarborgd blijft. De plannen 
veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van foerageergebied van 
vleermuizen. 
 
Samenvattend 
De plannen veroorzaken geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vleermuizen, mits 
lichtuitstraling wordt voorkomen van potentiële verblijfplaatsen in de kantoorgebouwen ten noorden 
van de melkveestal.   
 
Overige zoogdiersoorten 
 
Licht beschermde soorten 
Het plangebied en de directe omgeving daarvan bieden geschikt leefgebied voor enkele licht 
beschermde zoogdiersoorten als Haas, Egel, Woelrat en verschillende (spits)muizensoorten (Bos et 
al. 2010, zoogdieratlas.nl). Door de herinrichting gaat een deel van het leefgebied (tijdelijk) verloren. 
De betreffende licht beschermde zoogdiersoorten vinden in de nabije omgeving voldoende alternatief 
leefgebied. Bij ruimtelijke ontwikkeling geldt betreffende licht beschermde soorten een 
vrijstellingsregeling ten aanzien van enkele verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Om die 
redenen veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van deze licht beschermde soorten. 
 
Middelzwaar beschermde soorten 
In de omgeving van het plangebied is de middelzwaar beschermde Steenmarter aangetroffen 
(zoogdieratlas.nl). Tijdens het veldbezoek zijn de gebouwen geïnspecteerd op mogelijkheden en 
sporen die wijzen op verblijfplaatsen van Steenmarter. Deze zijn niet aangetroffen. Bovendien vinden 
er geen werkzaamheden plaats aan deze gebouwen. Om deze redenen worden er geen effecten 
verwacht op verblijfplaatsen van Steenmarter.  
 
Het is mogelijk dat het plangebied een deel van het foerageergebied van Steenmarter vormt. Onder 
invloed van de beoogde werkzaamheden kan dit gebied tijdelijk minder geschikt worden als 
foerageergebied. In de omgeving is echter voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.  
 
De plannen veroorzaken om deze redenen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
Steenmarter.  
 
Zwaar beschermde soorten 
Het noordelijker gelegen Natura 2000-gebied Groote Wielen vormt in Fryslân een kerngebied voor de 
Waterspitsmuis. Deze soort is daarnaast aangetroffen in het Ketelermeer en de Alde Feanen. In 2009 
is de omgeving van het plangebied onderzocht op het voorkomen van Waterspitsmuis. Deze is daarbij 
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niet aangetroffen (Bos et al. 2010). De sloten binnen het plangebied vormen geen geschikt biotoop 
voor deze soort, hoewel de meer natuurlijke oevers ter hoogte van de verbreding van de sloot (nabij 
de toegangsweg tot de proefboerderij) wel voldoen aan een aantal ecologische randvoorwaarden van 
Waterspitsmuis. Gezien de verspreiding van deze soort en het feit dat er geen werkzaamheden zijn 
voorzien aan de genoemde oevers, veroorzaakt de herinrichting geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van Waterspitsmuis. 
 
In de Groote Wielen is de zwaar beschermde Noordse woelmuis aangetroffen. Gezien de relatief grote 
afstand en het ontbreken van geschikt leefgebied binnen het plangebied, wordt deze soort hier niet 
verwacht.  
 
Er worden evenmin andere zwaar beschermde zoogdiersoorten binnen het plangebied verwacht (met 
uitzondering van vleermuizen). Om deze reden veroorzaakt de herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet  ten aanzien van zwaar beschermde zoogdiersoorten (exclusief vleermuizen).  

 
5. Conclusies 
 
Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000: Voortoets 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict in verband met de Natuurbeschermingswet. 
 
EHS 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de regelgeving ten aanzien van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
 
Overige gebiedsbescherming 
Binnen het plangebied ligt gebied van 'openheid en rust', dat van belang is voor weidevogels. Daarom 
moet bij de herinrichting rekening worden gehouden met eventuele compensatie van verstoord 
leefgebied van weidevogels. De initiatiefnemer wordt geadviseerd in overleg te treden met de 
provinsje Fryslân om te laten beoordelen voor welke oppervlakte compensatie is vereist en hoe de 
compensatie kan worden vormgegeven. 
 
Soortbescherming 
 
Licht beschermde soorten 
Door de beoogde herinrichting vindt (mogelijk) verstoring plaats van licht beschermde soorten die 
behoren tot de soortgroepen planten, amfibieën en zoogdieren. Voor verstoring van soorten van deze 
beschermingscategorie geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstellingsregeling, waardoor geen 
ontheffingsaanvraag nodig is. De beoogde herinrichting veroorzaakt daarom ten aanzien van deze 
soorten geen conflict met de Flora- en faunawet. 
 
Vissen 
Het dempen van een aantal sloten in het plangebied kan negatieve effecten hebben op het leefgebied 
van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde Bittervoorn, die 
mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of deze vissoorten 
binnen het plangebied voorkomen en door de beoogde herinrichting worden geschaad. Wanneer dit 
het geval is, is sprake van een conflict met de Flora- en faunawet, waardoor een ontheffingsaanvraag 
volgens de Flora- en faunawet nodig kan zijn.  
 
Vogels 
De plannen veroorzaken ten aanzien van vogels en hun nesten geen conflicten met de Flora- en 
faunawet, mits verstoring van broedvogels en hun nesten wordt voorkomen. In paragraaf 4.2 is 
uitgelegd hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan. 
 
Vleermuizen 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet, mits wordt voorkomen 
dat extra lichtuitstraling de functionele leefomgeving aantast van potentiële verblijfplaatsen binnen het 
plangebied. Indien het niet mogelijk is om een toename van lichtuitstraling op deze potentiële 
verblijfplaatsen te voorkomen, dient nader onderzoek plaats te vinden waarbij wordt bepaald of 
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verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied aanwezig zijn en of de herinrichting een 
conflict veroorzaakt met de Flora- en faunawet. 
 
Overige soorten 
Wettelijk beschermde soorten die in deze paragraaf niet worden genoemd, komen naar verwachting 
niet voor in het plangebied en/of ondervinden geen negatieve effecten van de beoogde herinrichting. 
De plannen veroorzaken ten aanzien van de betreffende soorten geen conflict met de Flora- en 
faunawet.  
 
Zorgplicht 
Voor alle in het gebied voorkomende soorten geldt de 'zorgplicht'. In paragraaf 4.2 is uitgelegd hoe 
aan deze plicht kan worden voldaan. 
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1. Inleiding 
 
Animal Sciences Group Lelystad is voornemens de proefboerderij 'Dairy Campus' te Goutum uit te 
breiden met bebouwing. Het bouwvlak waarbinnen deze bebouwing wordt gerealiseerd is 
weergegeven in figuur 1. 
 
In verband met deze herinrichting heeft Animal Sciences Group Lelystad verzocht de plannen te laten 
toetsen aan de vigerende ecologische wet- en regelgeving. De initiatiefnemer heeft Altenburg & 
Wymenga opdracht verleend dit onderzoek uit te voeren. In deze notitie worden de resultaten hiervan 
gepresenteerd. 
 
Deze notitie maakt gebruik van recente informatiebronnen betreffende beschermde gebieden en 
soorten in de omgeving. Met behulp  daarvan is de beoogde ingreep getoetst aan de vigerende 
wetgeving betreffende beschermde gebieden (Natura 2000-gebied, Ecologische Hoofdstructuur en 
gebieden die zijn aangewezen als ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied) en beschermde 
soorten (volgens de Flora- en faunawet). 
 
Altenburg & Wymenga presenteert in deze notitie de resultaten van een onafhankelijk ecologisch 
onderzoek. Het onderzoek spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van het onderhavige plan of een 
bepaalde ontwikkeling. Landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische waarden komen niet 
aan de orde. Aan deze ecologische beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 

2. Situatieschets en plannen 
 
De begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied is gelegen aan de 
Boksumerdyk ten zuiden van het industrieterrein Newtonpark in de Gemeente Leeuwarden. Het 
plangebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 31,5 ha. In de huidige situatie bevat het plangebied 
bebouwing (kantoorruimten), stallencomplexen, vergistingsinstallaties en weilanden met sloten. Het 
gebied rond de bebouwing is verhard.  In het midden van het verharde terrein bevindt zich een grote 
ligboxenstal voor het melkvee. Ten westen hiervan zijn stallen voor het jongvee en enkele schapen. 
Tussen deze stallen en de naastgelegen sloot is een smal bosje. Aan de westzijde van deze stal is 
een kleine boomgaard. Ten zuiden van de grote stal staan twee  kantoorgebouwen. Aan de westzijde 
van de inrit van de Boksumerdyk naar het complex is de sloot op twee plaatsen verbreed en bevat hier 
natuurlijke en met riet begroeide oevers. De overige sloten binnen het plangebied hebben steile 
oevers en worden regelmatig geschoond, waardoor ze weinig oever- en watervegetatie bevatten.  
 

De plannen bestaan uit de uitbreiding van de huidige locatie van de Dairy Campus tot een campus 
voor innovatieve landbouw. Er wordt een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd dat zal dienen als 
kantoorruimte voor diverse bedrijven. Daarnaast wordt een onderzoeks- en leerboerderij gecreëerd 
waar vijfhonderd koeien worden ondergebracht. Bij deze ecologische beoordeling wordt uitgegaan van 
een dusdanig gesloten systeem dat effecten van fijnstof en schadelijke gasemissies op de omgeving 
zijn geminimaliseerd. Een schets van de toekomstige situatie is weergegeven in figuur 1. Om deze 
ontwikkelingen mogelijk te maken worden enkele sloten gedempt en verdwijnt een deel van de weiden 
om ruimte te maken voor nieuwe bebouwing. Er vinden geen werkzaamheden plaats aan de huidige 
bebouwing.  
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Figuur 1. Schets nieuwe situatie Dairy Campus te Goutum. Het plangebied is aangegeven met een 
zwarte lijn. (bron: Gemeente Leeuwarden) 

 

3. Aanpak van het onderzoek 
 

De beoordeling is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een veldbezoek. Voor het 
bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van recente gegevens betreffende beschermde gebieden. Dit 
zijn Natura 2000-gebieden, gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur en overige gebieden die op 
grond van de natuurwaarden zijn beschermd. Daarnaast zijn recente verspreidingsgegevens gebruikt 
van beschermde en/of bedreigde soorten planten- en diersoorten, zoals (digitaal beschikbare) 
verspreidingsatlassen en de Ecologische Basiskaart gemeente Leeuwarden 2011 (Biezenaar & 
Miedema 2011 en Bos et al. 2010). 
 
Het veldbezoek vond plaats op 26 april 2012. Er is onderzocht of het plangebied en de nabije 
omgeving geschikt zijn voor soorten die volgens de Flora- en faunawet zijn beschermd en/of in de 
Rode Lijst van bedreigde soorten in Nederland staan. Daartoe zijn tevens de bebouwing en bomen 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van holten en nesten om te bepalen of daar mogelijkheden 
aanwezig zijn voor verblijfplaatsen van bijvoorbeeld vleermuizen en vogels.   
 
In hoofdstuk 4 zijn de beschermde natuurwaarden (gebieden en soorten) beschreven. Daarbij is 
tevens aangegeven of de beoogde herinrichting conflicten veroorzaakt met de wet- en regelgeving ten 
aanzien van deze beschermde natuurwaarden. 
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4. Beschermde natuurwaarden en beoordeling 
 
4.1 Beschermde gebieden 
 
Natuurbeschermingswet 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten altijd worden getoetst volgens de Natuurbeschermingswet. De 
eerste stap van die toetsing is de Voortoets, waarin wordt geconcludeerd of er sprake is van een kans 
op (significant) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de natuurwaarden waarvoor een 
Natura 2000-gebied is aangewezen. Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. 
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn de Groote Wielen en de Alde Feanen op respectievelijk 
8 en 10 km afstand van het plangebied.   
 
Door de relatief grote afstand tot Natura 2000-gebieden in de omgeving, de relatief beperkte omvang 
van de ingreep en het intensieve gebruik van tussenliggend gebied kan worden geconcludeerd dat 
deze beschermde gebieden en de aangewezen natuurwaarden daarvan buiten de invloedsfeer van de 
beoogde ingreep liggen. Om die redenen is de conclusie van de Voortoets dat de beoogde 
herinrichting geen (significant) negatieve effecten veroorzaakt ten aanzien van Natura 2000-gebieden 
en dat in dezen geen nader onderzoek nodig is.  
 
Ecologische hoofdstructuur 
De dichtstbijzijnde EHS-gebieden betreffen weidegebieden rond Jorwert en de Hempensemeerpolder 
op respectievelijk ongeveer 4 en 5 km van het plangebied. De dichtstbijzijnde Ecologische 
Verbindingszone betreft het Prinses Margrietkanaal dat op ruim 9 km van het plangebied langs de 
Alde Feanen loopt. Gezien de relatief grote afstand tot deze EHS-gebieden en Ecologische 
Verbindingszone en het gebruik van tussenliggend gebied (waaronder wegen en spoorlijnen), wordt 
geen ecologische relatie verwacht tussen het plangebied en de EHS en EVZ. Om deze reden 
veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de regelgeving omtrent EHS-gebieden en 
ecologische verbindingszones.  
 
Overige vormen van gebiedsbescherming 
Behalve de hierboven beschreven wet- en regelgeving kunnen gebieden ook ten aanzien van 
natuurwaarden worden beschermd via andere regelgeving, bijvoorbeeld verordeningen. 
 

Gebieden van 'openheid en rust' 

De Provincie Fryslân heeft zich via het Streekplan (Provinsje Fryslân 2006) tot doel gesteld, zich in te 
zetten voor het behoud van een gezonde weidevogelstand. In de Verordening Romte is vastgesteld 
dat goede weidevogelgebieden die door ruimtelijke ingrepen verloren gaan, gecompenseerd dienen te 
worden. Dit compensatiebeginsel is verder uitgewerkt in het Werkplan Weidevogels in Fryslân 2007-
2013 (Gedeputeerde Staten 2006). Belangrijke weidevogelgebieden zijn in het Werkplan Weidevogels 
gedefinieerd als gebieden van 'Openheid en rust' (kaart 15b bij het Streekplan). De Provinsje Fryslân 
is het bevoegd gezag ten aanzien van bovengenoemde regelgeving.  
 
Een deel van het plangebied ligt in gebied dat is aangewezen als gebied van 'Openheid en rust'. De 
beoogde herinrichting kan hierdoor een verstorend effect opleveren op dit gebied. Daarnaast kan de 
herinrichting een tijdelijk en blijvend verstorend effect hebben op omliggende gebied van ‘openheid en 
rust’. Omdat het oppervlakte verstoord gebied meer is dan 0,5 ha, is er sprake van een 
compensatieplicht. Een deel van het verstoorde gebied komt overeen met de verstoringszone voor 
weidevogels in de toekomstige situatie van de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden (Bos et al. 
2010). De initiatiefnemer wordt geadviseerd om in overleg te treden met de provincie Fryslân om te 
laten beoordelen voor welke oppervlakte compensatie is vereist en hoe de compensatie kan worden 
vormgegeven. 
 
Ganzenfoerageergebied 
Als gevolg van landelijke regels over schadebestrijding bij overwinterende vogels op boerenland, 
moeten provincies gebieden aanwijzen waar alle ganzensoorten en Smienten met rust worden 
gelaten. De Provinsje Fryslân heeft hiertoe een aantal ganzenfoerageergebieden aangewezen 
(Provinsje Fryslân 2006). Binnen het plangebied ligt geen gebied dat is begrensd als 
Ganzenfoerageergebied. Het dichtstbijzijnde ganzenfoerageergebied betreft een deel van de Greate 
Krite nabij de Alde Feanen. Gezien de relatief grote afstand tot dit gebied en het gebruik van het 
tussenliggend gebied (wegen en spoorlijn), wordt geen ecologische relatie verwacht tussen het 
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plangebied en dit Ganzenfoerageergebied. Om deze reden veroorzaakt de beoogde herinrichting 
geen conflict met de regelgeving omtrent Ganzenfoerageergebieden.  
 
 
4.2 Beschermde soorten (Flora- en faunawet) 
In het plangebied komt (mogelijk) een aantal beschermde soorten voor. Daarom is een oriënterend 
veldbezoek uitgevoerd, waarbij is gelet op de aanwezigheid van en mogelijkheden voor beschermde 
en/of kritische soorten. Hieronder is per soortgroep besproken welke wettelijk beschermde soorten in 
de omgeving van het plangebied voorkomen, welke daarvan (mogelijk) van het plangebied 
gebruikmaken en of de beoogde herinrichting ten aanzien van deze soorten een conflict met de Flora- 
en faunawet veroorzaakt.  
 
Voor alle in het gebied voorkomende soorten geldt de 'zorgplicht'. De zorgplicht houdt in dat iedereen 
dient te voorkomen dat zijn handelen nadelige gevolgen voor flora en fauna heeft. Als dat niet mogelijk 
is, dienen die gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt te worden (artikel 2). De 
zorgplicht geldt altijd, zowel voor beschermde als onbeschermde soorten. Bij overtreding zijn er 
overigens geen sancties. 
 
Planten 
Het plangebied bestaat uit agrarische graslanden, sloten, verharding, bebouwing en opgaande 
begroeiing. Het gebied is botanisch gezien van beperkte betekenis in de zin van het voorkomen van 
kritische en zeldzame plantensoorten en vegetaties. De graslanden zijn soortenarm en worden 
gedomineerd door Engels raaigras. Het bosje ten westen van de stal met jongvee bestaat uit soorten 
als Zwarte els en Eénstijlige meidoorn met een ondergroei van Zilverschoon, Harig wilgenroosje en 
Grote brandnetel. De sloten worden regelmatig geschoond waardoor een goed ontwikkelde oever- en 
onderwatervegetatie ontbreekt. Op enkele plaatsen in deze sloten groeit de licht beschermde 
Zwanenbloem. Voor licht beschermde soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 
vrijstellingsregeling van enkele verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Om deze reden 
veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
Zwanenbloem. Door het nutriëntrijke karakter van graslanden, bermen en sloten worden geen 
middelzwaar of zwaar beschermde plantensoorten verwacht. Om deze redenen veroorzaakt de 
beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van planten. 
 
 

 
Figuur 2. Melkveestal met daarachter kantoorruimten te midden van het agrarische land. (Foto: A&W). 
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Ongewervelde diersoorten 
Gezien de verspreidingsgegevens en het ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden, 
zoals geschikt voortplantingswater voor beschermde libellensoorten en/of waardplanten voor 
dagvlinders, worden in het plangebied geen wettelijk beschermde ongewervelde dieren verwacht 
(Biezenaar & Miedema 2011).  
 
Vissen 
De sloten binnen het plangebied zijn ongeveer 4 m breed, zijn relatief helder en bevatten weinig 
oever- en onderwatervegetatie. Ze bieden daarmee geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende 
vissoorten als Tiendoornige stekelbaars, Kolblei en Zeelt (Vissen in Fryslân, werkatlas maart 2012). 
Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in de omgeving van het plangebied de middelzwaar 
beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde Bittervoorn aangetroffen (Vissen in 
Fryslân, werkatlas maart 2012, Koopmans 2012, Bos et al. 2010). Andere beschermde vissoorten 
worden op grond van verspreidingsgegevens en het ontbreken van ecologische randvoorwaarden niet 
verwacht (Greve 2012). 
 
Kleine modderkruipers komen in een groot aantal waterypen voor, zoals sloten, beekjes en meren, 
verspreid over heel Nederland. Stilstaande en langzaam stromende wateren vormen ideale biotopen. 
Gezien de verspreiding van de soort en de huidige staat van de sloten binnen het plangebied is het 
niet uit te sluiten dat deze vissoort in het plangebied aanwezig is. 
 
Bittervoorn komt in Nederland voor in zowel stilstaande als stromende wateren met een goede 
begroeiing, ook in de omgeving van het plangebied. Hoewel de sloten binnen het plangebied geen 
optimaal biotoop vormen van Bittervoorn, kan gezien de verspreiding nabij het plangebied, niet op 
voorhand worden uitgesloten dat de soort hier aanwezig is.  
 
Door de herinrichting worden enkele sloten gedempt. Hierdoor treedt mogelijk een conflict op met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van Kleine modderkruiper en Bittervoorn. Nader onderzoek moet 
uitwijzen of deze soorten aanwezig zijn binnen het plangebied en of de beoogde werkzaamheden een 
conflict veroorzaken met de Flora- en faunawet.  
 
Zorgplicht 
De herinrichting omvat het dempen van een aantal sloten. Hierdoor wordt leefgebied verstoord van 
dieren die in deze sloten leven, waaronder vissen en amfibieën. De gevolgen van deze ingreep 
kunnen worden beperkt door de volgende maatregelen te treffen: 
 
● Demping wordt uitgevoerd in een vorstvrije periode. 
● Voorafgaand aan de demping van de watergang is deze verbonden met andere watergangen (via 

duiker of open water). Het dempen geschiedt in de richting van de open uiteinden. 
● Indien geen verbinding met andere wateren aanwezig is, dienen de vissen en amfibieën te worden 

weggevangen buiten de vorstvrije periode en voortplantingsperiode (1 april-15 augustus). 
 
Amfibieën 
Het is zeer aannemelijk dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied van enkele licht 
beschermde amfibieënsoorten, zoals Gewone pad, Kleine watersalamander, Bruine kikker en 
Meerkikker. De wateren binnen het deelgebied kunnen worden gebruikt als voortplantingswater, de 
omgeving van de sloten als foerageer- en/of overwinteringsgebied. Voor licht beschermde soorten 
geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstellingsregeling van enkele verbodsbepalingen in de Flora- 
en faunawet. Om deze reden veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van licht beschermde amfibieën. Om aan de zorgplicht ten aanzien van 
amfibieën te voldoen wordt verwezen naar bovenstaande paragraaf 'zorgplicht'. 
 
Door het ontbreken van belangrijke ecologische randvoorwaarden worden geen middelzwaar en 
zwaar beschermde amfibieënsoorten in en nabij het plangebied verwacht en deze zijn in de omgeving 
ook niet waargenomen (Van Delft et al. 2011, Biezenaar & Miedema 2011). Om deze redenen 
veroorzaken de beoogde werkzaamheden geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
middelzwaar en zwaar beschermde amfibieënsoorten. 
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Figuur 3. Het plangebied gezien vanaf de Boksumerdyk met Meerkoet op nest (Foto: A&W). 
 
Reptielen 
In de omgeving van het plangebied zijn geen reptielen waargenomen (Van Delft et al. 2011, Biezenaar 
& Miedema 2011). Het plangebied en de directe omgeving daarvan vormen voor reptielen geen 
geschikt leefgebied. Om deze reden mag worden aangenomen dat in het plangebied geen reptielen 
aanwezig zijn en de plannen geen conflict veroorzaken met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
reptielen. 
 
Vogels 
Het plangebied bevat verscheidene elementen die geschikt zijn als broedlocatie voor vogels, 
waaronder slootoevers, weidegebied, opgaande begroeiing en bebouwing. Binnen het plangebied 
broeden in ieder geval Meerkoet (zie figuur 3), Boerenzwaluw, Spreeuw, Holenduif en Huismus. 
Daarnaast kunnen hier soorten broeden als Winterkoning, Vink, Ekster, Kuifeend, Kievit en Tureluur. 
In het plangebied zijn nestkasten opgehangen die broedgelegenheid creëren voor soorten als 
Koolmees, Pimpelmees, Torenvalk (kast niet bezet) en Grauwe vliegenvanger. Ten zuiden van het 
plangebied broeden tal van weidevogels, waaronder Grutto, Kievit en Tureluur.  
 
Aangezien het plangebied mogelijkheden biedt voor broedende vogels, moet tijdens de broedperiode 
bij de beoogde herinrichting volgens de Flora- en faunawet rekening worden gehouden met 
aanwezige broedende vogels en hun nesten. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor 
het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is, dat verstoord kan worden. Verstoring van 
broedgevallen is niet toegestaan en hiervoor wordt in principe ook geen ontheffing verleend.  
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
broedende vogels te voorkomen. Werkzaamheden (bijvoorbeeld werkzaamheden aan de sloten) 
buiten het broedseizoen uitvoeren, is de meest zekere optie. Een alternatief is om werkzaamheden 
voor aanvang van het broedseizoen te beginnen, zodat broedpogingen in het werkgebied achterwege 
blijven door de verstoring tijdens de werkzaamheden. Ook kunnen buiten het broedseizoen eventueel 
geschikte broedplaatsen worden verwijderd. Tenslotte kunnen broedgevallen worden voorkomen door 
geen geschikte plaatsen voor nesten te laten ontstaan tijdens de werkzaamheden, door bijvoorbeeld 
zandhopen of kap- en snoeihout niet dagenlang te laten liggen. Mochten er toch vogels tot broeden 
komen en kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord, dan ontstaat er een conflict met 
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de Flora- en faunawet en moeten de verstorende werkzaamheden gestaakt worden tot na de 
broedperiode van de betreffende soort(en).  
 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij de beoogde herinrichting 
verstoring van broedende vogels en hun nesten dient te worden voorkomen, zodat daardoor een 
conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van broedvogels kan worden vermeden. 

Jaarrond beschermde nestplaatsen 

Buiten het broedseizoen vallen de meeste nestplaatsen niet onder de bescherming van de Flora- en 
faunawet, maar een aantal vogelsoorten maakt gedurende het gehele jaar gebruik van de nestplaats 
of keert jaarlijks terug op dezelfde plaats. Hun nesten en de functionele leefomgeving daarvan worden 
daarom het gehele jaar beschermd. Vanaf 26 augustus 2009 geldt een aangepaste lijst van soorten 
met jaarrond beschermde nestplaatsen, die indicatief is en niet uitputtend.  
 
Binnen het plangebied broedt een aantal Huismussen. Deze hebben hun nesten gesitueerd in de 
schuur waar het jongvee zich bevindt. De Huismus is een cultuurvolger en relatief ongevoelig voor 
verstoring. De mussen foerageren met name binnen en rond de stallen en zijn daarnaast veel te 
vinden in de struiken nabij de stal voor het jongvee. Er zijn geen werkzaamheden voorzien aan de 
aanwezige stallen en de nabij gelegen opgaande begroeiing. De beoogde werkzaamheden vinden 
plaats op meer dan 100 m van de nesten. Om deze redenen worden er onder invloed van de beoogde 
herinrichting geen negatieve effecten verwacht op de nesten en functionele leefomgeving van de 
Huismus. Binnen en in de omgeving van het plangebied worden geen andere jaarrond beschermde 
nestplaatsen verwacht.  Om deze redenen veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels.  
 
Vleermuizen 
Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat in (de omgeving van) het plangebied zes soorten vleermuizen 
voorkomen. Deze zijn: Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, 
Watervleermuis, en Gewone baardvleermuis (Biezenaar & Miedema 2011, Bos et al. 2010). Alle in 
Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn zwaar beschermd door de Flora- en faunawet en zijn 
tevens vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Hierdoor gelden voor deze soorten striktere 
beoordelingscriteria bij ontheffingsaanvragen dan bij soorten die niet zijn vermeld in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn. Om deze redenen wordt aan vleermuizen een aparte paragraaf besteed. De overige 
zoogdiersoorten komen in de volgende paragraaf aan bod. 
 
Voor vleermuizen zijn drie onderdelen van het leefgebied te onderscheiden die van belang zijn voor 
de functionaliteit van het leefgebied. Deze zijn verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. 
Hieronder worden deze drie elementen besproken. 
 

Verblijfplaatsen 
In de zomerperiode hebben vleermuizen in Nederland hun verblijfplaatsen voornamelijk in gebouwen 
en (oude) bomen. Tijdens de winter verblijven zij onder andere in gebouwen, bomen, bunkers en 
kelders. Binnen het plangebied zijn geen bomen aanwezig met holten die geschikt zijn voor 
vleermuizen. Het is echter niet uit te sluiten dat vleermuizen verblijfplaatsen hebben in de aanwezige 
bebouwing. Dit betreft de twee kantoorruimten aan de noordzijde van de melkveestal. Deze gebouwen 
bevatten stootvoegen waarmee vleermuizen toegang hebben tot de spouw. Er vinden geen 
werkzaamheden plaats aan deze bebouwing.  
 
Vleermuizen zijn erg gevoelig voor lichtverstoring. De functionaliteit van de potentiële verblijfplaatsen 
binnen het plangebied blijft gewaarborgd, indien wordt zorg gedragen dat de herinrichting geen extra 
lichtuitstraling veroorzaakt op deze potentiële verblijfplaatsen. In dat geval veroorzaakt de herinrichting 
geen conflicten met de Flora- en faunawet ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen. Indien 
het niet mogelijk is om een toename van lichtuitstraling op deze potentiële verblijfplaatsen te 
voorkomen, dient nader onderzoek plaats te vinden waarbij wordt bepaald of verblijfplaatsen van 
vleermuizen binnen het plangebied aanwezig zijn en of de herinrichting een conflict veroorzaakt met 
de Flora- en faunawet. 
 

Vliegroutes 

Bij verplaatsingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebied maken de meeste vleermuizen om zich 
te oriënteren gebruik van vaste vliegroutes langs lijnvormige structuren, zoals lanen, boomsingels, 
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(oevers van) wateren en straatpatronen. De Dairy Campus ligt te midden van het agrarische land en 
bevat geen doorgaande lijnvormige bosschages die gebruikt kunnen worden als vliegroute van 
vleermuizen. Ook de sloten binnen het gebied zijn ongeschikt als belangrijke vliegroute voor 
vleermuizen door het ontbreken van een verbindende functie tussen verblijfplaats en foerageergebied 
voor typisch boven water vliegende soorten als Watervleermuis en Meervleermuis. De herinrichting 
omvat het dempen van een aantal sloten. Mochten er enkele individuen gebruik maken van deze 
sloten, dan zijn in de omgeving van het plangebied voldoende alternatieve structuren aanwezig die als 
vliegroute kunnen fungeren. Om deze redenen veroorzaakt de herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet ten aanzien van vliegroutes van vleermuizen. 
 

Foerageergebied 

De bovengenoemde vleermuissoorten foerageren in verschillende jachtbiotopen. Binnen het 
deelgebied kan een aantal hiervan geschikt foerageergebied vinden boven land, in open terrein en 
rond groenstructuren. Meervleermuis en Watervleermuis foerageren voornamelijk boven bredere 
watergangen, zoals de Zwette ten oosten van het plangebied en het noordelijker gelegen Van 
Harinxmakanaal (Bos et al. 2010). Om deze reden worden Meervleermuis en Watervleermuis niet in 
het plangebied verwacht. Door de herinrichting van het gebied wordt mogelijk een deel van het 
foerageergebied van vleermuizen tijdelijk minder geschikt, maar na de herinrichtingfase is het 
plangebied weer geschikt als foerageergebied. Voor de betreffende soorten is in de omgeving ruim 
voldoende alternatief foerageergebied voorhanden. Om deze redenen mag worden geconcludeerd, 
dat ten aanzien van foerageergebied de functionele leefomgeving van de in het plangebied of 
omgeving mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen gewaarborgd blijft. De plannen 
veroorzaken daarom geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van foerageergebied van 
vleermuizen. 
 
Samenvattend 
De plannen veroorzaken geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van vleermuizen, mits 
lichtuitstraling wordt voorkomen van potentiële verblijfplaatsen in de kantoorgebouwen ten noorden 
van de melkveestal.   
 
Overige zoogdiersoorten 
 
Licht beschermde soorten 
Het plangebied en de directe omgeving daarvan bieden geschikt leefgebied voor enkele licht 
beschermde zoogdiersoorten als Haas, Egel, Woelrat en verschillende (spits)muizensoorten (Bos et 
al. 2010, zoogdieratlas.nl). Door de herinrichting gaat een deel van het leefgebied (tijdelijk) verloren. 
De betreffende licht beschermde zoogdiersoorten vinden in de nabije omgeving voldoende alternatief 
leefgebied. Bij ruimtelijke ontwikkeling geldt betreffende licht beschermde soorten een 
vrijstellingsregeling ten aanzien van enkele verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Om die 
redenen veroorzaakt de beoogde herinrichting geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien 
van deze licht beschermde soorten. 
 
Middelzwaar beschermde soorten 
In de omgeving van het plangebied is de middelzwaar beschermde Steenmarter aangetroffen 
(zoogdieratlas.nl). Tijdens het veldbezoek zijn de gebouwen geïnspecteerd op mogelijkheden en 
sporen die wijzen op verblijfplaatsen van Steenmarter. Deze zijn niet aangetroffen. Bovendien vinden 
er geen werkzaamheden plaats aan deze gebouwen. Om deze redenen worden er geen effecten 
verwacht op verblijfplaatsen van Steenmarter.  
 
Het is mogelijk dat het plangebied een deel van het foerageergebied van Steenmarter vormt. Onder 
invloed van de beoogde werkzaamheden kan dit gebied tijdelijk minder geschikt worden als 
foerageergebied. In de omgeving is echter voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.  
 
De plannen veroorzaken om deze redenen geen conflict met de Flora- en faunawet ten aanzien van 
Steenmarter.  
 
Zwaar beschermde soorten 
Het noordelijker gelegen Natura 2000-gebied Groote Wielen vormt in Fryslân een kerngebied voor de 
Waterspitsmuis. Deze soort is daarnaast aangetroffen in het Ketelermeer en de Alde Feanen. In 2009 
is de omgeving van het plangebied onderzocht op het voorkomen van Waterspitsmuis. Deze is daarbij 
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niet aangetroffen (Bos et al. 2010). De sloten binnen het plangebied vormen geen geschikt biotoop 
voor deze soort, hoewel de meer natuurlijke oevers ter hoogte van de verbreding van de sloot (nabij 
de toegangsweg tot de proefboerderij) wel voldoen aan een aantal ecologische randvoorwaarden van 
Waterspitsmuis. Gezien de verspreiding van deze soort en het feit dat er geen werkzaamheden zijn 
voorzien aan de genoemde oevers, veroorzaakt de herinrichting geen conflict met de Flora- en 
faunawet ten aanzien van Waterspitsmuis. 
 
In de Groote Wielen is de zwaar beschermde Noordse woelmuis aangetroffen. Gezien de relatief grote 
afstand en het ontbreken van geschikt leefgebied binnen het plangebied, wordt deze soort hier niet 
verwacht.  
 
Er worden evenmin andere zwaar beschermde zoogdiersoorten binnen het plangebied verwacht (met 
uitzondering van vleermuizen). Om deze reden veroorzaakt de herinrichting geen conflict met de 
Flora- en faunawet  ten aanzien van zwaar beschermde zoogdiersoorten (exclusief vleermuizen).  

 
5. Conclusies 
 
Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000: Voortoets 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict in verband met de Natuurbeschermingswet. 
 
EHS 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de regelgeving ten aanzien van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
 
Overige gebiedsbescherming 
Binnen het plangebied ligt gebied van 'openheid en rust', dat van belang is voor weidevogels. Daarom 
moet bij de herinrichting rekening worden gehouden met eventuele compensatie van verstoord 
leefgebied van weidevogels. De initiatiefnemer wordt geadviseerd in overleg te treden met de 
provinsje Fryslân om te laten beoordelen voor welke oppervlakte compensatie is vereist en hoe de 
compensatie kan worden vormgegeven. 
 
Soortbescherming 
 
Licht beschermde soorten 
Door de beoogde herinrichting vindt (mogelijk) verstoring plaats van licht beschermde soorten die 
behoren tot de soortgroepen planten, amfibieën en zoogdieren. Voor verstoring van soorten van deze 
beschermingscategorie geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstellingsregeling, waardoor geen 
ontheffingsaanvraag nodig is. De beoogde herinrichting veroorzaakt daarom ten aanzien van deze 
soorten geen conflict met de Flora- en faunawet. 
 
Vissen 
Het dempen van een aantal sloten in het plangebied kan negatieve effecten hebben op het leefgebied 
van de middelzwaar beschermde Kleine modderkruiper en de zwaar beschermde Bittervoorn, die 
mogelijk in het plangebied aanwezig zijn. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of deze vissoorten 
binnen het plangebied voorkomen en door de beoogde herinrichting worden geschaad. Wanneer dit 
het geval is, is sprake van een conflict met de Flora- en faunawet, waardoor een ontheffingsaanvraag 
volgens de Flora- en faunawet nodig kan zijn.  
 
Vogels 
De plannen veroorzaken ten aanzien van vogels en hun nesten geen conflicten met de Flora- en 
faunawet, mits verstoring van broedvogels en hun nesten wordt voorkomen. In paragraaf 4.2 is 
uitgelegd hoe aan deze voorwaarde kan worden voldaan. 
 
Vleermuizen 
De beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflict met de Flora- en faunawet, mits wordt voorkomen 
dat extra lichtuitstraling de functionele leefomgeving aantast van potentiële verblijfplaatsen binnen het 
plangebied. Indien het niet mogelijk is om een toename van lichtuitstraling op deze potentiële 
verblijfplaatsen te voorkomen, dient nader onderzoek plaats te vinden waarbij wordt bepaald of 
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verblijfplaatsen van vleermuizen binnen het plangebied aanwezig zijn en of de herinrichting een 
conflict veroorzaakt met de Flora- en faunawet. 
 
Overige soorten 
Wettelijk beschermde soorten die in deze paragraaf niet worden genoemd, komen naar verwachting 
niet voor in het plangebied en/of ondervinden geen negatieve effecten van de beoogde herinrichting. 
De plannen veroorzaken ten aanzien van de betreffende soorten geen conflict met de Flora- en 
faunawet.  
 
Zorgplicht 
Voor alle in het gebied voorkomende soorten geldt de 'zorgplicht'. In paragraaf 4.2 is uitgelegd hoe 
aan deze plicht kan worden voldaan. 
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Inleiding  

Wageningen Universiteit & Research concentreert haar melkveeproefbedrijven in één nationaal 

centrum, Dairy Campus. De huidige Wageningen UR proefboerderij Nij Bosma Zathe (NBZ), 

gevestigd op de locatie Boksumerdyk 11 te Leeuwarden, wordt omgebouwd naar Dairy Campus. De 

faciliteiten in Leeuwarden (voorheen praktijkcentrum Nij Bosma Zathe) worden in 2014 en 2015 

uitgebouwd tot een innovatie- en onderzoekscentrum, inclusief onderwijs- en 

praktijkleervoorzieningen. Hierdoor ontstaat een centrum waar instellingen rondom onderzoek, 

innovatie, onderwijs en praktijkleren en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. 

Dit betreft een onderzoeksbedrijf met een omvang van ongeveer 575 melkkoeien en 150 stuks 

jongvee, inclusief trainings- en onderwijsfaciliteiten.  

Ten behoeve van dit bedrijf is een verlichtingsplan opgesteld. In dit verlichtingsplan worden de 

ambities, randvoorwaarden en programma van eisen rondom de verlichting ingevuld. Het geheel 

dient als basis voor de gesprekken met potentiële leveranciers en het initiëren van onderzoek en/of  

demonstratieprojecten. Daarmee is het een belangrijke basis voor verdere keuze van de 

daadwerkelijke armaturen. 
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1. Achtergrondinformatie 

1.1. Doelstelling Dairy Campus 

De betreffende nieuwbouw en uitbreiding zijn gewenst om een aantal redenen. De WUR wil haar 

onderzoeks-, training- en onderwijsfaciliteiten met betrekking tot de melkveehouderij zo veel mogelijk 

centraliseren op één praktijklocatie. Diverse melkveebedrijven die dienden als proefboerderij worden 

gesloten en de WUR wil de locatie Nij Bosma Zathe graag uitbreiden om zodoende geschikt te zijn 

voor bovenstaande doeleinden. Op deze locatie zullen allerlei onderzoeken uitgevoerd worden op het 

gebied van dierwelzijn, diervoeding, graslandbeheer, beweiding, automatisering, ammoniakemissie, 

mestverwerking en beperking van negatieve effecten op het milieu. Dairy Campus wordt daarmee het 

nationale onderzoeks-, innovatie- en kenniscentrum voor de moderne melkveehouderij waar nauw 

samen gewerkt wordt met partners als Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein, Nordwin 

College, LTO Nederland, Dairy Training Center en FrieslandCampina. 

 
 

1.2. Ambitie Dairy Campus 

Dairy Campus heeft de ambitie om het bedrijf zodanig in te richten dat aan de doelstellingen kan 

worden voldaan. Bij elke keuze wordt gezocht naar innovaties. Enerzijds betreft dit innovaties welke 

bedoeld zijn voor onderzoek, anderzijds heeft Dairy Campus de ambitie meer te doen dan de huidige 

regelgeving eist en de standaard techniek biedt. Dit betekent dat er zowel nieuwe als duurzame 

“proven technology” op Dairy Campus zal worden toegepast.  

 

Ook op het vlak van verlichting zoekt men naar zowel nieuwe als duurzame “proven technology”. 

Daarbij spelen factoren als dierwelzijn en beperken van negatieve effecten op het milieu een 

belangrijke rol. Ook het maatschappelijk draagvlak wordt daarin betrokken. Kortom, de basis is dat er 

energiezuinige verlichtingtechnieken die tevens de lichtoverlast tot een minimum beperken worden 

toegepast. 
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Voorheen werd verlichting op het erf vooral aangebracht waar het echt nodig was. De verlichting was 

zeer bescheiden en minimaal. Verlichting werd aangebracht aan de gevel; losse 

verlichtingsarmaturen zoals lantaarns komen vrijwel niet voor. Daarnaast werden de lampen alleen 

gebruikt als er licht nodig was; het was in de eerste plaats donker. 

Tegenwoordig wordt het steeds lichter op het platteland. Met de keuze van de buitenverlichting wil 

Dairy Campus rekening houden met de historie. De verlichting gaat men weer bescheiden gebruiken 

worden, alleen als er licht nodig is. Overlast naar de omgeving wordt vermeden. 

1.3. Vergunning technische eisen 

De gemeente Leeuwarden heeft geen beleid ontwikkeld met betrekking tot licht in agrarische stallen 

in het buitengebied. Gelet op de grote afstand tot de dichtstbijzijnde woningen, zijn er voor Dairy 

Campus formeel niet of nauwelijks beperkingen wat betreft lichtuitstoot. Dairy Campus wil echter 

voldoen aan de door de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) vastgestelde richtlijn. 

Deze informele richtlijn, die geen wettelijke status heeft, geeft  een grenswaarde van een 

verlichtingsinstallatie voor aanstraling van gebouwen en objecten, ter voorkoming van lichthinder voor 

omwonenden. De maximale verlichtingssterkte is in het landelijk gebied gedurende de dag en avond 

(7.00 uur – 23.00 uur) 5 lux op de gevel van woningen van derden. In de nachtperiode (23.00 uur – 

7.00 uur) geldt een grenswaarde van 1 lux op de gevel van andere woningen. .  

1.4. Stand van de techniek 

Lichthinder is op een eenvoudige manier aan te pakken. De meest eenvoudige is door het licht uit te 

doen; het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat een koe altijd licht moet hebben. Een andere methode 

is om lampen af te schermen aan de kant die naar buiten straalt. Deze manieren om lichtuitstoot te 

verminderen, bleken effectief in de gemeente Tytsjerksteradiel. 

In 2012 en 2013 is een proef gehouden in de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze proef wees uit dat 

met vrij eenvoudige maatregelen de lichtuitstoot met 80 tot 90% gereduceerd kan worden, maar 

tevens 20% meer licht in de stal zelf kan ontstaan. Voor 13 stallen werd gebruik gemaakt van de 

provinciale subsidie om de maatregelen uit te voeren. De aanpak bleek effectief; in ongeveer 

anderhalf jaar verminderden de bedrijven hun lichtuitstoot en in de meeste gevallen werd het 

energieverbruik verlaagd. Daarom wil de provincie Friesland de verdere aanpak van lichthinder 

stimuleren. 
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2. Verlichtingsplan 

In dit hoofdstuk wordt de toekomstige bedrijfssituatie beschreven.  

2.1. Verlichting stallen 

Voor een goede herkenning van problemen, tochtigheid, hygiëne e.d. is een goede verlichting in de 

stal van belang. Maar ook voor een prettige en veilige werkomgeving. De laatste tijd wordt de 

verlichting in stallen echter ook bekeken vanuit het dier, want daarop heeft een goede verlichting ook 

duidelijk een positief effect. 

Voor een goede veeverzorging is overdag ca. 100 lux aan verlichtingssterkte in de stal voldoende. Dit 

licht is belangrijk voor een goed overzicht in de stal en een goede herkenning van de dieren. Maar 

ook voor het beoordelen van de diergezondheid, tochtigheid en de hygiëne in de stal. ’s Nachts is 

alleen oriëntatieverlichting nodig in de stal. Dit betreft enkele kleine lampen in de stal, die geen 

uitstraling naar buiten geven.  

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een extra verlichtingsregime een duidelijk effect heeft op de 

prestaties van de dieren. De aanbevelingen gaan allen in de richting om rundvee bloot te stellen aan 

daglengten van ca. 16 uur van 150 tot 200 lux, waarbij een donkere periode van minimaal zes uren. 

Een hoger lichtniveau moet derhalve tot de mogelijkheden kunnen behoren.  

Naast lichtsterkte is ook een redelijke kleurherkenning van belang. Tenslotte moet opgelet worden 

dat er een goede lichtverdeling in de stal is, geen donkere schaduwhoeken. Bij een goede installatie 

is de gelijkmatigheid van de verlichting ca. 50% (in de donkere hoeken wordt dan nog altijd 50% van 

het gemiddelde verlichtingsniveau gehaald). 

Voor de melkstal geldt als norm een lichtsterkte van 250-500 lux, praktisch gezien is dit een dubbele 

rij TL lampen boven de melkput met reflector en beschermkap.  

 

Om dit geheel effectief en zonder onnodige lichtuitstoot te kunnen realiseren, is de plaatsing van de 

armaturen en het soort armatuur van belang. De armaturen moeten een goede, maar afgebakende 

lichtspreiding geven. Hierdoor komt het licht op de plekken waar het hoort. Slecht belichte hoeken en 

lichtuitstoot worden daarmee vermeden. Uit het onderzoek in de gemeente Tytsjerksteradiel blijkt dat 

hiermee van de lichtuitstoot tot 90% kan worden gereduceerd.  Er wordt gekozen voor armaturen die 

een strakke randafscheiding geven en voldoende zijn afgeschermd tegen lichtuitstoot naar buiten.  

 

 
Figuur: Onnodige lichtuitstoot zoals op deze foto door niet afgeschermd licht moet worden vermeden.  
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2.2. Verlichting overige gebouwen 

Voor de overige gebouwen zal de verlichting vooral tijdens kantooruren worden gebruikt. Voor de 

werkkantoren is een niveau van ca. 400 lux nodig. De verlichting kan buiten de kantooruren uit.  

Het ontvangstgebouw zal overdag, maar ook ’s avonds gebruikt kunnen worden. Het 

verlichtingsniveau in dit gebouw zal rond de 200 lux liggen. Om overlast in de avonduren te 

voorkomen, zal ook hier de keuze van de armaturen van belang zijn. Ook hier worden eisen gesteld 

aan het afbakenen van de lichthoek.  

2.3. Buitenverlichting 

Bij de buitenverlichting kan er onderscheid worden gemaakt tussen oriëntatieverlichting, erfverlichting 

en verlichting ten behoeve van de bedrijfsherkenning. Contourverlichting zal in het geheel niet 

worden toegepast.  

2.3.1. Erfverlichting 

Op de plaatsen waar men op het erf aan het werk is, wordt een gasontladingslamp (natrium of 

metaalhalogeen) gekozen. Deze lampen zijn speciaal ontwikkeld voor het verlichten van grote 

oppervlaktes. Er zijn twee type gasontladingslampen: de natriumlamp en de metaalhalogeenlamp. De 

natriumlamp is het zuinigste. Hij levert echter geel licht. Meestal is dit voor een erf echter geen 

probleem. Tevens wordt gezocht naar innovatieve alternatieven zoals LED en groen licht (zie hfst 

2.3.4) voor gasontladingslampen. 

Bij gasontladingslampen duurt het circa 5 minuten voordat de lamp zijn volledige lichtopbrengst heeft. 

Dit betekent dat de lampen ook daadwerkelijk als werklicht gebruikt worden. Ze komen boven de 

ingangen bij de stallen en ter verlichting van het siloplein. Deze verlichting zal niet worden gebruikt 

als oriëntatielicht of als beveiliging tegen diefstal.  

Bij erfverlichting is het belangrijk dat de lamp een goede spreiding van het licht geeft. Zeker voor 

‘grove’ werkzaamheden is namelijk maar een beperkte hoeveelheid licht nodig, maar dan goed 

verdeeld over een groter oppervlak. Voor een goede verdeling van het licht mag de lamp niet te ver 

van het werkpunt en op de juiste hoogte hangen. Daarnaast wordt gekozen voor armaturen die het 

licht vooral in de breedte verspreiden. Het type “schijnwerper” voldoet daaraan totaal niet.  

Daarnaast kiest Dairy Campus voor kleinere lampen, die op een afstand bijvoorbeeld 15-20 meter 

van elkaar te hangen. Deze kunnen dan lager hangen, hierdoor geven ze ook weinig lichtoverlast in 

de omgeving. Denk dan aan een natriumlamp van bijvoorbeeld 70 à 125 Watt.  

De erfverlichting zal normaal alleen gebruikt worden in de vroege ochtend of avond voor dagelijkse 

werkzaamheden zoals voeren en melken. Daarnaast is de verlichting nodig bij het inkuilen van het 

ruwvoer en de snijmais, wat bij uitzondering ook ’s avonds laat of ’s nachts door kan gaan. Het 

inkuilen vindt echter maar enkele keren per jaar plaats.  

2.3.2. Bedrijfsherkenning 

Ten behoeve van de bedrijfsherkenning zal er gekozen worden voor een zeer gerichte aanstraling 

van het logo. Dit is te bereiken door de keuze van de juiste armaturen met de juiste lamp erin. Hierbij 

zal de spreidingshoek van het licht een belangrijk onderdeel zijn bij de selectie van de lamp.  

2.3.3. Oriëntatielicht 

’s Avonds en ’s nachts is er op het rundveebedrijf licht nodig ter oriëntatie. Dat kan een bescheiden 

lichtbron zijn. Ter plaatse van loopdeuren wordt gekozen voor een energiezuinige PL-lamp, welke 

speciaal hiervoor bedoeld is. Ze geven relatief weinig licht. Dit licht is daarnaast naar beneden 
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gericht. Ze worden gecombineerd met een dag/nacht schakelaar en een tijdschakelaar, zodat hij ’s 

nachts  gaat. De bewegingmelder is geen goede optie omdat deze vaak op katten, vogels e.d. 

reageert of zelfs bij helder weer op bladeren e.d.   

Op de parkeerplaats en op de laad/losplaatsen van krachtvoer en melk is oriëntatielicht met een 

niveau van ongeveer 30 lux nodig. Dit wordt gerealiseerd met lantarenpalen met een naar beneden 

gerichte en afgeschermde bundel. Voorbeelden hiervan zijn de straatverlichting op het knooppunt 

Werpsterhoek, waar men tevens het licht ’s nachts dimt. Ook voor Zuidwest Friesland is hiervoor 

gekozen. De onderstaande foto’s van een weg op de Veluwe geven het verschil duidelijk weer. Op de 

Dairy Campus gaan de lantarenpalen daarnaast voor het grootste deel in de nachturen uit. ’s Nachts 

is tenslotte alleen licht nodig voor medewerkers voor controle en het begeleiden van afkalven en in 

tijden van nachtelijke proeven.  
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2.3.4. Alternatieve mogelijkheden 

Naast de hierboven beschreven verlichting, past het binnen de doelstelling van Dairy Campus om 

betere innovatieve alternatieven te onderzoeken. Een van de zoekrichtingen zijn de mogelijkheden 

van groen licht  op het melkveebedrijf. Als voorbeeld dient daarvoor onder andere het streven van de 

provincie Friesland om bewuster om te gaan met openbare verlichting langs provinciale wegen: 

alleen verlichten waar nodig en ook duurzaam verlichten. De provincie heeft een groot deel van de 

lantaarnpalen in de regio Zuidwest Friesland voorzien van ledverlichting. Ook op Dairy Campus willen 

we daarmee ervaring opdoen. Daarbij zal ook worden beoordeeld welke kleur deze verlichting nodig 

heeft.  

Zo zijn er door de NAM op Ameland en op de Veluwe goede ervaringen met groene straatverlichting. 

Deze geeft minder overlast voor o.a. trekvogels en de omgeving. Dit past heel goed bij de ambitie die 

Dairy Campus heeft op het weidevogelgebied. 

 

 
Figuur: voorbeeld van groen licht 
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3. Samenvatting 

De huidige Wageningen UR proefboerderij Nij Bosma Zathe (NBZ), gevestigd op de locatie 

Boksumerdyk 11 te Leeuwarden, wordt omgebouwd naar Dairy Campus. Ten behoeve van dit bedrijf 

is een verlichtingsplan opgesteld. In dit verlichtingsplan zijn de ambities, randvoorwaarden en 

programma van eisen rondom de verlichting.  

Verlichting is nodig voor de bedrijfsvoering van Dairy Campus. Voor de methode van verlichting en de 

keuze van het type verlichting wordt gezocht naar zowel nieuwe als duurzame “proven technology”. 

Daarbij spelen factoren als dierwelzijn en beperken van negatieve effecten op het milieu een 

belangrijke rol. Ook het maatschappelijk draagvlak zal daarin worden betrokken. Kortom, de basis is 

dat er energiezuinige verlichtingtechnieken die tevens de lichtoverlast tot een minimum beperken 

worden toegepast. 

Hiervoor is de plaatsing van de armaturen en het soort armatuur van belang. Dit geldt zowel voor de 

binnenverlichting als de terreinverlichting De armaturen geven een goede, maar afgebakende 

lichtspreiding. Hierdoor komt het licht op de plekken waar het hoort. Slecht belichte hoeken en 

lichtuitstoot worden daarmee vermeden. Uit het onderzoek in de gemeente Tytsjerksteradiel blijkt dat 

hiermee van de lichtuitstoot tot 90% kan worden gereduceerd. Tevens wordt voor de verlichting ook 

duidelijke afspraken gemaakt over de tijden dat verlichting nodig is. De terreinverlichting wordt alleen 

gebruikt op de momenten dat licht nodig is voor de werkzaamheden. Dit is voornamelijk in de ochtend 

en vroege avond tijdens de voer- en melktijden. Daarbuiten is terreinverlichting alleen in uitzonderlijke 

gevallen nodig.  

 



Bijlage 9  Verkeersonderzoek

 
DLV Bouw , Milieu en Techniek BV ontw erp, 29 oktober 2014 175



 

 

 

 

VERKEERSTOETS DAIRY CAMPUS 

 

DAIRY CAMPUS LEEUWARDEN 

 

16 juli 2013 

077068044:B - Definitief 

E06001.002015.0300 



 

 

  

 

Verkeerstoets Dairy Campus 

 
077068044:B - Definitief ARCADIS 

 
1 

     

Inhoud 
 

1 Inleiding ................................................................................................................................................................ 2 

2 Huidige situatie .................................................................................................................................................... 4 

2.1 Verkeerstructuur ........................................................................................................................................ 4 

2.2 Verkeersintensiteiten ................................................................................................................................. 6 

2.3 Verkeersveiligheid ..................................................................................................................................... 7 

3 Referentiesituatie ................................................................................................................................................. 8 

3.1 Verkeerstructuur ........................................................................................................................................ 8 

3.2 Verkeersintensiteiten ................................................................................................................................. 9 

3.3 Verkeersveiligheid ................................................................................................................................... 10 

4 Toekomstige situatie ......................................................................................................................................... 11 

4.1 Verkeerstructuur ...................................................................................................................................... 11 

4.2 Verkeersintensiteiten ............................................................................................................................... 13 

4.3 Verkeersveiligheid ................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 



 

 

  

 

Verkeerstoets Dairy Campus 

 
077068044:B - Definitief ARCADIS 

 
2 

     

1 Inleiding 

Animal Sciences Group Lelystad is voornemens de proefboerderij 'Dairy Campus' te Goutum uit te 

breiden. Het plangebied is gelegen aan de Boksumerdyk ten zuiden van het industrieterrein Newtonpark 

in de Gemeente Leeuwarden. In figuur 1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven.  

 

 

Figuur 1: Globale ligging plangebied. 

In de huidige situatie bevat het plangebied bebouwing (kantoorruimten), stallencomplexen, 

vergistingsinstallaties en weilanden met sloten. De plannen bestaan uit de uitbreiding van de huidige 

locatie van de Dairy Campus tot een campus voor innovatieve landbouw. Om deze ontwikkelingen 

mogelijk te maken worden enkele sloten gedempt en verdwijnt een deel van de weiden om ruimte te 

maken voor nieuwe bebouwing. Er vinden geen werkzaamheden plaats aan de huidige bebouwing. 

 

Doel 

Het doel van de verkeerstoets is in het kader van de ruimtelijke ordeningsprocedures het in kaart brengen 

van de verkeerseffecten van de uitbreiding van de Dairy Campus. 

VERKEERSKUNDIGE ONDERBOUWING BIJ BESTEMMINGSPLANNEN 

Het ontwikkelen van een bestaande of nieuwe locatie vraagt naast een goede ruimtelijke afweging over functie, 

vormgeving en inpassing ook om het in beeld brengen van de effecten voor verkeer. Bij een bestemmingsplan-

herziening of een projectbesluit (artikel 3.10 WRO) wordt gesteld dat de effecten van de ontwikkeling voor verkeer 

goed moeten worden gestaafd. De onderbouwing van de verkeersaspecten speelt mee bij de beoordeling van de 

bestemmingsplanherziening.  
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Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk staat allereerst de huidige situatie van het plangebied in het jaar 2012 

beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 in gegaan op de referentiesituatie. De referentiesituatie is de 

situatie in 2025 op basis van vigerend beleid en vastgestelde plannen, maar zonder de uitbreiding van de 

Dairy Campus. In hoofdstuk 4 wordt de toekomstige situatie beschreven. De toekomstige situatie is de 

situatie in 2025 op basis van vigerend beleid met de uitbreiding van de Dairy Campus.  

 

Per hoofdstuk worden drie criteria beschreven:  

 Beïnvloeding verkeersstructuur;  

 Beïnvloeding verkeersintensiteit omliggend wegennet; 

 Beïnvloeding verkeersveiligheid.  
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2 Huidige situatie 

2.1 VERKEERSTRUCTUUR 

Snel verkeer 

De Dairy Campus wordt in de huidige situatie ontsloten op de Boksumerdyk. Deze weg is gecategoriseerd 

als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Het snelheidsregime op de weg bedraagt 60 km/uur. Aan 

de noordzijde wordt het plangebied via de Newtonlaan ontsloten op de Hendrik Algraweg (N31). Deze 

weg is gecategoriseerd als stroomweg met een snelheidsregime van 100 km/uur. De Newtonlaan is een 

gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 50 km/uur.  

 

Ten westen van het plangebied, ter hoogte van het spoor, gaat de Boksumerdyk over in de Nijlandsdyk. 

De Boksumerdyk / Nijlandsdyk kent tussen de entree van de Dairy Campus en de Hegedyk gedurende de 

ochtend- en avondspits een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer. Aan de oostzijde wordt het 

plangebied ontsloten via de parallelweg van de Overijsselselaan. Ook de Overijsselselaan is een 

stroomweg met een snelheidsregime van 100 km/uur. 

 

Interne structuur 

Rondom de huidige boerderij van de Dairy Campus ligt een gebied van ca. 100 ha. dat momenteel in 

gebruik is als landbouwgrond. Dit gebied wordt globaal begrensd door het toekomstige tracé van de haak 

om Leeuwarden aan de zuid- en westzijde en door de Swette (waterverbinding tussen Leeuwarden en 

Sneek) aan de oostzijde. Landbouw verkeer kan via de interne kavelpaden de landbouwgebieden goed 

bereiken.  

 

Conclusie 

In de huidige situatie is het plangebied extern vanuit drie kanten goed ontsloten. Ook de interne ontsluitingsstructuur is 

goed. Voor landbouw verkeer is het namelijk niet noodzakelijk om de via het externe wegennet naar de percelen te 

rijden. 

 

Langzaam verkeer 

In de huidige situatie zijn in het gebied voor voetgangers geen voorzieningen aangelegd. Voetgangers 

kunnen gebruiken maken van de berm. De voetgangersrelatie is relevant voor personeel en bezoekers die 

met het openbaar vervoer reizen.  

 

Voor fietsverkeer vormt de N31 een barrière om de campus te bereiken. Deze weg kan op twee locaties 

veilig worden overgestoken. Ten westen is een ongelijkvloerse fietsoversteek gelegen parallel aan het 

spoor, aan de oostzijde ligt een ongelijkvloerse fietsoversteek parallel aan het kanaal. In figuur 2 zijn beide 

ongelijkvloerse oversteken weergegeven.  
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Figuur 2: Verkeerstructuur langzaam verkeer. 

De Dairy Campus is gelegen tussen beide fietsoversteken. Voor het fietsverkeer van uit het noorden 

resulteert dit in een korte omrijdbeweging om de Campus te bereiken. Het overige fietsverkeer is direct 

bereikbaar.  

 

Conclusie 

Het plangebied is voor voetgangers slecht ontsloten door het ontbreken van de benodigde infrastructuur. Voor 

fietsverkeer is het plangebied redelijk goed ontsloten door de aanwezigheid van twee ongelijkvloerse oversteken 

onder de N31 door. Omdat de routes niet direct zijn, worden ze niet als goed beschouwd.  

 

Openbaar vervoer 

De dichtstbijzijnde halte voor het openbaar vervoer is gelegen in de Newtonlaan1. Aan deze halte halteert 

buslijn 92. De loopafstand vanaf de halte tot aan de entree van de Dairy Campus bedraagt ongeveer 750 

meter. Een loopafstand van 500 meter2 wordt acceptabel geacht. In 2012 is onderzocht of het 

reizigersaanbod (Newtonpark IV en Dairy Campus) voldoende is om het traject van buslijn 92 aan te 

passen. Uit dit onderzoek3 is gebleken dat het reizigersaanbod in de huidige situatie onvoldoende is, 

waardoor onvoldoende draagkracht bestaat om het Openbaar vervoer traject aan te passen, zodat de 

ligging van de halte gunstiger uitkomt voor de Dairy Campus 

 

Conclusie 

De bereikbaarheid ten aanzien van het openbaar vervoer is met de huidige busroute beperkt doordat de loopafstand 

tot de bushalte is groter dan 500 meter. Door het lage reizigersaanbod is onvoldoende draagkracht aanwezig om over 

te gaan tot trajectaanpassing.  

 

Hulpdiensten 

In de huidige situatie is de Dairy Campus vanuit meerdere richtingen (Boksumerdyk en Newtonlaan) 

bereikbaar. De enkele toegangsweg tot de campus is een aandachtspunt. Een stremming op deze 

toegangsweg kan resulteren in een onbereikbare campus. Gezien de lengte van deze toegangsweg (100 

meter) is dit aspect niet meer dan een aandachtspunt.  

 

Conclusie 

In de huidige situatie is de bereikbaarheid voor hulpdiensten redelijk goed. De enkele toegangsweg vormt een 

aandachtspunt.  

                                                                 

1 Bron: www.arriva.nl – Lijnennetkaart 2013. 

2 Bron: CROW-publicatie ASVV 2012. 

3 Bron: gemeente Leeuwarden. 
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Parkeren 

In de huidige situatie zijn in het plan gebied 30 parkeerplaatsen voor auto’s en één parkeerplaats voor een 

touringcar aangelegd. Dit aantal is voldoende om te voldoen aan de huidige parkeerbehoefte4.  

 

Conclusie 

In de huidige situatie zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.  

2.2 VERKEERSINTENSITEITEN 

In de huidige situatie genereert de Dairy Campus verkeer. Deze verkeersgeneratie is in tabel 1 

weergegeven4. Het aantal ritten zijn de verkeersbewegingen van en naar de Dairy Campus per etmaal.  

Tabel 1: Verkeersgeneratie huidige situatie per etmaal op een werkdag. 

Soort transport Huidige situatie 

Aantal personenauto’s / vrachtwagens Aantal ritten 

RMO5 0,5 1 

Bevoorrading6 1 2 

Personeel 10 20 

Medewerkers Derden 4 8 

Leerlingen Campus7 15 15 

Landbouw verkeer 2 4 

Bezoekers 10 20 

Totaal 42,5 70 

 

In tabel 2 zijn de verkeersintensiteiten van relevante wegen rondom het plangebied in de huidige situatie 

weergegeven. Hierbij is rekening gehouden met de verkeersgeneratie uit de voorgaande tabel. In de tabel 

is te zien dat de intensiteiten op de Boksumerdyk en de Newtonlaan laag zijn. Daarentegen is de N31 een 

stuk drukker, maar nog altijd onder de streefwaarde. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de 

rotonde N31 – Newtonlaan is in de huidige situatie voldoende8.  

Tabel 2: Verkeersintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal in de huidige situatie 2012. 

Straat Wegvak Huidige situatie9 Maximale gewenste verkeersintensiteit10 

Boksumerdyk Nijlânsdyk - Newtonlaan  880 2.000 

Boksumerdyk Newtonlaan  - Overijsselselaan 880 2.000 

Newtonlaan Boksumerdyk – Flemmingweg 1.200 15.000 

Newtonlaan Flemmingweg – N31 1.200 15.000 

Newtonlaan N31 - Morseweg 8.600 15.000 

N31 Newtonlaan - Overijsselselaan 18.500 20.000 

N31 N359 – Newtonlaan 18.800 20.000 

 

                                                                 

4 Opgave Dairy Campus. 

5 Rijdende melkontvangst. 

6 Krachtvoer, zaagsel,  kunstmest en andere toeleveranciers. 

7 Uitgangspunt is dat de helft van de leerlingen met de fiets of het openbaar vervoer van/naar de Dairy Campus reist. 

8 Bron: Trajectnota / MER Rijksweg 31 Leeuwarden, Rijkswaterstaat, 2006.  

9 Bron: gemeente Leeuwarden. 

10 Indicatieve verkeersintensiteit wegen ruraal en urbaan gebied. 
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Conclusie 

De geconstateerde intensiteiten in de huidige situatie zijn allen  onder de streefwaarde.  

2.3 VERKEERSVEILIGHEID 

In de onderstaande figuur zijn de ongevallen (inclusief meldkamer ongevallen) per wegvak en per 

kruising weergegeven over de periode 2007-201111.  

 

 

Figuur 3: Ongevallenbeeld omgeving Dairy Campus over de periode 2007-2011.  

 

De ongevallen hebben voornamelijk plaats gevonden op de N31. Op het wegvak tussen de spoorlijnen 

Leeuwarden – Mantgum en Leeuwarden – Grouw zijn negen ongevallen geregistreerd waarvan twee 

letselongevallen met twee slachtoffers. Op het kruispunt N31 – Newtonlaan is één ongeval geregistreerd. 

Opvallend is dat de helft van de ongevallen eenzijdige ongevallen betreft met een diverse oorzaak (zoals 

foutief inhalen of teveel rechts rijden). De resterende ongevallen zijn met name veroorzaakt door het 

onvoldoende afstand houden tot de voorganger en het niet verlenen van voorrang. Op de Boksumerdyk 

zijn geen ongevallen geregistreerd. Voorts zijn ook ongevallen met langzaam verkeer niet geregistreerd.  

 

Conclusie 

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen rondom de Dairy Campus is beperkt. Vanwege de onderregistratie van 

de verkeersongevallen heeft in de praktijk waarschijnlijk een groter aantal ongevallen plaats gevonden. De ongevallen 

die zijn geregistreerd hebben hoofdzakelijk plaats gevonden op de N31. Dit betekent dat de verkeersveiligheid in de 

huidige situatie geen issue is. 

                                                                 

11 Bron: Dienst Verkeer en Scheepvaart.  
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3 Referentiesituatie 

In de referentiesituatie is de A31 ‘Haak om Leeuwarden’ aangelegd. Daarnaast zijn de bedrijventerreinen 

Newtonpark III en IV ontwikkeld. De effecten van deze ontwikkelingen ten opzichte van de huidige 

situatie zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

3.1 VERKEERSTRUCTUUR 

Snel verkeer 

De nieuwe verkeerstructuur heeft als voordeel dat de huidige N31 (Hendrik Algraweg) zijn functie 

verliest functie als doorgaande route tussen de A31 nabij Marssum en de Overijsselseweg/ Waldwei. Om 

sluipverkeer te voorkomen, wordt de N31 tussen de Newtonlaan en de Westergoawei opgeheven. 

Doorgaand verkeer wordt gedwongen via de nieuwe A31 te rijden. Dit betekent dat het kruispunt N31 – 

Newtonlaan minder zwaar wordt belast waardoor de bereikbaarheid van het plangebied verbeterd. 

Verkeer vanuit het plangebied kan via de nieuwe route Ljochtewei – Newtonlaan alsnog de A31 bereiken. 

De nieuwe A31 doorsnijdt de Boksumerdyk. De barrièrewerking van de A31 wordt opgeheven door de 

weg met een nieuwe onderdoorgang onder de A31 door richting de Nijlandsdyk te laten lopen. Om 

sluipverkeer op de Boksumerdyk te voorkomen, wordt ter hoogte van de onderdoorgang met het huidige 

spoor (Leeuwarden –Heerenveen) een knip aangebracht voor gemotoriseerd verkeer. Langzaam verkeer 

en hulpdiensten kunnen deze knip wel passeren. Snelheidsregimes en wegcategoriseringen van bestaande 

wegen wijzigen niet.  

 

 

Figuur 4: Verkeerstructuur referentiesituatie 202512. 

                                                                 

12 Bron: www.rws.nl 
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Conclusie 

In de referentiesituatie verbetert de bereikbaarheid van het plangebied voor snelverkeer. Deze verbetering wordt 

veroorzaakt door de aanleg van de Haak om Leeuwarden waardoor de verkeersdruk op het kruispunt N31 – 

Newtonlaan wordt verminderd.  

 

Langzaam verkeer 

Ten opzichte van de huidige situatie verandert de verkeerstructuur voor langzaam verkeer niet. 

 

Conclusie 

Het plangebied blijft voor voetgangers slecht en voor fietsers redelijk goed ontsloten omdat de verkeerstructuur voor 

deze doelgroep in de referentiesituatie niet wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Openbaar vervoer 

Door de ontwikkeling de bedrijventerreinen Newtonpark III en IV, gelegen tussen het plangebied en de 

N31, is het reizigerspotentieel van het gebied toegenomen. Separaat onderzoek zal nodig zijn om te 

onderzoeken of de toename van het  reizigersaanbod voldoende is om voor een trajectaanpassing van 

buslijn 92.  

 

Conclusie 

De bereikbaarheid ten aanzien van het openbaar vervoer blijft in de referentiesituatie zonder trajectaanpassing 

onvoldoende. 

 

Hulpdiensten 

De verbetering van de doorstroming op het kruispunt N31-Newtonlaan resulteert in een afnemende kans 

op een stremming op dit kruispunt. De bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten neemt 

daardoor toe. Ook in de referentiesituatie is het plangebied bereikbaar via een enkele toegangsweg. 

 

Conclusie 

Door bereikbaarheid van het plangebied voor hulpdiensten verbetert in de referentiesituatie. De enkele toegangsweg 

blijft een aandachtspunt vormen. 

 

Parkeren 

Ten opzichte van de huidige situatie wijzigt de parkeersituatie op de Dairy Campus niet.  

 

Conclusie 

In de referentiesituatie zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.  

3.2 VERKEERSINTENSITEITEN 

De verkeersgeneratie  van de Dairy Campus wijzigt in de referentiesituatie niet ten opzichte van de 

huidige situatie. De Dairy Campus genereert op een werkdag per etmaal nog steeds 70 

verkeersbewegingen. 

 

Als gevolg van de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Newtonpark III en IV, gelegen tussen het 

plangebied en de N31, de autonome groei van het verkeer en de realisatie van de Haak om Leeuwarden, 

wijzigen de verkeersintensiteiten in de directe omgeving van het plangebied. In  zijn de gewijzigde 

verkeersintensiteiten weergegeven.  
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Tabel 3: Verkeersintensiteiten huidige situatie. 

Straat Wegvak Referentiesituatie Maximale gewenste verkeersintensiteit 

Boksumerdyk Nijlânsdyk - Newtonlaan  990 2.000 

Boksumerdyk Newtonlaan  - Overijsselselaan 100 2.000 

Newtonlaan Boksumerdyk – Flemmingweg 1.985 15.000 

Newtonlaan Flemmingweg – N31 7.185 15.000 

Newtonlaan N31 - Morseweg 7.185 15.000 

N31 Newtonlaan - Overijsselselaan 2.000 20.000 

N31 N359 – Newtonlaan  opgeheven 20.000 

 

In de tabel is te zien dat op de Newtonlaan de verkeersintensiteiten zijn toegenomen. De belangrijkste 

oorzaak van deze toename is de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Ook op de Boksumerdyk (wegvak 

Nijlânsdyk - Newtonlaan ) zijn de verkeersintensiteiten toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt 

door een autonome groei van het verkeer van ongeveer 1% per jaar. Als gevolg van de knip nemen de 

verkeersintensiteiten op de Boksumerdyk (wegvak Newtonlaan - Overijsselselaan) af. Verkeer dat op deze 

weg rijdt is enkel bestemmingsverkeer voor aanliggende percelen. Ook op de N31 zijn de 

verkeersintensiteiten fors afgenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door de aanleg van de Haak om 

Leeuwarden en het opheffen van een gedeelte van deze weg. Op alle onderzochte wegen is sprake van een 

verkeersintensiteit die ruim om de streefwaarde ligt.  

 

Conclusie 

In de referentiesituatie wijzigen de verkeersintensiteiten in directe omgeving van het plangebied. De verkeersintensiteit 

ligt op alle onderzochte wegvakken onder de streefwaarde.  

3.3 VERKEERSVEILIGHEID 

De afsluiting van de doorgaande route N31 resulteert in een daling van de verkeersintensiteiten in de 

directe omgeving. Over het algemeen wordt gesteld dat een afname van de verkeersintensiteiten resulteert 

in een kleinere kans op ongevallen en daardoor een verbeterde verkeersveiligheid. Dat verkeersintensiteit 

op de Newtonlaan toeneemt als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein, heeft hierop slechts 

een beperkte invloed. De Newtonlaan kan deze toename namelijk prima verwerken.  

 

Conclusie 

Als gevolg van afnemende verkeersintensiteiten, is in de referentiesituatie ten opzichte van de huidige situatie sprake 

van een verbetering van de verkeersveiligheid.  
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4 Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie wordt de Dairy Campus uitgebreid met de volgende gebouwen: 

 Ontvangstgebouw à 1.000 m2 bvo; 

 Voedingsstal 160 koeien; 

 Transitiestal; 

 Melkgebouw; 

 Meetstallen (90 en 120 koeien). 

Daarnaast wordt het plangebied voorzien van een tweede aansluiting.  

 

De uitbreiding van de Dairy Campus en de aanleg van een tweede ontsluiting hebben effect op de 

verkeerstructuur, de verkeersintensiteiten en op de verkeersveiligheid op de wegen rondom het 

plangebied. De geconstateerde effecten worden vergeleken met de referentiesituatie. 

4.1 VERKEERSTRUCTUUR 

Snel verkeer 

De Dairy Campus krijgt in de toekomstige situatie een tweede ontsluiting op de Boksumerdyk. De exacte 

locatie van deze tweede aansluiting is in dit stadium nog niet bekend, maar zal geen gevolgen hebben 

voor de verkeerstructuur in de directe omgeving van de campus. De tweede ontsluiting is namelijk enkel 

bedoeld voor de campus.  

 

Conclusie 

Door de tweede ontsluiting verbetert de verkeerstructuur in de toekomstige situatie ten opzichte van de 

referentiesituatie.  

 

Langzaam verkeer 

In de toekomstige situatie krijgt de Dairy Campus een tweede ontsluiting op de Boksumerdyk. Door deze 

tweede ontsluiting verbetert de bereikbaarheid voor langzaam verkeer in de toekomstige situatie ten 

opzichte van de referentiesituatie. Langzaam verkeer kan immers het plangebied via twee ontsluitingen 

benaderen. 

 

Conclusie 

Door de tweede ontsluiting verbetert de verkeerstructuur in de toekomstige situatie ten opzichte van de 

referentiesituatie.  
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Openbaar vervoer 

Ten opzichte van de referentiesituatie neemt het reizigerspotentieel toe. Ook voor de toekomstige situatie 

geldt dat separaat onderzoek nodig zal zijn om te onderzoeken of de toename van het reizigersaanbod 

voldoende is om voor een trajectaanpassing van buslijn 92. Door de uitbreiding van de Dairy Campus is 

de kans op een trajectaanpassing toegenomen. Een feitelijk wijziging vindt in de toekomstige situatie nog 

niet plaats. 

 

Conclusie 

Omdat alleen sprake is van een toenemende kans op een trajectaanpassing, wijzigt de situatie ten aanzien van het 

openbaar vervoer in de toekomstige situatie ten opzichte van de referentiesituatie niet. 

 

Hulpdiensten 

Net als bij het snel- en langzaam verkeer verbetert in de toekomstige situatie de bereikbaarheid voor 

hulpdiensten. Deze verbetering is het gevolg van de aanleg van de tweede ontsluiting. Het plangebied is 

daardoor bij een stremming op één van de benaderingsroutes altijd bereikbaar. 

 

Conclusie 

Ten opzichte van de referentiesituatie verbetert de bereikbaarheid voor hulpdiensten in de toekomstige situatie ten 

opzichte van de referentiesituatie. 

 

Parkeren 

Voor de toekomstige situatie is een parkeerbalans opgesteld. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

 Per dag bezoeken 85 auto’s, 5 vrachtwagens en één touringcar het plangebied. 

 De aanwezigheidspercentages zijn bepaald op basis van expert judgement en overleg met de Dairy 

Campus, dit vanwege het ontbreken van specifieke kentallen van het CROW.  

 Het aanwezigheidspercentage betreft een piekmoment op een werkdag.  

 

Tabel 4: Parkeerbalans toekomstige situatie Dairy Campus. 

Soort transport Aantal voertuigen13 Aanwezigheidspercentage  

werkdag overdag 

Aantal Parkeerplaatsen 

Voertuigen personeel 15 50% 7,5 

Voertuigen medewerkers derden 20 50% 7,5 

Voertuigen leerlingen Campus 30 100% 30 

Voertuigen bezoekers 20 20% 5 

Vrachtwagen/touringcar 

- RMO 

- Bevoorrading 

- Bezoekers 

6 33% 2 

Totaal 91   52 

 

In tabel 4 is te zien dat de Dairy Campus in de toekomstige situatie een parkeerbehoefte kent van 52 

parkeerplaatsen, waarvan twee parkeerplaatsen geschikt moeten zijn voor een vrachtwagen/touringcar. 

Ten opzichte van de referentiesituatie is dit een toename van 22 parkeerplaatsen. In het plangebied is 

voldoende ruimte aanwezig om dit extra aantal parkeerplaatsen te realiseren.  

                                                                 

13 Opgave Dairy Campus. 
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Conclusie 

In de toekomstige situatie neemt de parkeerbehoefte toe in het plangebied. Doordat in het plangebied voldoende 

parkeerplaatsen zijn opgenomen, wijzigt de parkeersituatie in de toekomstige situatie niet ten opzichte van de 

referentiesituatie.  

4.2 VERKEERSINTENSITEITEN 

Met behulp van het bouwprogramma is het aantal verkeersbewegingen van het gebied voor de 

toekomstige situatie bepaald. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat alleen functies aan het gebied 

worden toegevoegd.  

 

In tabel 5 is dit bouwprogramma vertaald naar de verkeersgeneratie voor de toekomstige situatie. De 

aantallen voertuigen zijn bepaald op basis van expert judgement en overleg met de Dairy Campus, daar 

voor dit specifieke type voorzieningen geen kentallen beschikbaar zijn. Naast de toekomstige situatie is 

ook de referentiesituatie in beeld gebracht. Te zien is dat de verkeersgeneratie van de Dairy Campus in de 

toekomstige situatie toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. De toename is met ongeveer 100 

ritten op een werkdag beperkt. 

 

Soort transport Referentiesituatie Toekomstige situatie 

Aantal personenauto’s / 

vrachtwagens 

Aantal 

ritten 

Aantal personenauto’s / 

vrachtwagens 

Aantal 

ritten 

RMO 0,5 1 0,5 1 

Bevoorrading14 1 2 5 10 

Personeel 10 20 15 30 

Medewerkers 

Derden 

4 8 20 40 

Leerlingen Campus 15 15 30 30 

Landbouwverkeer 2 4 7 14 

Bezoekers 10 20 20 4015 

Totaal 42,5 70 97,5 165 

Tabel 5: Verkeersgeneratie Dairy Campus 

De verkeersgeneratie uit tabel 5 is toegedeeld aan de referentiesituatie. Hierbij is als uitgangspunt 

gehanteerd dat 75% van het verkeer richting het noorden rijdt (Newtonlaan, richting Morseweg) en 25% 

van het verkeer naar de N31 (richting  Overijsselselaan). In tabel 6 is te zien dat in de toekomstige situatie 

de verkeersintensiteiten als gevolg van de planrealisatie beperkt toenemen. Wederom geldt dat op geen 

enkel wegvak sprake is van een benadering of overschrijding van de streefwaarde. 

                                                                 

14 Krachtvoer, zaagsel,  kunstmest en andere toeleveranciers. 

15 +/- 10.000 bezoekers per jaar. 
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Tabel 6: Verkeersintensiteiten toekomstige situatie. 

Straat Wegvak Referentiesituatie 

2025 

Toekomstige 

situatie 2025 

Maximale gewenste 

verkeersintensiteit 

Boksumerdyk 
Nijlânsdyk - 

Newtonlaan  
990 990 2.000 

Boksumerdyk 
Newtonlaan  - 

Overijsselselaan 
100 200 2.000 

Newtonlaan 
Boksumerdyk – 

Flemmingweg 
2.050 2.150 15.000 

Newtonlaan Flemmingweg – N31 7.250 7.350 15.000 

Newtonlaan N31 - Morseweg 7.250 7.325 15.000 

N31 
Newtonlaan - 

Overijsselselaan 
2.000 2.025 20.000 

N31 N359 – Newtonlaan opgeheven opgeheven 20.000 

 

Conclusie 

De uitbreiding van de Dairy Campus heeft slechts een beperkte invloed op de verkeersintensiteit. Op alle onderzochte 

wegvakken ligt de verkeersintensiteit onder de streefwaarde.  

4.3 VERKEERSVEILIGHEID 

Als gevolg van de uitbreiding van de Dairy Campus krijgen de wegen in de directe omgeving meer 

verkeer te verwerken. De inrichting en de capaciteit van de wegen zijn voldoende gedimensioneerd en 

kunnen de verkeersstromen daardoor goed verwerken. De toename wordt echter deels veroorzaakt door 

zwaar landbouwverkeer. Daarnaast zal vooral tijdens de oogstperiodes vervuiling door modder op de 

wegen optreden. Door de toename van het landbouwverkeer en de toenemende kans op vervuiling door 

modder, wordt de verkeersveiligheid, met name op de Boksumerdyk, negatief beïnvloed. 

 

Conclusie 

In vergelijking met de referentiesituatie neemt de verkeersveiligheid af. Deze afname wordt veroorzaakt door een 

toename van het landbouw verkeer en vervuiling door modder. Deze afname is  echter beperkt gezien de lage 

verkeersintensiteiten. 



Bijlage 10  Wateradvies

 
DLV Bouw , Milieu en Techniek BV ontw erp, 29 oktober 2014 191



W E X T E R S K I P 
F R Y S L A N 

ARCHIEF 

Gemeente Leeuwarden 
De heerT. Evers 
Postbus 21000 
8900 JA L E E U W A R D E N 

Leeuwarden, 17 juni 2014 Ons kenmerk: WFN1410192 Bele idsontwikkel ing en realisatie 
Bijlage(n): Tel: 058-292 2612 / J .P. van der Kloet Uw kenmerk: 20140430-2-8917 

I ill l i l min 111 inn mil 1111111111111111111111111111 
Onderwerp: 
Wateradvies Boksumerdyk 11 te Leeuwarden - Dairy Campus 

Geachte heer Evers, 

Op 30 april 2014 is door u een digitale watertoets doorlopen voor de Boksumerdyk 11 te 
Leeuwarden. Op dit plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing. Redenen hiervoor zijn 
dat het verhard oppervlak toeneemt met meer dan 200m 2 , dat het plangebied langs een 
hoofdwatergang ligt en dat in het plan oppervlaktewater wordt gedempt en gegraven. Deze brief 
vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. 

Het plan betreft de uitbreiding van de Dairy Campus met de bouw van een ontvangstgebouw, 
verschillende stallen, een melkgebouw en bijbehorende bebouwing en voorzieningen. 
Onderstaande f iguurtoont de toekomstige inrichting van het gebied. 
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Op 17 april heeft u de plannen besproken met Jeannet Bijleveld van Wetterskip Fryslan. Er is toen 
onder andere gesproken over de toegankelijkheid van een gemaal van Wetterskip Fryslan ten zuiden 
van het plangebied. Dit gemaal kan door de aanleg van de Haak om Leeuwarden tijdelijk niet vanaf 
de zuidkant worden bereikt maar is via het plangebied ontsloten. Er is afgesproken dat zolang de 
zuidelijke toegang naar het gemaal nog niet is afgerond het gemaal vanaf de noordkant via de 
gronden van de Dairy Campus bereikbaar blijft. 

Verder is aan de orde geweest dat een deel van een secundaire watergang in oost-westrichting 
gedempt zou moeten worden. Omdat dat dan een doodlopende watergang zou worden, waar de 
waterkwaliteit moeilijk te garanderen is, is afgesproken dat deze watergang dan beter geheel 
gedempt kon worden en qua oppervlakte gecompenseerd in de belangrijkere watergangen in 
noord-zuidrichting. Dit past ook beter in de plannen van de Dairy Campus . 

Leidraad Watertoets 
In de Leidraad Watertoets staan de uitgangspunten waarmee u bij het ontwikkelen van ruimtelijke 
plannen rekening moet houden. Daarnaast is in de Leidraad achtergrondinformatie opgenomen 
over de verschillende onderwerpen en informatie over hoe u het wateradvies kunt verwerken in het 
ruimtelijke plan. De Leidraad Watertoets is te raadplegen op onze website: 
www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. 

Wateraspecten 
In de normale procedure stelt Wetterskip Fryslan een wateradvies op, waarbij we ingaan op de 
aspecten die vanuit het oogpunt van water van belang zijn bij ruimtelijke plannen. De beschrijving 
van de wateraspecten sluit zoveel mogelijk aan bij de indeling van het Waterbeheerplan en de 
Leidraad Watertoets in de thema's Veil ig, Voldoende en Schoon. 

Voldoende 
Hoofdwatergang 
Aan de westkant van het plangebied ligt een hoofdwatergang. Hoofdwatergangen hebben een 
belangrijke aan-, af- en doorvoerfunctie. Voor het onderhoud van deze watergangen is aan beide 
zijden een beschermingszone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied mag u geen 
bebouwing of andere obstakels realiseren. Ook het aanplanten van bijvoorbeeld bomen in de 
beschermingszone is niet toegestaan. Op de kaart in de bijlage is de hoofdwatergang met een 
blauwe lijn indicatief aangegeven. 

Schouwwatergang - Secundaire watergang 
In/langs het plangebied ligt een schouwwatergang. De schouwwatergang is belangrijk voor de aan-, 
af- en doorvoer van water. De eigenaren van de aanliggende percelen zijn verantwoordelijk voor het 
onderhoud aan de schouwwatergang. Bij het uitwerken van de plannen moet u er rekening mee 
houden dat de schouwwatergang bereikbaar blijft voor onderhoud. 

Peilbeheer 
Uw plangebied ligt in een peilgebied met een vast peil van -1,0 m N A P . Dit vastgestelde peil is een 
streefpeil. Het werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de weersomstandigheden niet altijd 
gelijk aan het streefpeil. 
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Drooglegging1 

Bij het realiseren van bebouwing en het aanleggen van de verharding moet u rekening houden met 
voldoende drooglegging om bijvoorbeeld opdrijven van verharding te voorkomen. We adviseren 
voor bebouwing met kruipruimte een drooglegging van 1,10 m en voor bebouwing zonder 
kruipruimte een drooglegging van 0,70 m, gerekend vanaf de te realiseren bovenkant vloer. Ook 
voor verharding adviseren wij een drooglegging van 0,70 m. 

De geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt tussen de -0,10m NAP en de +0,20 m NAP. Wij 
adviseren u om bij het bepalen van de aanleghoogte rekening te houden met de 
droogleggingsnorm. 

Realisatie kelder 
In veel gevallen is het voor de realisatie van een kelder nodig om het grondwater te verlagen. Voor 
het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook het lozen van onttrokken 
grondwater is meldingsplichtig. O m te weten of u met een melding kunt volstaan of een vergunning 
nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslan. 
Meer informatie over de Watervergunning vindt u onder Waterwet in deze brief. 

Compensatie (Dempingen en toename verhard oppervlak) 
Demping 
Onderdeel van uw plan is het dempen van oppervlaktewater in het plangebied. Door het dempen 
van het oppervlaktewater neemt de berging in het watersysteem af, waardoor het watersysteem 
minder robuust en veerkrachtig wordt. De demping moet u voor 100% compenseren in hetzelfde 
peilgebied, zodat het watersysteem evenveel berging houdt. Het betreft de demping van een 
watergang met een breedte op de waterlijn van circa 4 meter of een lengte van circa 180 meter, 
zoals ook beschreven onder Eerder overleg in deze brief. Er wordt circa j2om2 oppervlaktewater 
gedempt. Voor het dempen is een watervergunning nodig, tijdens de vergunningverlening wordt de 
exacte oppervlakte bepaald. 

Toename verhard oppervlak2 

Als gevolg van de realisatie van het plan neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe met 22.800m2. 
Wanneer een terrein onverhard is, kan hemelwater infiltreren in de ondergrond. Door verharding 
van (een deel van) het gebied stroomt het hemelwater versneld af naar het oppervlaktewater, of 
naar het riool wanneer u de verharding afkoppelt. Hierdoor belast u het oppervlaktewater extra. O m 
overlast te voorkomen moet de initiatiefnemer de toename aan verhard oppervlak compenseren. 
Hierbij hanteren wij een compensatienorm van 10%. 10% van de toename aan verhard oppervlak 
moet u in nieuw oppervlaktewater aanleggen. 

Compensatie 
Voor de compensatie van de demping en het verhard oppervlak in het plan moet circa 
((io%*22.8oo)+72o =) 3000m2 nieuw oppervlaktewater worden gerealiseerd. U heeft in het overleg 
van 17 april aangegeven dit te willen realiseren door de aanleg van waterpartijen binnen het 
plangebied en door het verbreden van watergangen in noord-zuidrichting. Wanneer dit nieuwe 
oppervlaktewater voldoet aan de compensatienormen van respectievelijk 100% en 10% dan is dit 
akkoord. 

1 De drooglegging is de afstand tussen waterpei l in de sloot en het maaiveld. Voor won ingen wordt voor het maaiveld de 
bovenkant van de vloer genomen . 
1 Verhard oppervlak: Al le opperv lakten zoals daken, trottoirs en wegen worden gerekend onder de noemer verhard 
oppervlak. 
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Schoon 
Afvalwater- en regenwatersysteem 
O m het aantal overstortingen van rioolwater en de belasting van rioolwaterzuiveringen te beperken, 
is het uitgangspunt om regenwater en rioolwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. 
In geval van dit bouwplan kunt u het hemelwater, afkomstig van verhard oppervlak, onder bij 
Waterkwaliteit in deze brief genoemde voorwaarden, lozen op het oppervlaktewater. 

Tijdens het overleg van 17 april is de zuivering van water op het terrein van de Dairy Campus 
besproken. Plan is onder andere om op het terrein een helofytenfilter aan te leggen om water te 
zuiveren. Wij adviseren u om de plannen voor het zuiveren van water verder af te stemmen met de 
heren T. Claassen en R. Buwalda van Wetterskip Fryslan. Dit is tijdens het overleg van 17 april ook 
aangegeven. 

Waterkwaliteit 
O m een goede waterkwaliteit te realiseren moet u voorkomen dat milieubelastende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. 
Tevens dient u te bouwen met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. 

U dient te voorkomen dat mest, voederresten en perssappen in het oppervlaktewater terecht 
komen. Hierbij moet u voldoen aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen. Voor meer 
informatie of verder advies hierover kunt u contact opnemen met Cluster Vergunningverlening van 
Wetterskip Fryslan. 

Vervolg 
Waterwet 
Voor alle activiteiten in en nabij het watersysteem, waaronder het lozen van afvalwater op het 
oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het aanbrengen van een wijziging in het 
watersysteem, dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen bij Wetterskip Fryslan. 
Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl/waterwet) treft u meer informatie aan over de 
Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een 
watervergunning downloaden. De aanvraag voor een watervergunning of de melding kunt u ook 
gelijktijdig met de omgevingsvergunningaanvraag indienen via het omgevingsloket online 
(www.omgevingsloket.nl). 

Procedure 
Wij gaan er van uit dat u de in deze watertoets vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de 
verdere planvorming. Wij vragen u om het wateradvies te communiceren met de initiatiefnemer. 
Wanneer u de vermelde adviezen opvolgt zien wij met betrekking tot het voorliggende plan geen 
waterhuishoudkundige bezwaren. Hierbij geven wij dan ook een positief wateradvies. De 
watertoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond. 
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Als u over Als u vragen heeft over het wateradvies of verder wilt overleggen over het plan, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeentelijk contactpersoon van Wetterskip Fryslan, Jeannet Bijleveld of de 
opsteller van dit wateradvies, Jelly van der Kloet. De in deze brief genoemde afdelingen en personen 
zijn telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Wetterskip Fryslan: 
058-292 22 22. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan, 

Mevrouw drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen. 

Kopie aan: Jeannet Bi j leveld, Rindert van der Kooi , Benny Haarsma, Theo Claassen, Riens Buwalda 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding voor bedrijfs- en erfwaterplan  

Op een melkveebedrijf zijn verschillende afvalstromen en of productresten die de oorzaak zijn van 
vervuiling op het erf. De belangrijkste vervuilingsbronnen zijn voerresten, perssappen, percolaat en 
mest. Wanneer hemelwater in contact komt met voornoemde verontreinigingsbronnen vervuilt het. 
Als vervolgens dit vervuilde water ofwel erfafspoelwater in het oppervlaktewater of de bodem 
terecht komt vindt er verdere verontreiniging plaats. Door bij nieuwbouw van stallen en sleufsilo’s, 
en de gehele erfinrichting, rekening te houden met bovenstaande kan veel ellende worden 
voorkomen. Bij de toekomstige erfsituatie van Dairy Campus wil de opdrachtgever hier nadrukkelijk 
aandacht aan besteden. Daarnaast is er sprake van regelgeving voor het lozen van 
(afval)waterstromen vanaf agrarische bedrijven naar de bodem en naar het oppervlaktewater. 
Relevante regelgeving is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze regelgeving vanuit het 
Activiteitenbesluit zal meegenomen worden bij de opzet van dit bedrijfs- en erfwaterplan. Naast 
deze afvalstromen komen ook de andere binnen het bedrijf belangrijke (afval)waterstromen aan de 
orde. 

1.2. Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 zal ingaan op de huidige situatie met een bedrijfsbeschrijving en de huidige 
erfsituatie. 

 Hoofdstuk 3 zal ingaan op de relevante regelgeving, hierbij komt het Activiteitenbesluit aan de 
orde. Aansluitend worden aanbevelingen naar aanleiding van regelgeving en vanuit 
landbouwkundige hoek gedaan. 

 Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de toekomstige situatie. Hierin worden de erfindeling en 
de invloedsfactoren op het gebied van erfwaterafspoeling beschreven. 

 Hoofdstuk 5 bevat een conclusie op basis van voorgaande hoofdstukken. Hierbij zal een advies 
worden gegeven. 
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2. Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de huidige bedrijfssituatie beschreven. In de eerste plaats worden de 
algemene kengetallen van het bedrijf weergegeven en vervolgens de huidige erfsituatie toegelicht. 

2.1. Bedrijfsbeschrijving 

In de bestaande situatie zijn op het bedrijf, Dairy Campus geheten, 244 melkkoeien en 181 stuks 
jongvee aanwezig. De huidige bebouwing bestaat uit een tweetal woningen, een ligboxenstal met 
voorgebouw en een jongveestal/potstal annex werktuigenberging. Daarnaast zijn er een aantal 
voer- en mestopslagen en een vergistingsinstallatie aanwezig. Deze gebouwen en bouwwerken 
blijven in de nieuwe situatie behouden en worden deels omgebouwd en geïntegreerd in het 
nieuwbouwplan van Dairy Campus.  

2.2. Erfsituatie 

De huidige erfindeling met gebouwen, voeropslagen en vergister zoals in voorgaande paragraaf 
beschreven kunt u terugvinden in figuur 2.2.1. 
Het verhard oppervlak van het totaal aan gebouwen, voeropslagen en verharding bestaat uit: 
Bebouwing 4.050 m² 
Sleufsilo’s 1.600 m² 
Erfverharding  6.000 m² 
Totaal  11.650 m² 
 
Deze oppervlakte wordt aangehouden als nulsituatie voor het berekenen van de toename in verhard 
oppervlak bij realisatie van nieuw- en verbouwplannen. 
 
In de huidige situatie kon het erfafspoelwater geloosd worden op een cascadegreppel, deze is 
echter buiten functie omdat deze onvoldoende functioneerde.  

 
Figuur 2.2.1: Huidige erfindeling 



 

© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 23 mei 2014 5 
Bedrijfs- en erfwaterplan Dairy Campus   

3.  Relevante regelgeving 

In dit hoofdstuk wordt de relevante regelgeving met betrekking tot erfafspoelwater beschreven.  
Relevante regelgeving was opgenomen in het Lozingenbesluit bodembescherming en het 
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, deze is per 1 januari 2013 opgegaan in het 
Activiteitenbesluit. Belangrijke aspecten hierbij zijn de opslag van het ruwvoer en de opslag van 
vaste mest. Deze zaken komen in dit hoofdstuk aan de orde. Daarnaast ook de voorschriften voor 
het lozen van afvalwater bij reiniging voer- en werktuigen en waterbehandelingssystemen. Daarbij 
worden aanbevelingen gedaan voor een juiste manier van opslag en vanuit landbouwkundig 
oogpunt. 

3.1. Activiteitenbesluit 

In het Activiteitenbesluit zijn de voorschriften voor bodembescherming bij het opslaan van 
agrarische bedrijfsstoffen (vaste mest en ruwvoer) terug te vinden in paragraaf 3.4.5, artikel 3.45 t/m 
3.49, artikel 6.24c, artikel 3.65 en artikel 6.5d. Daarnaast zijn ook voorschriften voor het lozen van 
reinigingswater en spoel- en/of afvalwater van waterbehandelingsystemen in het Activiteitenbesluit 
opgenomen. 
 
Opslag vaste mest 
Voor de opslag van vaste mest die minder dan twee weken plaatsvindt, gelden geen voorschriften. 
Opslag langer dan twee weken maar korter dan een half jaar mag op zowel verhard als op 
onverhard oppervlak. Bij opslag van de vaste mest op verhard oppervlak dienen de vloeistoffen die 
eruit lopen in een mestdichte opslagvoorziening te worden opgevangen. Bij opslaan op onverharde 
ondergond is een absorberende laag verplicht. Daarnaast moet de opslag zijn afgedekt. 
Bij opslag van vaste mest langer dan een half jaar is ten minste een vloeistofkerende voorziening 
noodzakelijk. Daarnaast moeten de vrijkomende vloeistoffen worden opgevangen in een mestdichte 
opslagvoorziening. Deze opslagvoorziening moet verdiept liggen zodat vrijkomende vloeistoffen er 
vanzelf naar toe stromen. Deze regels gelden voor vaste mestopslagen met een totaalvolume van 3 
tot 600 m3. 
 
Voor de opslag van vaste mest geldt buiten de bebouwde kom een minimum afstand van 50 meter 
tot geurgevoelige objecten. 
 
Opslag ruwvoer / (natte) bijproducten 
Bij de opslag van ruwvoer en (natte) bijproducten is een bodembeschermende voorziening met 
opvangvoorziening alleen noodzakelijk bij een drogestofgehalte van minder dan 40 procent. Voor 
ruwvoer met een hoger drogestofgehalte is het voldoende dat de opslag is afgedekt. Daarbij gelden 
geen eisen voor de ondergrond, wel moet de opslag bij onverharde ondergrond op een afstand van 
ten minste 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktewater liggen. 
 
Ruwvoeropslag moet op minimaal 25 meter afstand tot een geurgevoelig object liggen. Voor in folie 
verpakte veevoederbalen gelden deze afstandseisen niet. 
 
Ongeacht welke stoffen worden opgeslagen mag het afvalwater op de bodem worden geloosd mits 
het gelijkmatig over de onverharde bodem wordt verspreid. Dit geldt dus ook voor afvalwater wat 
afkomstig is vanuit mest- en voeropslagen. 
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Reinigen voer- en werktuigen 
Voor het reinigen van voer- en werktuigen geldt een lozingsverbod op oppervlaktewater, tenzij er 
een watervergunning is. Het reinigingswater mag wel vrij op het perceel op de bodem worden 
geloosd. Daarnaast mag dit ook op het erf, hierbij geldt de beperking dat er maximaal één voer- of 
werktuig per week wordt gereinigd. 
 
Waterbehandeling 
Het lozen van afvalwater van een ontijzeringsinstallatie op oppervlaktewater is toegestaan mits 
binnen 40 meter geen riolering aanwezig is waarop kan worden geloosd. Wel gelden daarbij de 
volgende maximumnormen voor organische stof en ijzer van achtereenvolgens 15 mg/l en 5 mg/l. 
Lozing van spoelwater bij omgekeerde osmosesystemen en ionenwisselaars op riolering is niet 
toegestaan. Bij deze systemen mag het spoelwater op het oppervlaktewater worden geloosd, mits 
het gehalte aan chloride maximaal 200 mg/l is, het gehalte aan ijzer 2 mg/l en het gehalte aan 
organische stof maximaal 15 mg/l is. In de praktijk blijkt dat aan laatstgenoemde normen niet of 
nauwelijks voldaan kan worden, er zijn dus extra maatregelen nodig om te mogen lozen op het 
oppervlaktewater. 

3.2. Aanbevelingen op basis van regelgeving en landbouwkundig oogpunt 

Opslag vaste mest 
De opslag van vaste mest vindt gedurende het hele jaar plaats op de Dairy Campus. Vanuit de 
regelgeving volgt dan een vloeistofkerende voorziening met opvangput. Aan te bevelen is om zowel 
de vloer als de wanden van gestort beton te maken, dit voorkomt weglekken van vloeistoffen vanuit 
de mestopslag. Door de mestopslagen tevens te voorzien van een opvangput voor het afvalwater 
wordt voldaan aan de regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit. Deze opvangput moet verdiept 
liggen zodat vrijkomende vloeistoffen er vanzelf naar toe stromen. Opvangput staat rechtstreeks in 
verbinding met de mestkelder t.b.v. afvoer afvalwater of wordt met regelmaat leeggepompt. 
 
Opslag ruwvoer / natte bijproducten 
Vanuit de regelgeving is bij kuilgras het afdekken voldoende, in de regel voldoet kuilgras immers 
aan een minimum drogestofpercentage van 40 procent. Als dit percentage niet gehaald wordt, is het 
werken met een vochtabsorberende onderlaag een goede manier om afspoelen van perssappen en 
percolaat tegen te gaan. Bij een absorberende onderlaag kan gedacht worden aan stro, pulpbrok 
etc. Het aantrekken van het vocht door deze absorberende onderlaag zorgt er tevens voor dat er 
een verminderd tot geen voederwaardeverlies optreedt.  
Bij de opslag van maïs en (natte) bijproducten ligt het drogestofpercentage doorgaans lager, vaak 
bevat ingekuilde maïs een drogestofpercentage van 30 tot 40 procent en (natte) bijproducten een 
gehalte onder 30 procent droge stof. De opslagen ten behoeve van maïs en (natte) bijproducten 
onder 40 procent dienen dus voorzien te worden van een vloeistofkerende ondergrond en een 
opvang voor vrijkomende vloeistoffen (perssappen, percolaat, etc.). Ondanks dat de voorschriften, 
zoals in onder meer voorgaande paragraaf beschreven, niet heel strikt zijn is het zeker ook vanuit 
landbouwkundig oogpunt van belang om een goede ruwvoeropslag te hebben. Door bij de 
ruwvoeropslagen van maïs, kuilgras en (natte) bijproducten te zorgen voor een lucht- en 
waterdichte ondergrond en afdekking blijft de voederwaarde van het ruwvoer op peil. 
Advies is dan ook om de voeropslagen ten behoeve van maïs, kuilgras en natte bijproducten te 
voorzien van een verharde ondergrond en water- en luchtdichte opstaande wanden.  
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Voorkeur gaat hierbij uit naar vloer en wanden van gestort beton, daarbij is de kans op luchtintrede 
en vochtverlies het kleinst. Dit komt en de kwaliteit van het ruwvoer/bijproducten en de bescherming 
van de bodem ten goede. Door daarnaast opslagen te voorzien van opvangputten voor vloeistoffen 
(perssappen, percolaat, etc.) die vanuit de opslag vrijkomen is ook hier de bodem vrijgesteld van 
verontreiniging. 
 
Reinigen voer- en werktuigen 
Om het erf zo schoon mogelijk te houden is het aan te raden om de spoelplaats op afschot te 
leggen en te voorzien van een opvangput voor het reinigingswater. Waarbij de put in verbinding 
staat met de mestkelder of met regelmaat wordt leeggepompt en het reinigingswater over de bodem 
wordt verspreid. 
 
Waterbehandeling 
Afhankelijk van het gekozen waterbehandelingssysteem kiezen voor lozen op het oppervlaktewater 
of lozen op een helofytenfilter, conform regelgeving. Met een traditionele ontijzeringsinstallatie is 
gemakkelijker aan de voorschriften te voldoen dan bij een installatie met ionenwisselaar of 
omgekeerde osmose. Bij de twee laatstgenoemde zijn aanvullende maatregelen nodig om aan de 
voorschriften te voldoen. 
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4. Toekomstige situatie 

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van de toekomstige situatie gegeven. Hierbij is 
een schets van het erf met daarop relevante zaken met betrekking tot erfwater als bijlage 
opgenomen. Vervolgens worden alle relevante zaken die invloed op de kwaliteit van het erfwater 
hebben beschreven. 

4.1. Algemene beschrijving toekomstige situatie 

De gewenste omvang van het bedrijf is 540 stuks melkvee en 64 stuks jongvee. Om dit te realiseren 
wordt bestaande bebouwing deels verbouwd en worden er nieuwe stallen voor melkvee gebouwd. 
Van de bestaande bebouwing zal het voorgebouw van de bestaande ligboxenstal omgebouwd 
worden tot inlooplokalen. De ligboxenstal zal intern deels worden verbouwd tot jongveestal. De 
bestaande jongveestal/potstal annex werktuigenberging wordt omgebouwd tot werkplaats, 
afleverstal en werktuigenberging.  
Naast deze verbouwingen aan bestaande stallen wil de initiatiefnemer drie nieuwe stallen ten 
behoeve van het melkvee realiseren. Het betreft hier een transitiestal annex voedingsstal en twee 
meetstallen. De meetstallen zijn bedoeld voor ontwikkelingsgericht onderzoek. Het doel van dit 
onderzoek is om de ligboxenstal, de vrijloopstal, nog te ontwikkelen staltypes of een combinatie 
hiervan, door te ontwikkelen tot innovatieve houderijsystemen. De nieuwe voorzieningen zijn 
gesitueerd als apart cluster dat wel verbonden is met bestaande erf. 
 
De verdeling van de stallen in de gewenste situatie is als volgt: 
 
Bestaande ligboxenstal 
211 melkkoeien  
 
Jongveestallen 
42 kalveren 
104 stuks jongvee 
 
Onderzoeksstallen: 
Voedingsstal:  128  melkkoeien 
Meetstal :    90  melkkoeien 
Transistiestal:     40  melkkoeien 
Melkgebouw: geen vast aantal 
Ligboxenstal: 106  melkkoeien 

4.2. Schematische schets toekomstige erfsituatie 

Als bijlage 1 is een tekening van de toekomstige erfsituatie opgenomen. Op de tekening is de 
scheiding tussen schoon en vuil erf weergegeven. Ook de looplijnen van bezoek, onderzoek en 
werknemers zijn in kaart gebracht. Daarnaast zijn de waterstromen van hemelwaterafvoer, schoon 
erfwater, perssappen en percolaatvocht in kaart gebracht. 
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4.3. Factoren van invloed op kwaliteit bedrijfs- en erfwaterstromen 

4.3.1. (Afval)waterstromen binnen het bedrijf 

Binnen het bedrijf zijn de volgende (afval)waterstromen te onderscheiden: 

 Afvalwater van mest- en voeropslagen 

 Afvalwater van centrale koepad 

 Afvalwater van ontvangstgebouw en personele ruimtes 

 Spoelwater van melk- en koeltankinstallaties 

 Water van erfverhardingen 

 Drinkwater ten behoeve van het vee 
 
De afvalwaterstromen en oplossingen daarvoor rond mest- en voeropslagen en het centrale koepad 
worden in de komende paragrafen beschreven. 
Het afvalwater van het ontvangstgebouw en de personele ruimtes zal op een helofytenfilter 
aangesloten worden. Spoelwater van de melk- en koeltankinstallaties komen in de mestkelders 
onder de koestallen terecht. Het afspoelende erfwater wordt op het oppervlaktewater geloosd met 
behulp van enkele straatkolken. Dit is mogelijk omdat bij mest- en voeropslagen en het kuilpad 
voorzieningen getroffen worden om de vrijkomende vloeistoffen te keren en op te vangen. Daardoor 
blijft het overige verharde erfgedeelte vrij van vervuiling en daarmee kan het regenwater wat op dit 
erf valt op het oppervlaktewater worden geloosd. Hierbij dient het erf wel bezemschoon te zijn. 
Veedrinkwater wordt verkregen middels een bronwaterinstallatie. 

4.3.2. Inrichting van het bouwblok 

Bebouwing van het bouwblok is deels bestaand, zoals terug te vinden in figuur 2.1.1., en daarnaast 
komt er een cluster van nieuwe bebouwing bij. De verschillende stallen worden in de toekomstige 
situatie aan elkaar gekoppeld middels een centrale gang voor het melkvee. Het melkvee uit de 
diverse stallen kan middels deze gang de melkstal en de separatie- en onderzoeksruimtes bereiken.  
De ontvangstruimtes en dergelijke worden op het voorterrein gerealiseerd zodat bezoekers te allen 
tijde enkel via een hygiënesluis het bedrijf betreden. De nieuwe voeropslagen worden als cluster 
van sleufsilo’s achter en in lijn met de voorliggende stal geplaatst. Bestaande voeropslagen blijven 
gehandhaafd maar veranderen van functie, zie bijlage 1. De opslagen zullen gebruikt worden voor 
de opslag van voeding/materiaal voor de vergister. 

4.3.3. Het erf 

Het scheiden van het erf in een ‘schoon’ en ‘vuil’ deel is in dit plan van wezenlijk belang om ziekte-
insleep en dergelijke te voorkomen. De knip tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ is in de toekomstige situatie 
wat lastig te maken. De voersilo’s die verspreidt op het erf en niet aan de voorzijde van het bedrijf 
komen te staan zijn hier de oorzaak van. Als mogelijke oplossing zou een ontsmettingsbak/mat op 
de scheiding van ‘schoon’/’vuil’ gelegd kunnen worden. In dat geval kunnen alle gebouwen, 
voeropslagen en voersilo’s als ‘schoon’ worden aangemerkt. Vervuild water wat ter ontsmetting 
gebruikt is wordt geloosd op de drijfmestkelders. 
Op de scheiding van ‘schoon’ / ‘vuil’ erfgedeelte is het raadzaam om een afscheiding te plaatsen, 
zodat voor ieder helder is waar de scheiding ligt en geen overschrijding plaatsvindt zonder passage 
van de hygiënesluis. 
De betreders van het bedrijf kunnen we onderverdelen in bezoekers, studenten/scholieren, 
onderzoekers, medewerkers, de RMO en toeleverende bedrijven.  
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Betreders/bezoekers krijgen een aparte ingang vanaf de hoofdweg (Boksumerdijk). Dit is ook de 
route waar de RMO gebruik van gaat maken. Al het andere bedrijfsmatige verkeer (toeleverende 
bedrijven) met tractoren en vrachtwagens loopt via de huidige ingang van het erf naar het nieuwe 
cluster.  
Betreders komen het bedrijf alleen binnen door gebruik te maken van de hygiënesluis. Betreders 
komen dus vanuit het ‘vuile’ gedeelte van het erf via de hygiënesluis op het ‘schone’ erfgedeelte 
terecht. 
Op het erf is sprake van koeverkeer van met name melkvee vanuit de ‘slaapstallen’ naar de 
melkstal en separatie- en onderzoeksruimtes. Dit verkeer vindt plaats over een centraal pad die de 
verschillende stallen met elkaar verbindt. Dit centrale pad bevindt zich in de open buitenlucht. 
Vermenging van mest en regenwater is hier een aandachtspunt. Om vervuiling van het erf en 
afvoer/uitspoelen van mest naar het oppervlaktewater te voorkomen moet er aan beide zijden van 
dit pad een opstaande rand komen die ervoor zorgt dat mest en regenwater binnen de kaders blijft. 
Raadzaam is om het pad en opstaande rand in gestort beton uit te voeren, let daarbij wel op 
voldoende stroefheid in verband met de beloopbaarheid voor het melkvee. Vervolgens dient het 
centrale koepad tweemaal daags (na het melken) geschoven te worden, mest en regenwater 
kunnen daarbij gelost worden bij enkele mestafstortputten. Deze afstortputten komen uit op de 
mestkelders van de verschillende stallen. Op deze manier komt er ook behoorlijk wat regenwater in 
de mestopslagen terecht, wellicht is een gehele overkapping van het koepad een goede oplossing 
voor het weren van regenwater. Wanneer het pad daarnaast onderkelderd zou zijn levert dit 
mogelijkheden met automatische mestschuiven op en extra mestopslagcapaciteit. 

4.3.4. Inkuilen van ruwvoer 

Het inkuilen van ruwvoer wordt uitbesteed aan de loonwerker. Gras en maïs worden met behulp van 
een hakselaar geoogst. Het gras wordt geoogst met een drogestofpercentage van minimaal 40 
procent en maïs met een drogestofpercentage van minimaal 30 procent. Wanneer het ruwvoer 
onder bovenstaand beschreven omstandigheden ingekuild wordt is de kans op perssappen relatief 
klein. Door direct aansluitend op het inkuilproces het ruwvoer onder te dekken wordt direct contact 
van regenwater met eventuele perssappen vermeden en daarmee de vorming van percolaatvocht 
voorkomen. Als deze percentages niet gehaald worden, is het werken met een vochtabsorberende 
onderlaag een goede manier om afspoelen van perssappen en percolaat tegen te gaan. Bij een 
absorberende onderlaag kan gedacht worden aan stro, pulpbrok etc. Het aantrekken van het vocht 
door deze absorberende onderlaag zorgt er tevens voor dat er een verminderd tot geen 
voederwaardeverlies optreedt.  

4.3.5. Opslag van ruwvoer 

De opslag van zowel gras als maïs vindt plaats in de sleufsilo’s die op het bedrijf gelegen zijn. 
Zowel vloer als wanden van de sleufsilo’s bestaan uit gestort en dus vloeistofdicht beton. De 
afdekking van het ruwvoer met landbouwfolie en de afdichting met zand/slurven voorkomt 
vermenging van eventuele perssappen met regenwater. In de fase van uitkuilen/vervoederen 
wanneer de kuil geopend is worden perssappen en percolaatvocht opgevangen in een bufferput 
met overloop naar de mestkelders. In periodes waarin het ruwvoer niet vervoerd wordt, de 
sleufsilo’s leeg zijn en/of er sprake is van overvloedige regenval kan de bufferput worden afgesloten 
met een afsluiter. Hierbij wordt het regenwater vervolgens met een afvoer op een cascade-greppel 
geloosd. Een goede optie is om bij beide clusters van nieuw te realiseren voeropslagen een 
cascadegreppel te realiseren.  
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De afstand van voeropslagen naar greppel blijft zo klein, wat resulteert in minder rioleringswerk etc. 
Daarbij neemt ook de verstoppingsgevoeligheid van het rioleringswerk af. 

4.3.6. Opslag van natte bijproducten 

Er zijn momenteel nog geen natte bijproducten aanwezig. Mocht in de toekomst hier wel voor 
gekozen worden dan geldt hiervoor dezelfde opslagmethode als bij de ruwvoeropslag. Regelgeving 
voor de opslag van natte bijproducten is gelijk aan de regelgeving voor de opslag van ruwvoer, zie 
paragraaf 3.1. 

4.3.7. Uitkuilen van ruwvoer (vervoederen) 

Op het bedrijf wordt met twee verschillende werktuigen uitgekuild/gevoerd. Het betreft hier een 
zelfrijdende voermengwagen met frees. Deze verzorgt dagelijks het voer voor de stallen zonder 
automatisch voersysteem. De zelfrijdende voermengwagen laat met behulp van de frees een strak 
snijvlak achter, dit verkleint de kans op vorming van percolaatvocht. Daarnaast voorkomt de alles-
in-een combinatie het vermorsen van voer en achterblijven van voerresten op het erf. Dit komt de 
erfwaterkwaliteit ten goede. Naast deze zelfrijdende voermengwagen worden de voerbunkers van 
het automatische voersysteem gevuld met behulp van een kuilvoersnijder. Dit vindt één keer in de 
drie dagen plaats. Ook de kuilvoersnijder zorgt voor een strak snijvlak bij het uitkuilen. Wel bestaat 
er met de kuilvoersnijder het gevaar van vermorsen van het ruwvoer. Wanneer dit echter direct na 
de werkzaamheden wordt opgeruimd is de kans op vorming van percolaatvocht en vervuiling van 
het erf klein. 

4.3.8. Opslag van vaste mest 

De opslag van vaste mest vindt plaats in twee mestopslagen. Deze mestopslagen bestaan uit vloer 
en wanden van gestort beton en zijn daarmee vloeistofdicht. Beide mestopslagen zijn voorzien van 
een opvangput voor vrijkomende vloeistoffen. Deze opvangputten staan in verbinding met de 
mestkelder onder de stallen of worden met enige frequentie leeggepompt. 

4.3.9. Schoonmaak stallen en werktuigen 

De schoonmaak van de stallen is niet van invloed op de erfwaterkwaliteit. Al het water wat hierbij 
vrijkomt, komt in de mestkelders terecht. 
Het reinigen van werktuigen vindt plaats op de daarvoor bestemde spoelplaats/spuitplaats. Het is 
raadzaam om de spoelplaats op het ‘vuile’ erfgedeelte te situeren. Daardoor blijft het ‘schone’ 
erfgedeelte vrij van vervuiling.  
 
Het reinigingswater mag niet op het oppervlaktewater worden geloosd, dit water mag wel op de 
bodem op het perceel worden geloosd of op het erf zelf wanneer maximaal eenmaal per week een 
voer- of werktuig wordt gereinigd. Wanneer lozing op het riool plaatsvindt, moet aan de lozingseisen 
worden voldaan. Om het erf zo schoon mogelijk te houden is het aan te raden om de spoelplaats op 
afschot te leggen en te voorzien van een opvangput voor het reinigingswater. Deze kan of met de 
mestkelder verbonden worden of met een bepaalde frequentie leeggepompt worden waarbij het 
reinigingswater over de bodem wordt verspreid. In de periodes dat de spoelplaats buiten gebruik is 
wordt de opvangput met een deksel afgesloten. 
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4.3.10. Opslag brandstof e.d. 

Brandstofopslag ten behoeve van tractoren en werktuigen wordt in een dubbelwandige opslagtank 
in de werktuigenberging opgeslagen. De werktuigenberging is voorzien van een vloeistofdichte 
vloer. Tractoren en werktuigen worden binnen afgetankt, zo wordt voorkomen dat brandstof bij 
vermorsing in contact komt met regenwater. 

4.3.11. Afvoer hemelwater 

Het bedrijf heeft meerdere bedrijfsgebouwen zoals al eerder beschreven. Al het regenwater wat op 
de gebouwen valt wordt afgevoerd middels de hemelwaterafvoeren (zie bijlage 1) naar nabijgelegen 
oppervlaktewater. Mogelijk kan er nog wat gedaan worden met regenwateropvang ten behoeve van 
drinkwater voor het vee of reiniging. 

4.3.12. Compensatie toename verhard oppervlak 

Het verhard oppervlak van het totaal aan bestaande gebouwen, voeropslagen en verharding 
bestaat uit: 
Bebouwing  4.050 m² 
Sleufsilo’s 1.600 m² 
Erfverharding 6.000 m² 
Totaal 11.650 m² 
 
Deze oppervlakte wordt aangehouden als nulsituatie voor het berekenen van de toename in verhard 
oppervlak bij realisatie van nieuw- en verbouwplannen. 
 
Het verhard oppervlak van het totaal aan bestaande en nieuwe gebouwen, voeropslagen en 
verharding bestaat uit: 
Bebouwing 15.350 m² 
Sleufsilo’s en 
erfverharding 

19.100 m² 

Totaal 34.450 m² 
 
In deze vergroting zijn ook de toekomstige gebouwen meegenomen, zoals de jongveestallen en de 
experimentele stal. Van deze stallen wordt de vergunning pas in fase drie aangevraagd.  
Toename verhard oppervlak bedraagt (34.150 m2 minus 11.650 m2) 22.800m2. Voor deze toename 
dient een compensatie van 10 procent gedaan te worden in de vorm van extra waterberging.  
Dit volgens de voorschriften van Wetterskip Fryslân. Compensatie komt daarmee uit op 2.280 m2. 

Ter compensatie wordt in de middenstrook van het complex van de Dairy Campus de bestaande 
sloot vergroot tot een nieuwe vijverpartij. Deze wordt aangelegd als onderdeel van een 
representatieve landschappelijke inpassing. De bergingscapaciteit zal minimaal 2.280 m² bedragen. 
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5. Aanbevelingen en te nemen (bovenwettelijke) maatregelen 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 5 op basis van voorliggende hoofdstukken de belangrijkste 
aanbevelingen weergegeven. De overige paragrafen geven het advies weer voor te nemen 
(bovenwettelijke) maatregelen met betrekking tot opvang en verwerking van regenwater, ‘vuil’ en 
‘schoon’ erfwater en afvalwater. 

5.1. Aanbevelingen 

Belangrijkste aanbevelingen op basis van voorgaande hoofdstukken: 

 Erf inrichten met een ‘schoon’ en ‘vuil’ erfgedeelte. 

 Erf bezemschoon houden zodat erfafspoelwater op oppervlaktewater geloosd kan worden. 

 Vaste mest- en ruwvoeropslagen uitvoeren met gestorte vloer en wanden, voorzien van 
opvangputten ten behoeve van vloeistoffen als perssappen, percolaat, etc. 

 Schoonmaken voer- en werktuigen op daarvoor bestemde spoelplaats, spoelplaats op afschot 
naar opvangput. 

 Centrale koepad van gestort beton met opstaande randen om vervuiling van erf met mest te 
voorkomen, geheel overkappen als oplossing voor vermenging van mest met regenwater (wat 
nadelig is voor mestopslagcapaciteit). 

 Afvoer van hemelwater van daken op oppervlaktewater, eventueel opvangen ten behoeve van 
drinkwater vee of reiniging. 

 Compensatie toename verhard oppervlak 2.280 m2. 

 Alle afvalstromen gescheiden opvangen, zodat hergebruik nu of in de toekomst mogelijk is.  

5.2. Regenwater 

Maatregelen om op een verantwoorde manier om te gaan met regenwater: 

 Alle gebouwen voorzien van dakgoten. 

 Goede hydraulische scheiding tussen erf met mogelijke voerresten zijnde ‘vuil’ erf en overige 
‘schoon’ erf middels verharding op afschot. 

 Hergebruik regenwater voor o.a.: 
o Toiletten / grijs gebruik in ontvangstgebouw 
o Reinigen werktuigen 
o Reinigen stallen 

 Opvang regenwater in ondergrondse opslag, voordelen daarvan zijn geen licht van buitenaf en 
een lage temperatuur. Eventueel de vijver bij entree terrein als buffer gebruiken. 

 Opstellen regenwaterplan om bovenstaande zaken te optimaliseren. 

 Uit informatie van Remon blijkt dat het regenwater ook dusdanig kan worden gereinigd dat dit 
geschikt is als drinkwater voor koeien.  

5.3. ‘Vuil’ en ‘schoon’ erfwater 

Maatregelen om op een verantwoorde manier om te gaan met ‘vuil’ en ‘schoon’ erfwater: 

 De volgende vuilwaterstromen zijn te onderscheiden op het boerenerf: 
o Perssappen; vrijkomend productvocht uit ruwvoer/bijproducten 
o Percolaat; regenwater i.c.m. perssappen 

 Alle perssappen en percolaat opvangen in opvangput/mestkelders vergt grote 
opslagcapaciteit.                                                                                                                      
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In de toekomst zijn er mogelijk twee alternatieve opties beschikbaar. Deze beiden optie zijn 
nog niet praktijkrijp. We adviseren om al rekening te houden met deze opties. Het betreft: 
1. Perssappen en percolaat reinigen en werken met automatische kleppen, zodat stroom 

schoon of vuil erfwater automatisch gedetecteerd wordt en op de juiste plaats geloosd.  
2. Reinigen van de perssappen en percolaat, zodanig dat het water loosbaar is op het 

oppervlaktewater.  
Op dit moment is het versproeien van perssappen en percolaat over landbouwgronden een 
voldoende en geaccepteerde oplossing. 

   Houd het vuile erf zo klein mogelijk. Gezien de methode van voeren kan dit worden beperkt 
tot de ruimte op en rond de voeropslagen en het erf tussen de voeropslagen en de 
voerkeuken. Hier komen de resten van voer samen met regenwater en zo percolaat vormen. 
Tussen dit en het schone erf kan er een goede hydraulische scheiding gemaakt worden 
middels verharding op afschot. 

   Realiseren van een dubbel afvoersysteem t.p.v. voeropslagen waarbij schoon en vuil water 
gescheiden afgevoerd kunnen worden en daar de mogelijkheid openhouden om met 
zuivering en automatische kleppen te kunnen werken. 

   Schoon erfwater zou optioneel (na reiniging) te gebruiken zijn als drinkwater voor koeien.  

   Schoon erf daar waar mogelijk voorzien van groenspoorplaten om het totaal verhard 
oppervlak te beperken. 

   Uitwerken van bovenstaande op tekening met schoon en vuil erf inclusief afschotrichtingen 
en hoogtes. 

5.4. Afvalwater 

 Huishoudelijk afvalwater i.v.m. wisselend aanbod qua omvang afvalwaterstromen aansluiten 
op een helofytenfilter, hiertoe dient de optimale omvang van het helofytenfilter berekent te 
worden. 

 Optioneel zou met dit filter ook het vuile bedrijfsafvalwater en het perculaatwater gereinigd 
kunnen worden. Dit moet nader onderzocht worden.  

 Mogelijk is het water vanuit het helofytenfilter na nareiniging geschikt als drinkwater voor de 
koeien. 
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