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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2015.01 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1652071

Aanvraagnaam Birdspinnekopmolen

Uw referentiecode Birdspinnekopmolen

Ingediend op 03-07-2015

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Verplaatsing Birdspinnekopmolen ivm. aan te brengen
doorsteek van het meer en het verdwijnen van de gehele
polder.

Opmerking Zie begeleidend schrijven.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Alle bijlagen compleet.

Bijlagen n.v.t. of al bekend alle bijlagen compleet.

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Leeuwarden

Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH  Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000
8900 JA  Leeuwarden

Telefoonnummer: 14 058

E-mailadres algemeen: gemeente@leeuwarden.nl

Website: www.leeuwarden.nl

Bereikbaar op: Maandag-vrijdag: 8.30 - 17.00 uur. Don.: tot 19.30
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen

• Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Bijlagen
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Formulierversie
2015.01 Locatie

1 Adres

Postcode 9001ZV

Huisnummer 17

Huisletter -

Huisnummertoevoeging bij

Straatnaam Burd

Plaatsnaam Grou

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Betreft verplaatsing van de poldermolen De
Birdspinnekopmolen.
Thans staande op Burd 22a 9001ZW Grou (kad. gem.
Grouw K97). De molen wordt verplaatst naar bij Burd 17
9001 ZV Grou, zie ook situatietekening en bestek.
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Formulierversie
2015.01

Handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of
slopen

1 Monument slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen

Waar gaat het om? Rijksbeschermd monument
Provinciaal beschermd monument
Gemeentelijk beschermd monument

Om welk soort Rijksbeschermd
monument gaat het?

(Gebouwd) monument
Aangelegd monument
Archeologisch monument

Wat is het monumentnummer? 22915

Wat is de naam van het
beschermde monument?

Birdspinnekopmolen

Gaat u het beschermde monument
geheel of gedeeltelijk slopen?

Geheel slopen
Gedeeltelijk slopen
Niet slopen

Is er sprake van een
functiewijziging van het
monument?

Ja
Nee

2 Ingreep aan het beschermde monument

Aan welke onderdelen van het
beschermde monument gaat u
werkzaamheden uitvoeren?

Daken en goten
Kozijnen, ramen en deuren
Gevels
Casco en constructie
Binnenwerk, interieurs
Buitenwerk (bouwwerken)
Orgel
Bijzondere onderdelen (algemeen)
Bijzondere onderdelen aan molens, gemalen en/of
sluizen
Dijken, dijklichamen
Tuinen en parken
Archeologisch monument
Anders

Aan welke bijzondere onderdelen
van molens, gemalen en sluizen
gaat u werkzaamheden uitvoeren?

Gevlucht
Stelling
Gaande werk
Staande werk
Maalderijmachines
Silo's
Biotoop
Waterlopen
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Wateropvoerwerktuig
Aandrijvingsmechanisme
Beschoeiing- en remmingswerken
Metaal-, smeed- en klinkwerk

Welke werkzaamheden gaat u
aan molens, gemalen en sluizen
uitvoeren?

Vervanging conform bestaand
Verandering
Onderhoud met wijziging
(Gedeeltelijk) slopen
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Formulierversie
2015.01 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting De molen De Birdspinnekopmolen wordt verplaatst. zie
projectomschrijving, bestek, waardestelling, tekenngen
en brief en verslag bespreking met wethouder en
gedeputeerde.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Maalvaardige poldermolen
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Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Maalvaardige poldermolen

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De molen wordt verplaatst. Materiaal, uiterlijk en
kleurstelling als bestaand.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Buitengebied 2008 10 maart 2009

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Verplaatsing molen

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.01

Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Kan het project waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt gevolgen hebben voor een
Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument? Dan moet uw aanvraag op basis van de
Natuurbeschermingswet 1998 worden beoordeeld. Neem voor deze beoordeling contact op met uw
gemeente.

Vindt het project in of nabij één of
meerdere Natura 2000-gebieden
plaats?

Ja
Nee

Vindt het project in of nabij
één of meerdere beschermde
natuurmonumenten plaats?

Ja
Nee

Beschrijf om welk(e) beschermd(e)
natuurmonument(en) het gaat en
de afstand van elk gebied tot het
project in meter.

Alde Feanen 200 meter (op huidige standplaats 350 meter)

Beschrijf uw belang bij
het verkrijgen van de
omgevingsvergunning.

Door het verplaatsen van de molen kan deze zijn functie
als werkende poldermolen behouden. Op deze wijze zal
het ook in de toekomst aantrekkelijk blijven om de molen
te bezoeken. Molens zijn de meest kwetsbare categorie
monumenten, er is gebleken dat molens die geen functie
hebben in toekomst teloor zullen gaan. Verkrijgen van
de vergunning is derhalve essentieel om dit bijzondere
Rijksmonument in de toekomst te behouden.

Geef de periode(s) waarbinnen de
ecologisch relevante handelingen
binnen het project plaatsvinden.

juni 2016- sept. 2016 (buiten het reguliere broedseizoen)

Welk effect heeft het project op
de instandhoudingsdoelstellingen
in de aangegeven Natura 2000-
gebieden?

Een mogelijk negatief effect is niet uit te sluiten, maar dit
effect is zeker niet significant
Een significant negatief effect is niet uit te sluiten



Datum aanvraag: 3 juli 2015 Aanvraagnummer: 1652071 Bevoegd gezag: Gemeente Leeuwarden Pagina 1 van 2

Formulierversie
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Handelingen met gevolgen
voor beschermde plant- en
diersoorten

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Als uit te voeren handelingen beschermde planten en/of dieren kunnen beschadigen, moet op basis
van de Flora- en faunawet worden beoordeeld of u dit onderdeel moet opnemen in de aanvraag
voor de omgevingsvergunning of dat mogelijk een vrijstelling geldt. Voor het antwoord op deze
vragen en voor het invullen van de aanvraag hebt u specifieke (ecologische) kennis en rapporten
nodig. Het is raadzaam hiervoor contact op te nemen met een ecologisch deskundige. Neem
contact op met uw gemeente voor meer informatie.

Op welke beschermde plant- en/of
diersoorten en verbodsbepalingen
heeft uw aanvraag voor een
omgevingsvergunning betrekking?

Zie ecologische toets. De uit te voeren werkzaamheden
zullen een verwaarloosde invloed hebben op de
natuurwaarden. Verplaatsing molen maakt deel uit van
de algehele versterking van de boezemkaden. (Molen
wordt op één van deze boezemkaden geplaatst). Er zullen
geen nieuwe watergangen te hoeven worden aangelegd.
Het weer in werking stellen zal een positieve werking
hebben op de aanwezige natuurwaarden, door een betere
doorstroming van de poldersloten.

Geef een samenvatting van het
doel van uw project.

Zie projectplan.

Geef de planning van de
handelingen en een onderbouwing
hiervoor aan.

Uitvoering juni 2016-sept. 2016.
Werkzaamheden buiten broedseizoen. Gezien de droge
toestand van het land, zijn er geen verstorende maatregelen
nodig zoals aanbrengen rijplaten ed.

Tasten uw handelingen de functies
van de groei-, voortplantings- en/of
vaste rust- en verblijfplaats van de
plant- en/of diersoorten aan?

Ja
Nee

Tasten uw handelingen de gunstige
staat van instandhouding voor de
plant- en/of diersoorten aan?

Ja
Nee

Treft u maatregelen die de
aantasting van de groei-,
voortplantings- en/of vaste rust-
en verblijfplaats van de plant-
en/of diersoorten beperken
of voorkomen (mitigerende
maatregelen)?

Ja
Nee

Treft u maatregelen om de
onvermijdelijke aantasting van de
groei-, voortplantings- en/of vaste
rust- en verblijfplaats van de plant-
en/of diersoorten die optreedt te
compenseren (compenserende
maatregelen)?

Ja
Nee
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Vraagt u een vergunning aan
voor een vogelsoort, een soort
die staat vermeld op bijlage IV
van de Europese Habitatrichtlijn,
en/of een soort die staat vermeld
op bijlage I bij het Besluit
vrijstellingen beschermde dier- en
plantensoorten?

Ja
Nee
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Formulierversie
2015.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Grou projectomschrijving
10-11-2014

Grou Molen De Bird
projectomschrijving
10-11-2014.pdf

Gegevens overige
wijzigingen monument

03-07-2015 In
behandeling

bestek verplaatsing
Birdspinnekop

bestek verplaatsing
Birdspinnekopmole
Grou 10-11-2014.pdf

Gegevens overige
wijzigingen monument

03-07-2015 In
behandeling

Waardestelling
Birdspinnekop
10-11-2014

Waardestelling Molen
Birdspinnekop te
Grou ivm verplaatsing
10-11-2014.pdf

Anders 03-07-2015 In
behandeling

Blad 01 Aanzichten 1
100_pdf

Blad 01 Aanzichten 1
100.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

03-07-2015 In
behandeling

Blad 02 Doorsnede AA 1
50_pdf

Blad 02 Doorsnede
AA 1 50.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

03-07-2015 In
behandeling

Blad 03 Doorsnede BB 1
50_pdf

Blad 03 Doorsnede
BB 1 50.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

03-07-2015 In
behandeling

Blad 04 Plattegrond 1
50_pdf

Blad 04 Plattegrond 1
50.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

03-07-2015 In
behandeling

Blad 05 Fundering 1
50_pdf

Blad 05 Fundering 1
50.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

03-07-2015 In
behandeling

Blad 06 Situatie 1
200_pdf

Blad 06 Situatie 1
200.pdf

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

03-07-2015 In
behandeling

reactie stichting op
verplaatsing

reactie stichting
op verplaatsing
28-10-2014.pdf

Anders 03-07-2015 In
behandeling

Kort besprekingverslag
Provincie Fryslan

Kort besprekingvers-
lag overleg Provincie
Fryslan 26-9-2014.pdf

Anders 03-07-2015 In
behandeling

Brief Fryske Gea
Burdspinnekopmole

Brief Fryske Gea
verplaatsing
Burdspinnekopm-
ole.jpg

Anders 03-07-2015 In
behandeling

Ecologische toets
Burd_pdf

Ecologische toets
Burd.pdf

Gegevens Handelingen
met gevolgen
voor beschermde
natuurgebieden

03-07-2015 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Gegevens Handelingen
met gevolgen voor
beschermde plant- en
diersoorten

begeleidend schrijven Gemeente
Leeuwarden
begeleidend schrijven
omgevingssverg-
unningsaanvraag
molen De Burd
2-7-2015.pdf

Anders 03-07-2015 In
behandeling
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1 Inleiding 

In december 2000 is door GS van Fryslân het raamplan van de herinrichting Swette-De Burd 
vastgesteld. In het raamplan worden verschillende inrichtingsvoorstellen beschreven die gericht 
zijn op  structuurverbetering van de landbouw, inrichting van natuur en landschap, recreatieve 
inrichtingsmaatregelen en de vermindering van milieuproblemen. De projecten of deelplannen die 
hieruit voortvloeien worden ondergebracht in uitvoeringsmodules. In het kader van de 3e 

 
module

van de herinrichting Swette-de Burd wordt het eiland de Burd ingericht tot natuurgebied. Het 
gebied wordt ingericht met het oog op het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. 
Het aanpassen van de waterhuishouding is hiervoor noodzakelijk. Rond het eiland wordt een 
kade aangelegd. Op enkele plaatsen wordt nieuw bûtlân gecreëerd.  
In het zuiden van het eiland zal een verbinding worden gerealiseerd tussen het Pikmar en de 
Wide Ee. Het zuidelijk deel van de Burd wordt hiervoor doorgraven. Aan de zuidkant van de 
Suderburd ontstaat hiermee een nieuw eiland. Tot slot zullen er recreatieve voorzieningen worden 
aangelegd. Hierbij moet gedacht worden aan het aanleggen van insteekhaventjes, het opknappen 
een strandje, steigers e.d  

De Burd maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Fryslân. Het grenst aan het 
Natura 2000 gebied Alde Feanen en de Burd is, met uitzondering van de Suderburd, opgenomen 
in het Nationale Park Alde Feanen. De Burd is vooral waardevol door de grote mate van 
openheid, de eeuwenoude verkaveling en het waterrijke karakter. Omdat ruimtelijke ingrepen 
worden gepleegd is het noodzakelijk te onderzoeken of de uitvoering van de plannen leidt tot 
strijdigheid met de natuurwetgeving.  

Flora- en faunawet 

In het kader van de Flora- en faunawet is het van belang te onderzoeken welke wettelijk 
beschermde planten en dieren in het plangebied voorkomen en of mogelijk verbodsbepalingen 
worden overtreden. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van de Flora- en faunawet samengevat.  
Dit onderzoek geeft eerst een algemene beschrijving van de locatie en spitst zich vervolgens toe 
op het voorkomen van beschermde en bedreigde planten en dieren in en rond het plangebied. 
Vervolgens worden de effecten van de voorgenomen maatregelen beschreven en wordt het plan 
getoetst aan de Flora- en faunawet. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor de 
uitvoering, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van schade. 

Natuurbeschermingswet 

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied “Alde Feanen”. De bescherming van Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) is sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998. Volgens artikel 19d van deze wet moeten alle plannen die de 
kwaliteit van habitats kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen, getoetst worden op hun gevolgen voor de doelstellingen van 
het Natura 2000-gebied.  
De aanwijzing als Natura 2000-gebied is inmiddels definitief. De Alde Feanen zijn op 4 juni 2013 
aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van de EU Habitatrichtlijn en de EU 
Vogelrichtlijn.  
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In het aanwijzingsbesluit  zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen die de doelen beschrijven 
voor de instandhouding van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties van in het wild 
levende plant- en diersoorten zoals vereist door de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze natuurwaarden 
moeten in een gunstige staat worden gebracht of gehouden en vormen de basis van deze 
toetsing. Een beschrijving van de instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in hoofdstuk 2. 
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2 Toetsingskader 

2.1 Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet is in 2002 in werking getreden. In de Flora- en faunawet is bepaald dat een 
ieder voldoende zorg in acht dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten dan wel naar redelijkheid alle 
maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen of deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken (Art. 2, het ‘zorgplichtartikel’).  
De Flora- en faunawet bevat tevens een aantal verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen die 
samenhangen met ruimtelijke projecten, plannen en ingrepen zijn opgenomen in artikel 8 
(betreffende planten op hun groeiplaats) en 9 tot en met 12 (betreffende dieren in hun natuurlijke 
leefomgeving). Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens 
ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf te worden beoordeeld of er mogelijke 
nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 

Tekstkader 1: Verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet die van belang zijn bij ruimtelijke ingrepen 

2.1.1 Ontheffing en vrijstellingen 

De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor overtreding van de 
verboden uit de artikelen 8 tot en met 18. Vergunningen worden uitsluitend verleend door de 
minister van EL&I. Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als aan bepaalde voorwaarden 

Artikel 8 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 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten.  

Artikel 11 Het is verboden 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 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  
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van zorgvuldigheid is voldaan. Zo mag door de inbreuk op het verbod geen gevaar bestaan voor 
de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de soort in het betrokken gebied. 
In het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur, het ‘Besluit vrijstelling beschermde dier- 
en plantensoorten’, is geregeld dat onder verschillende voorwaarden vrijstellingen gelden. Het 
ministerie heeft hiervoor de beschermde soorten ingedeeld in 3 tabellen. Vogels vallen onder een 
apart beschermingsregime. 
 
Tabel 1 (beschermingsniveau 1, licht beschermde soorten) 
Hieronder vallen algemeen voorkomende zoogdieren, bruine kikker, groene kikker en gewone pad, kleine 
watersalamander, een aantal mierensoorten, de wijngaardslak en algemeen voorkomende beschermde planten. 
 
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling indien sprake is van bestendig beheer en onderhoud of bestendig 
gebruik of indien sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het maaien van bermen, 
landbouwkundig gebruik, recreatief gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of natuurbouw. Voor andere 
activiteiten is een ontheffing nodig. Er wordt getoetst op het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort’. 
 
Tabel 2 (beschermingsniveau 2) 
Hieronder vallen de meeste van de beschermde plantensoorten, alpenwatersalamander en levendbarende hagedis, 
moerasparelmoervlinder en vals heideblauwtje, bermpje, kleine modderkruiper, meerval,  rivierdonderpad, vliegend hert en 
rivierkreeft. 
 
Voor soorten van tabel  2 geldt een vrijstelling voor dezelfde activiteiten genoemd onder niveau 1, mits er gewerkt wordt 
volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode.  
Is er geen gedragscode, dan moet er ontheffing worden aangevraagd. Deze wordt getoetst aan het criterium: de activiteit 
doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (‘lichte toets’). Voor alle vogelsoorten wordt 
getoetst aan de onder niveau 3 genoemde criteria (‘uitgebreide toets’). 
 
Tabel 3 (beschermingsniveau 3, zwaar beschermde soorten) 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de das, boommarter, eikelmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis, zeehond, de meeste 
amfibieën en reptielen, alle soorten vleermuizen, een aantal vissen, vlinders en libellen en enkele bijzondere 
plantensoorten en kevers.  Deze tabel is samengesteld uit: 

 soorten die aangewezen zijn in bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 
 soorten die aangewezen zijn op grond van bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  

 

Voor de soorten uit bijlage I van het Vrijstellingenbesluit  geldt een vrijstelling indien de activiteiten zijn te kwalificeren als 
bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik en mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 
goedgekeurde gedragscode. Voor artikel 10 kan geen ontheffing worden verleend. Voor activiteiten die vallen onder 
ruimtelijke inrichting of  ontwikkeling geldt geen vrijstelling. Hiervoor is een ontheffing nodig. De aanvraag wordt 
getoetst aan het volgende criterium: er is sprake van een bij wet genoemd belang, én er is geen alternatief, én de 
activiteit doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (‘uitgebreide toets’).  
 
Voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn is sinds een uitspraak van de Raad van State geen ontheffing meer 
mogelijk voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Alleen wettelijke belangen die in de 
Habitatrichtlijn worden genoemd vormen een grond voor ontheffingverlening. Dit zijn: het belang van bescherming van flora 
en fauna, het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid en andere dwingende redenen van groot openbaar 
belang. 
 
Vogels 
Vogels vormen een aparte categorie naast  de bovengenoemde beschermingsniveaus. Voor vogels is geen vrijstelling 
mogelijk in het geval van ruimtelijke ingrepen. Werkzaamheden dienen daarom zo uitgevoerd en gepland te worden dat er 
geen schade kan optreden. Dit betekent dat er gewerkt moet worden buiten de periode dat er broedende vogels aanwezig 
zijn, of dat er binnen de broedtijd op toegezien moet worden dat geen nesten verstoord worden. Voor een aantal soorten 
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geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn. De minister heeft een lijst opgesteld van soorten waarvan de nesten jaarrond 
beschermd zijn, hieronder vallen bijvoorbeeld boomvalk, buizerd, ransuil en sperwer. Daarnaast hanteert het ministerie van 
EL&I  een lijst met soorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, maar waarvan  inventarisatie wel gewenst is.  

2.1.2 Gedragscodes 

Op grond van een door de minister goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van de 
artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet voor soorten genoemd die vallen onder 
beschermingsniveau 2 . De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig gebruik en voor 
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud, en ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. 
Voor soorten die vallen onder beschermingsniveau 3 en vogels geldt op grond van een 
goedgekeurde gedragscode een vrijstelling voor de artikelen 8, 9, 11 en 12 van de Flora- en 
faunawet. De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig (blijvend) gebruik en voor 
werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud. De vrijstelling voor tabel 3 
soorten en vogels geldt niet voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting.  
 
Een gedragscode moet minstens dezelfde waarborgen bieden als een afzonderlijke ontheffing 
vanuit de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Dit betekent dat gedragscodes concreet 
moeten zijn. In een gedragscode staat op welke manier invulling wordt gegeven aan zorgvuldig 
handelen. Een gedragscode leidt daarom tot zorgvuldig handelen met beschermde soorten zodat: 

 de werkzaamheden geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de beschermde soorten.  

 schade aan beschermde soorten zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Meestal is 
een inventarisatie van soorten nodig voordat de werkzaamheden beginnen. Maatregelen 
zijn bijvoorbeeld: het markeren van bomen of nesten (in het veld en/of op een kaart), het 
werken buiten het broed- of paarseizoen, of een geleidelijke, gefaseerde uitvoering van 
werkzaamheden, zodat dieren de tijd krijgen om uit te wijken naar een ander leefgebied.  

Er zijn momenteel een groot aantal goedgekeurde gedragscodes beschikbaar. Zo bestaat een 
gedragscode Natuurbeheer, een gedragscode Bosbeheer, een gedragscode voor de 
Waterschappen en een gedragscode voor de Bouw- en ontwikkelsector. Een ieder kan de 
gedragscodes gebruiken, zolang de voorgeschreven werkwijzen uit de betreffende gedragscode 
worden opgevolgd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een gedragscode voor een bepaald 
werk is het altijd belangrijk om aantoonbaar, dat wil zeggen goed gedocumenteerd, volgens deze 
gedragscode te werken. De inhoud van de gedragscode moet bijvoorbeeld worden opgenomen in 
werkprotocollen. De gedragscodes zijn in te zien op internet www.rijksoverheid.nl 
 
2.1.3 Beoordeling van aanvragen voor ontheffing 

Ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet kan aangevraagd worden bij de Dienst 
Regelingen van het ministerie van EL&I. Formulieren en toelichtingen zijn te vinden op het  
DR-loket (www.drloket.nl). 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/
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Indien schade aan zwaarder beschermde soorten optreedt (tabel 2 en 3, vogels) en niet aan de 
richtlijnen uit een goedgekeurde gedragscode kan worden voldaan, bestaan in principe twee 
mogelijkheden: 

 

1. mitigerende maatregelen treffen 

Voorkomen van overtreding van de Flora- en faunawet door voordat begonnen wordt met het 
project mitigerende maatregelen voor te leggen aan Dienst Regelingen. Het gaat dan om het 
behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de 
soort. Het betreft hier de functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan 
rusten of voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Als deze veilig worden 
gesteld door vooraf mitigerende maatregelen te treffen is mogelijk geen ontheffing meer nodig. 
Om zeker te zijn dat de maatregelen voldoende zijn kunnen ze vóóraf beoordeeld worden door 
Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat u zich houdt aan de Flora- en 
faunawet. Het besluit heeft u bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen uw project of 
vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet. 

2. Ontheffing aanvragen 

Kan de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort niet 
worden gegarandeerd door mitigerende maatregelen dan dient een reguliere ontheffingsaanvraag 
ingediend te worden. Bij de beoordeling stelt  Dienst Regelingen de vragen:  
 

1. In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? ·  

2. Is er een wettelijk belang? (behalve bij tabel 2-soorten) ·  
3. Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij tabel 2-soorten) ·  
4. Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?  
5. Dienst Regelingen beoordeelt vervolgens of het wettelijk belang zwaarder weegt dan het 

overtreden van de verbodsbepaling(en). 
 

2.2 Natuurbeschermingswet 

2.2.1 Beschermingsstatus  

Natura 2000 

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. 
Het Natura 2000 netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in 
Europa. De Alde Feanen is een van de 162 Natura 2000-gebieden in Nederland en is daarmee 
aangewezen als speciale beschermingszone op grond van zowel de Habitatrichtlijn als de 
Vogelrichtlijn. 
In het Aanwijzingsbesluit ‘Alde Feanen’ (Ministerie van EL&I, 4 juni 2013) zijn 
instandhoudingdoelstellingen opgenomen die de doelen beschrijven voor de instandhouding van 
leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties  Deze natuurwaarden moeten in een gunstige 
staat worden gebracht of gehouden.  
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2.2.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

De staat van instandhouding van soorten, habitats en hun instandhoudingsdoelstellingen is 
weergegeven in de doelen- en gebiedendocumenten (Ministerie van LNV 2006,  
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000). Voor de Alde Feanen zijn de in tabel 1 weergegeven 
doelen geformuleerd (uit: ontwerpbesluit). 

2.2.3 Habitattoets 

De Natuurbeschermingswet bepaalt dat iedereen voldoende zorg in acht dient te nemen voor de 
instandhouding van een Natura 2000-gebied. Het is verboden zonder vergunning of in strijd met 
aan die vergunning verbonden voorschriften projecten te realiseren of andere handelingen te 
verrichten die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen, kunnen verslechteren of verstoren. Zodanige projecten of andere 
handelingen zijn in ieder geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het 
desbetreffende gebied kunnen aantasten (art 19d). 
 
De stappen die worden doorlopen bij de vergunningverlening en de daarvoor uit te voeren 
onderzoeken worden veelal aangeduid als habitattoets. 

De habitattoets moet antwoord geven op de volgende vragen: 

 Treedt als gevolg van de voorgenomen maatregelen schade op aan de natuurlijke 
kenmerken van het Natura 2000-gebied?  

 Treedt als gevolg van de voorgenomen maatregelen schade op aan de 
instandhoudingsdoelstellingen waarvoor het Natura 2000-gebied “Alde Feanen” is 
aangewezen?  

 Indien schade optreedt: welke maatregelen kunnen worden genomen die de effecten 
zoveel mogelijk verzachten (mitigatie).  

 

2.3 Ecologische hoofdstructuur 
De Burd maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Fryslân. In het 
Natuurbeheerplan 2013 zijn door de provincie de te realiseren natuurdoelen aangegeven (figuur 
1). Natuurdoeltypen op de Noarderburd zijn Kruiden- en faunarijk grasland, Vochtig 
weidevogelgrasland en voor een klein deel Moeras.  
De Suderburd is aangewezen voor de natuurdoeltypen Vochtig weidevogelgrasland, Botanisch 
waardevol grasland, Weidevogelgebied en een gedeelte van het nieuw te vormen eiland is 
aangewezen als Nog om te vormen naar natuur. Het natuurdoeltype ter plaatse van het te 
ontgraven gedeelte op de Suderburd is recent gewijzigd in het natuurdoeltype ‘Zoete plas’. Deze 
wijziging wordt opgenomen in het Natuurbeheerplan 2014.  



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

12 

 
Figuur 1 Natuurdoelen uit het Natuurbeheerplan 2013 

 
Legenda: Lichtgroen: kruiden en faunarijk grasland; Groen: Vochtig weidevogelgrasland; Groen 
gearceerd: Weidevogelgebied; Geel gearceerd: Botanisch waardevol grasland; Roze: nog om te 
vormen naar natuur; Grijs: Moeras. 
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Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied “Alde Feanen” 
 

  SVI Land. Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

Habitattypen        

H3150  Meren met krabbenscheer - = >    

H4010B Vochtige heiden 
(laagveengebied) 

- > >    

H6410  Blauwgraslanden -- = >    

H7140B Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden) 

- > >    

H7210  *Galigaanmoerassen - = =    

H91D0  *Hoogveenbossen - > >    

Habitatsoorten        

H1134 Bittervoorn - = = =   

H1145 Grote modderkruiper - = = =   

H1149 Kleine modderkruiper + = = =   

H1163 Rivierdonderpad - = = =   

H1318 Meervleermuis - = = =   

H1340 *Noordse woelmuis -- > > >   

Broedvogels        

A017 Aalscholver + = =   910 

A021 Roerdomp -- = =   6 

A029 Purperreiger -- > >   20 

A081 Bruine Kiekendief + > >   20 

A119 Porseleinhoen -- = =   15 

A151 Kemphaan -- = =   10 

A197 Zwarte Stern -- > >   60 

A292 Snor -- = =   40 

A295 Rietzanger - = =   800 

Niet-broedvogels        

A017 Aalscholver + = =  60  

A041 Kolgans + = (<) =  2700  

A043 Grauwe Gans + = (<) =  280  

A045 Brandgans + = (<) =  430 foer/ 6100 slaap 

A050 Smient + = (<) =  2700  

A051 Krakeend + = =  120  

A052 Wintertaling - = =  140  

A056 Slobeend + = =  140  

A059 Tafeleend -- = =  90  

A061 Kuifeend - = =  470  

A068 Nonnetje - = =  30  

A156 Grutto -- = =  90 foer/ 880 slaap 

 
SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 
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3 Gebiedsbeschrijving en inrichtingsmaatregelen 
 

3.1 Gebiedsbeschrijving 
Ten oosten van Grou ligt het eiland de Burd in de gemeente Boarnsterhim. Het eiland ligt in het 
lage midden van Fryslân en wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. Het 
zogenaamde lage midden maakt deel uit van het grote veengebied, dat zich tussen de zand en de 
kleigronden door geheel Fryslân uitstrekte. Na de afsluiting van de Middelzee verslechterde hier 
de waterhuishouding en bestond het gebied grotendeels uit laag gelegen boezemland dat 
vanouds werd gebruikt als weidegrond en hooiland. Het slotenpatroon op een groot deel van de 
Burd bestaat al sinds de 15e eeuw. Aan de oostzijde gaat het gebied geleidelijk over in het 
laagveengebied waar zich de Alde Feanen bevinden.  
Op de bodemkaart is te zien dat het westelijk deel van de Burd wordt gevormd door kleigronden, 
terwijl het oostelijk deel bestaat uit rauwveengronden. De hoogteligging varieert van - 0,5 m tot - 
1.0 m ten opzichte van NAP. De polder van de Burd watert via een gemaal af op de Friese 
Boezem. In het gebied is beperkt bebouwing aanwezig. Langs een oude opvaart op het centrale 
deel van de Burd staan enkele boerderijen, woonhuizen en recreatiewoningen of -arken. Op 
diverse plekken langs de oevers zijn mogelijkheden voor de aanleg van boten. Het gebied is van 
belang voor weidevogels in het voorjaar en ganzen in de winter.  
 
Grote delen van de Burd bestaan uit vrij voedselrijke weilanden, doorsneden met een grillig 
slotenpatroon. ’s Zomers vindt (extensieve) begrazing plaats met  koeien, paarden en schapen. In 
de herfst en winter worden de weilanden aangedaan door grote groepen ganzen die de grasmat 
kort houden.  
De Burd is voor een groot deel in eigendom bij terrein beherende organisatie It Fryske Gea. 
Daarnaast is er ook nog relatief veel particulier eigendom aanwezig. Deze grond is door middel 
van herverkaveling geconcentreerd rondom de bebouwing op het centrale deel van de Burd. De 
totale oppervlakte van de Burd is ongeveer 400 hectare. 
 
Natuurdoelen 

In het Natuurbeheerplan 2013 van de provincie Fryslân zijn beheerdoelen vastgelegd. Op de Burd 
gaat het met name om kruiden- en faunarijk grasland en vochtig weidevogelgrasland. Daarnaast 
is er op een aantal plaatsen een moerasdoelstelling aanwezig. 
 
Van oudsher is de Burd altijd een goed weidevogelgebied geweest. Uitgangspunt voor de 
inrichting is om weer een optimaal biotoop voor (kritische) weidevogels te creëren waarbij er mede 
ingezet wordt op botanische ontwikkeling. Daarnaast ligt er een opgave om aan de boezemzijde 
van de kaden rondom de Burd luwe oevers aan te leggen met riet- en oevervegetaties. 
 

3.2 Inrichting 
Het inrichtingsplan voor de Burd richt zich, conform het Raamplan Herinrichting Swette - de Burd,  
niet alleen op een inrichting voor natuur, maar ook op de aanleg van recreatieve voorzieningen 
(bijlage 4). Op de Noarderburd zijn de maatregelen vooral gericht op verbeteren van de 
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omstandigheden voor weidevogels, er is sprake van kleinschalig, natuurgericht, recreatief 
medegebruik. Op de Suderburd zal circa 22 hectare open water worden aangelegd ten behoeve 
van de recreatievaart. Hiermee ontstaat aan de zuidzijde van de Burd een nieuw eiland. Dit eiland 
zal worden ingericht als natuurgebied. Tevens worden hier enkele recreatieve voorzieningen 
aangelegd. Deze maatregelen zijn voorzien in het raamplan van de herinrichting Swette-De Burd 
dat in 2000 door GS van Fryslân is vastgesteld. 
 
Uitvoering 
De uitvoering zal twee achtereenvolgende jaren beslaan.  
 
start werkzaamheden: 15 juni 2014 
uitvoeringsperiode: 15 juni 2014- 15 maart (1 april) 2015, 15 juni 2015- 31 december 2015 
De uitvoeringsperiode is gebaseerd op het vermijden van kwetsbare periode voor de fauna. Een 
nadere toelichting is gegeven in paragraaf 5.4. 
Hieronder zijn de maatregelen puntsgewijs benoemd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in de 
Noarderburd en de Suderburd. 
 
Inrichting Noarderburd 
 

 Bouw nieuw gemaal.  
Ter vervanging van het huidige gemaal aan de Biggemar, zal er aan de Geeuw een 
nieuw visvriendelijk vijzelgemaal worden gebouwd. Het oude gemaal is reeds lange tijd 
afgeschreven. De nieuwe locatie ligt op het centrale deel van de Burd, in de bestaande 
bebouwingslijn. 

 Verbreding watergangen. 
De watergang naar het nieuwe gemaal wordt fors verbreed en er worden aan weerszijden 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hiermee kan een optimale aanvoer van water naar 
het gemaal verkregen worden en kunnen er zich riet- en oevervegetaties ontwikkelen. 
Behalve de aanvoerroute naar het gemaal zullen er ook nog diverse andere watergangen 
in het gebied worden verbreed ten behoeve van de verbetering van de waterhuishouding. 
Het bestaande slotenpatroon (verkavelingstructuur) blijft hierbij intact. 

 Aanleg plasdrasgebieden. 
Op een aantal plaatsen zullen plasdraszones aangelegd worden. Dit wordt gedaan door 
het verflauwen van oevers langs watergangen, maar ook worden er op perceelsniveau 
plasdrassituaties gecreëerd.  

 Herstel hoogwatersloten. 
De bestaande hoogwatersloten op de Burd zullen worden gebaggerd. Zo nodig worden 
de kaden rondom deze voormalige opvaarten opgeknapt. 

 Instellen nieuwe peilvakken. 
Het waterpeil op de Burd zal verhoogd worden. Er worden verschillende peilvakken 
aangelegd die ieder voor zich afwateren op de hoofdwatergang. Op deze manier kan er 
per deelgebied gestuurd worden op de gewenste situatie. De peilen kunnen variëren 
tussen -1.50 NAP en -1.30 NAP. 

 Aanleg oevers en kaden. 
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De bestaande kaden rondom de Burd voldoen niet meer aan de keur. De kaden zullen 
daarom verhoogd en verbreed worden. Hierbij zal de kade een stuk landinwaarts worden 
verplaatst. Hiermee kan er aan de boezemzijde een luwe, ca. 5 meter brede oever 
worden aangelegd. In deze luwe oever kan zich vervolgens een riet- en oevervegetatie 
ontwikkelen. Transport van grond zal deels over het water plaatsvinden en deels over 
land via de polder. 

 Opknappen dammen. 
Om de bereikbaarheid van de percelen, en daarmee de efficiëntie van het beheer, te 
verbeteren, zullen er dammen opgeknapt, verwijderd of nieuw aangelegd worden. Daarbij 
worden de duikers indien nodig vervangen om de waterhuishouding te optimaliseren. 

 Detailinrichting percelen. 
Hierbij gaat het om het afwerken van percelen nadat er werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden, bijvoorbeeld het egaliseren en inzaaien van rij- en werkstroken. Ook 
zullen percelen opnieuw begreppeld moeten worden en is het nodig dat bepaalde 
kopakkers verbreed worden. 

 Opruimen voormalige erven. 
In het verleden zijn er op de Noarderburd twee boerderijen gesloopt. Het puin van de 
muren ligt er nog. Dit zal opgeruimd worden. De erven worden vervolgens afgewerkt en 
ingezaaid met gras zodat er beweidt of gemaaid kan worden. 

 Aanleg fietspad. 
Tussen de twee bestaande doodlopende wegen op de Burd zal een fietspad worden 
aangelegd. In verband met het weidevogelseizoen wordt dit fietspad in de periode 15 van 
maart tot 15 juni door middel van een fysieke barrière afgesloten.  

 
 
Inrichting Suderburd 
 

 Aanleg open water. 
Er wordt ongeveer 22 hectare open water aangelegd op de Suderburd. Hiermee ontstaat 
er een verbinding tussen Pikmar en Wide Ie. Aan de noord- en zuidzijde van deze 
ontgraving wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. 

 Inrichting nieuwe eiland. 
Het eiland wat ontstaat door de ontgraving van de Suderburd wordt ingericht als bûtlân. 
Hiervoor worden de percelen grasland opgehoogd zodat er voldoende drooglegging 
ontstaat ten opzichte van het peil van de Friese Boezem. De bestaande 
verkavelingstructuur op het eiland wordt gehandhaafd. Langs de sloten worden 
natuurvriendelijk oevers aangelegd zodat er rietoevers kunnen ontstaan. 

 Aanleg opvaarten. 
Vanuit de ontgraving worden een drietal nieuwe opvaarten gegraven naar de boerderijen 
op Burd 18, 20 en 22. Deze opvaarten krijgen natuurvriendelijke oevers, er wordt zo 
weinig mogelijk gebruik gemaakt van beschoeiing. 

 Camping en jachthaventje Burd 22. 
Op Burd 22 wordt aan het uiteinde van de opvaart een kleine jachthaven aangelegd. De 
eigenaar gaat hier in totaal 25 ligplaatsen realiseren voor kleine boten. Daarnaast wordt 
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er een camping ontwikkeld met 25 kampeerplaatsen, 10 trekkershutten en 3 
recreatieappartementen in de boerderij. 

 Het opknappen recreatiestrandje. Aan het Pikmar is in de jaren ‘80 een recreatiestrandje 
aangelegd dat door onvoldoende onderhoud is dichtgegroeid met bomen en struiken. Het 
gebiedje wordt ontdaan van opslag en opnieuw ingericht voor kleinschalig recreatief 
gebruik. Het is alleen over water bereikbaar en zal vooral gebruikt worden door passanten 
die aanleggen op de nabijgelegen ligplaatsen.   
 
 

Wide Burd 
 De Wide Burd wordt gebaggerd. Met behulp van een duwboot wordt de bagger één kant 

opgedrukt. Met behulp van een kraan op de kant wordt de bagger in depot gezet. De 
oevers van de Burd, worden waar deze in slechte staat zijn, hersteld met als doel 
rietoevers te creëren.  
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4 Inventarisatie flora en fauna 
 

4.1 Beschikbare gegevens 
 

Uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) is een beknopt overzicht opgevraagd van 
beschikbare gegevens. Hierin wordt per soortgroep en per kilometerhok aangegeven of van het 
betreffende km-hok beschermde soorten bekend zijn.  
De kilometerhokken waarin het plangebied is gelegen zijn matig tot goed onderzocht op 
zoogdieren, vogels en libellen. De overige soortgroepen zijn niet tot slecht onderzocht. In 
onderstaande tabel is aangegeven hoeveel zwaarder beschermde soorten (cat 2 en 3) bekend 
zijn uit de kilometerhokken. 
Op 8 juni 2013 is de NDFF geraadpleegd voor een volledig overzicht van waarnemingen uit het 
plangebied. 
 
Tabel 3 Aantal bekende zwaarder beschermde soorten (beschermingsniveau 2/3),  
 
km-hok planten Vissen zoogdieren vogels libellen dagvlinders 

186-566  3 1 9   

186-567 1 3  70   

186-568 1  2 76   

186-569   1 84   

187-566  2  24   

187-567   2 53   

187-568 1  1 53   

187-569  1 1 64   

188-566   1 22   

188-567    19   

188-568 1 1     

188-569 2 2 4  1  

 
gegevens in de tabel volgens  NDFF 
 
De Limnodata Neerlandica van Stowa (www.piscaria.nl) is geraadpleegd voor gegevens over het 
voorkomen van vissen en waterplanten. Van It Fryske Gea zijn gegevens ontvangen van hogere 
planten en weidevogels op de Burd.  
 

4.2 Veldonderzoek 
Op 17 februari, 18 februari en 7 maart 2011 zijn veldbezoeken gebracht aan de Burd. De 
veldbezoeken  hadden met name tot doel om de habitatgeschiktheid en de kans op voorkomen 



Ecologische toetsing Herinrichting Swette -De Burd 

19 

van beschermde soorten in te schatten. Hiertoe is op basis van literatuur, bronnen op internet en 
informatie van It Fryske Gea (S.Rintjema en G. van der Burgh) een selectie van soorten en 
habitats gemaakt die mogelijk op de Burd voorkomen.  
Bij het veldwerk lag de nadruk op het aflopen van plekken waar inrichtingsmaatregelen gaan 
plaatsvinden en deze te beoordelen op habitatgeschiktheid van te verwachten beschermde 
soorten. Het gebied is zo volledig mogelijk doorkruist, waarbij voortdurend insteekjes gemaakt 
werden om een globale indruk te verkrijgen van de kwaliteit van sloten. 
 
Veldonderzoek Heikikker 

Eind maart en begin april 2011 (29 maart, 2 april) is op twee verschillende dagen onderzoek 
uitgevoerd naar het voorkomen van de heikikker op de Burd. De kansrijke locaties zijn overdag en 
's avonds bezocht. Dit is in de periode dat heikikkers actief zijn op de voortplantingslocaties en de 
aanwezigheid goed is vast te stellen door te letten op de karakteristieke roep.  
 
Veldonderzoek kleine zoogdieren 

Tussen 21 en 27 augustus 2011 is aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij is specifiek 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van waterspitsmuis en van vis. Het onderzoek naar 
waterspitsmuis is uitgevoerd door middel van het plaatsen van life-traps volgens de methodiek die 
wordt voorgeschreven door de VZZ. Hierbij zijn op vijf locaties binnen het gebied raaien met 20 
Longworth-vallen uitgezet (bijlage 2). Aangezien specifiek werd bemonsterd op waterspitsmuis, 
werden per raai om de 10 meter twee vallen naast elkaar geplaatst, om de vangkans van deze 
specifieke soort te vergroten. Voor het vangen is een driedaagse pre bait-periode in acht 
genomen, waarbij de vallen volledig gevuld, maar op safe (geopend met een geblokkeerd 
vangmechanisme) in het veld werden geplaatst, zodat de dieren aan de verandering in het terrein 
konden wennen. Na deze periode zijn de vallen bijgevuld en op scherp gezet, waarna deze vijf 
keer (3 ochtendrondes en 2 avondrondes) zijn gecontroleerd. 
Het visonderzoek is uitgevoerd door middel van een schepnetbemonstering van de poldersloten 
volgens de methode van Ravon. Tijdens deze onderzoeken is tevens gelet op de aanwezigheid 
van beschermde planten.  
 
Rietoevers 

In juni 2012 en juni 2013 is een onderzoek uitgevoerd van de gedeelten buitendijks land aan de 
westzijde van de Burd. In juni 2013 zijn de rietoevers langs de Suderburd bezocht om een indruk 
te krijgen van de kwaliteit van de rietbegroeiingen. 
 

4.3 Biotopen 
Graslanden 

Het grootste deel van de Burd bestaat uit bemeste graslanden. De graslanden zijn grotendeels in 
eigendom van It Fryske Gea en worden verpacht aan boeren. De graslanden worden 
gedomineerd door grassen van matig voedselrijke tot voedselrijke omstandigheden, zoals 
fioringras, geknikte vossenstaart, engels raaigras, gestreepte witbol e.d. Plaatselijk zijn de 
percelen kruidenrijk met veel scherpe boterbloem, veldzuring, pinksterbloem e.d. Op de 
Noarderburd komen percelen voor met veel grote vossenstaart. Grote vossenstaart wijst op 
veengronden met een kleidek. Half natuurlijke graslanden komen op de Burd niet voor.  
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De buitendijks gelegen graslanden hebben een vochtig tot nat karakter. De grasmat bestaat hier 
uit soorten als fioringras, kweek, veenwortel, rietgras, moerasvergeet-mij-nietje, mannagras en 
liesgras.  
 

Sloten 

Veel van de smallere sloten bevatten een dikke baggerlaag en vrijwel alle watergangen in het 
gebied worden jaarlijks gehekkeld. Op een enkele plek (vooral in het noordelijke deel, net ten 
noorden van de weg) en aan de uiterste oost- en westkant werden her en der vliezen van 
ijzerbacteriën op het water aangetroffen, wat kan duiden op opkwellend water vanuit de boezem. 
Mogelijk kan de invloed van ijzerrijk water zorgen voor een afname van de 
voedselbeschikbaarheid voor de vegetatie, dus zorgen voor een mesotroof karakter. De 
slootkanten in de buitendijks gelegen graslanden zijn hier bloemrijk met soorten als gele 
waterkers, zwanenbloem, grote waterweegbree, tenger fonteinkruid, penningkruid, 
moerasvergeet-mij-nietje, zompvergeet-mij-nietje, echte koekoeksbloem, gewone waterbies, 
moerasandoorn, oeverzegge, scherpe zegge en tweerijige zegge. 
 
Oevers 

Rondom de polder liggen de kaden en boezemoevers die grotendeels met steenstort zijn bedekt, 
op plaatsen waar dit niet het geval is zijn ze steil afgekalfd. Tussen de steenstort en kaden bestaat 
de begroeiing voornamelijk uit riet, haagwinde, oeverzegge, rietgras, koninginnekruid, harig 
wilgenroosje, bitterzoet en haagwinde. Beter ontwikkelde rietoevers komen voor langs de oevers 
van de Suderburd. Hier komen plaatselijk ook enkele meters brede rietoevers voor met waterriet, 
waterzuring en smalle lisdodde. Zie bijlage 1. 
 
Rietmoeras en elzenbroekbos 

Aan de oostzijde van de Burd aan de Lange Lits is een rietmoeras met spontaan broekbos 
aanwezig. In het rietmoeras is hier en daar nog open water aanwezig met een verlandingsgordel 
van pluimzegge en riet. Het rietland is op veel plaatsen verzuurd door een overheersende invloed 
van regenwater. Deze delen worden gekenmerkt door veenmossen en moerasvaren. Het 
rietmoeras is potentieel geschikt voor heikikker, vissen, waterspitsmuis en diverse libellensoorten. 
Ook waren veel reeënwissels te zien. 
Aan het Pikmar ligt een verruigd, verdroogd rietland, voornamelijk bestaande uit rietgras, met her 
en der kleine door riet omzoomde poeltjes. Uit de schets blijkt dat deze rietlanden verdwijnen als 
gevolg van de doorsteek. 
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Wilgenbosje 

Aan het Pikmar bevindt zich een bosje met voornamelijk schietwilg en elzen. Het betreft spontane 
opslag op een voormalig recreatiestrandje. Op de maatregelenkaart is te zien dat dit bosje wordt 
gekapt ten behoeve van het herstel van het strandje.  
 
Opgaande begroeiing 

Begroeiing in de vorm van boomopslag wordt aangetroffen rond het rietmoeras aan de Lange Lits,  
het wilgenbosje aan het Pikmar en deels op en buiten de kades. Verder is rond de boerderijen 
opgaande begroeiing aanwezig.  
 

4.4 Flora 
 
Hogere planten 

It Fryske Gea beschikt over soortenlijsten van planten op de Burd. Van de aanwezige soorten zijn 
streeplijsten beschikbaar, echter exacte vindplaatsen zijn niet in kaart gebracht. 
Op de Burd worden de meeste soorten planten gevonden langs slootkanten en overhoekjes. Het 
voorkomen van soorten als moerasviooltje, moeraswederik, grote boterbloem, oeverzegge, 
pluimzegge, poelruit, scherpe zegge, veenpluis, zeegroene muur en zwarte zegge herinnert aan 

Afbeelding 1: het rietland aan de Lange Lits 
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het eertijds voorkomen van matig voedselrijke hooilanden en moerassen. In de huidige situatie 
handhaven deze soorten zich uitsluitend in slootkanten. In de sloten worden diverse soorten 
fonteinkruiden aangetroffen, het gaat om plat fonteinkruid, schedefonteinkruid, smalle waterpest, 
stijve waterranonkel, stomp fonteinkruid, klein kroos en sterrekroos. Uit de NDFF blijkt dat er geen 
zwaarder beschermde plantensoorten voorkomen op de Burd.  
 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Beschermde plantensoorten op de Burd zijn gewone dotterbloem, zwanenbloem (tabel 1, licht 
beschermd) en waterdrieblad (tabel 2). Plat fonteinkruid, stomp fonteinkruid en wateraardbei 
komen voor op de Rode lijst, maar zijn niet beschermd. 
 

4.5 Fauna 

4.5.1 Libellen en overige ongewervelden 

Op de Burd zijn libellenwaarnemingen gedaan van paardenbijter, steenrode heidelibel,  
lantaarntje, variabele waterjuffer, gewone oeverlibel, grote roodoogjuffer en glassnijder (Gerrit 
Jellema, waarneming.nl). Dit zijn deels algemene soorten zonder duidelijke biotoopvoorkeur en 
deels kenmerkende en vrij algemene soorten van laagveengebieden. Het betreft incidentele 
waarnemingen, waardoor de lijst mogelijk niet compleet zal zijn.  
 
Groene glazenmaker 

Het voorkomen van groene glazenmaker is sterk gebonden aan de aanwezigheid van 
verlandingsvegetaties met krabbenscheer. Krabbenscheervegetaties zijn niet bekend van de Burd 
(gegevens It Fryske Gea). Geschikte voortplantingslocaties van groene glazenmaker zijn daarom 
niet aanwezig. 
 

Voor overige beschermde ongewervelden (potentiële soorten zijn hier: gestreepte waterroofkever, 
gevlekte witsnuitlibel en noordse winterjuffer) wordt het gebied niet geschikt geacht. Het 
voorkomen van deze soorten kan worden uitgesloten. 
 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Beschermde of bedreigde soorten libellen zijn niet aangetoond. 

4.5.2 Vissen 

Van het plangebied zijn bij Stowa gegevens opgevraagd. Stowa beheert de database Limnodata 
Neerlandica, waar de meeste waterschappen hun gegevens in onderbrengen (www.piscaria.nl). 
Deze database bevat helaas geen gegevens van vissen van het plangebied.  
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een rapport van Altenburg en Wymenga ecologisch 
onderzoek, waarin in opdracht van de provincie Fryslân de beschikbare gegevens over 
beschermde vissoorten op een rij zijn gezet (Brenninkmeyer et al. 2008).  
Recent is op verzoek van de Hengelsportfederatie Fryslân door Sportvisserij Nederland in 2009 
een visserijkundig onderzoek op de Burd uitgevoerd (Wijmans 2009). In dit onderzoek is de Wide 
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Burd bemonsterd met een zegen en electrovis-apparatuur. Poldersloten waren niet in dit 
onderzoek meegenomen. De volgende soorten vis zijn gevangen: baars, brasem, blankvoorn, 
graskarper, karper, kolblei, aal/paling, pos, riviergrondel, rietvoorn/ruisvoorn, snoekbaars, snoek, 
vetje en zeelt.  

Op grond van de aanwezige habitats binnen het gebied werd het mogelijk geacht dat de 
beschermde soorten bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en rivierdonderpad in 
het plangebied konden voorkomen. Dit is nader onderzocht door middel van een 
schepnetbemonstering van de poldersloten in augustus 2011 (Bureau FaunaX). Tijdens dit 
onderzoek is slechts tiendoornige stekelbaars gevangen. Andere soorten zijn niet aangetroffen.  

 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Op de Burd zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Kleine modderkruiper, grote 
modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad zijn niet aangetoond.  

4.5.3 Amfibieën  

De talrijke sloten vormen een geschikt habitat voor groene kikker, bruine kikker, gewone pad en 
kleine watersalamander. Gezien de ruime verspreiding van de heikikker in de Alde Feanen is 
deze soort ook op geschikte plaatsen (bijvoorbeeld rietmoeras aan de Lange lits) op de Burd te 
verwachten. In de periode eind maart / begin april 2011 zijn twee bezoeken aan de Burd gebracht, 
met als doel de aanwezigheid van heikikker te onderzoeken. Tijdens beide bezoeken werden 
geen heikikkers waargenomen of gehoord, waaruit wordt geconcludeerd dat heikikker afwezig is. 
Meerkikker, bruine kikker en gewone pad zijn wel talrijk aanwezig.  

Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Op de Burd komen een aantal licht beschermde soorten voor: meerkikker, bruine kikker, gewone 
pad en kleine watersalamander.  

4.5.4 Vogels 

Wintervogels 

In de winter wordt de Burd gebruikt door grote groepen foeragerende ganzen. Tijdens de 
bezoeken in februari 2011 werden op de Noarderburd grote groepen brandganzen (2000), 
kolganzen (800), rietganzen (100)  en grauwe ganzen (100) waargenomen. Aantallen zijn geschat 
op basis van 2 bezoeken in februari en 1 bezoek in maart. Op de Suderburd waren geen ganzen 
aanwezig. 
De beheerder van het gebied bevestigd dat met name het noordoostelijk deel van de Burd van 
belang is voor foeragerende ganzen. De grootste aantallen zijn aanwezig in de maanden januari 
en februari. De Suderburd heeft veel minder betekenis voor ganzen (med. A. Huitema, IFG). 
Globaal worden op de Suderburd ten opzichte van de Noarderburd hooguit een kwart van de 
aantallen geteld. 
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Onderstaand is een overzicht weergegeven van maandgemiddelden van brandgans en grauwe 
gans op de Burd en het aangrenzende deel van de Alde Feanen. De gegevens zijn afkomstig van 
SOVON (geraadpleegd via NDFF). 
 
 
 
Tabel 4 maandgemiddelden brandgans, grauwe gans en kolgans op de Burd en aangrenzend deel Alde Feanen 
 
Maand Brandgans Grauwe gans Kolgans Periode 
Oktober  303 1026 2004-2009 
November 4405 312 8745 2004-2008 
December 3232 531 3106 2006-2010 
Januari Niet volledig 572 1410 2006-2010 
Februari 4218 378 5625 2006-2010 
Maart 276 175 1204 2006-2010 
April  242  2004-2009 

 
 
Verder werden de volgende vogelsoorten waargenomen: buizerd (4), ruigpootbuizerd (1), 
torenvalk (1), blauwe reiger, nijlgans, krakeend (buitenwater 30), smient (buitenwater 100), 
wintertaling (20 buitenwater), kerkuil (braakballen), witte kwikstaart, graspieper (6), grote 
zilverreiger, barmsijs, groenling en veldleeuwerik.  
 
Broedvogels 

De Burd staat bekend als een goed weidevogelgebied. De graslanden zijn ook geschikt voor meer 
kritische soorten als gele kwikstaart, slobeend, en zomertaling. De rietmoerasjes en brede 
rietkragen rond het eiland vormen een geschikt habitat voor moerasvogels, zoals bruine 
kiekendief, roerdomp, kleine karekiet, bosrietzanger, blauwborst en snor (waarneming.nl). 
Op de Burd worden sinds 1998 broedvogelinventarisaties uitgevoerd door G. Jellema en R. 
Koopmans in een proefvlak in het zuidwestelijk deel van de Burd (72 ha). De komst van het 
recreatiepark op de Burd heeft een toename van het aantal broedvogels tot gevolg gehad. De 
weidevogelstand is echter wel achteruitgegaan onder invloed van de bebouwing. De Suderburd 
heeft zijn veel van zijn betekenis voor weidevogels verloren. Mede debet hieraan zijn de lage 
slootpeilen en het ontbreken van plas-dras situaties in het voorjaar. In de rietzomen langs de 
randen van de Burd broeden soorten van rietmoeras en ruigte zoals kleine karekiet, rietzanger en 
bosrietzanger. Door toename van bosopslag, zoals op het strandje in de Suderburd, vestigen zich 
ook in toenemende mate verschillende soorten bosvogels. De monitoring van broedvogels is na 
het broedseizoen van 2010 gestaakt. 
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Tabel  5 Broedvogels in een proefvlak van 72 ha op de Burd (Koopmans en Jellema) excl. enkele algemene soorten van bos en struweel. 
 

 2007 2008 2009 
 

2010 Rode lijst Bijzonderheden 

Fuut 3 3 5 4   

Knobbelzwaan 1 1 1 1   

Kolgans      incidenteel broedend 

Grauwe gans    1   

Nijlgans 1     incidenteel broedend 

Bergeend   1    

Krakeend 8 8 9 7   

Wilde eend 31 30 48 38   

Zomertaling   2  rode lijst  

Slobeend   2 3 rode lijst  

Kuifeend 4 1 7 4   

Kwartel   1    

Fazant 2 4 3 2   

Waterhoen 2 2 2 1   

Meerkoet 9 15 12 13   

Scholekster 5 8 9 9   

Kievit 3 7 13 9   

Grutto 6 5 18 17 rode lijst afgenomen onder invloed van recreatiepark 

Tureluur 4 3 6 4 rode lijst  

Holenduif 1 1  1   

Koekoek 1 2 1 1 rode lijst  

Grote bonte specht   1    

Kerkuil 1 1 1 1 rode lijst  

Veldleeuwerik 2 2 1 1 rode lijst  

Boerenzwaluw 18 22 19 17 rode lijst  

Graspieper 5 5 2 3 rode lijst  

Gele kwikstaart 1  1  rode lijst  

Witte kwikstaart 8 6 5 3   

Heggenmus 5 4 5 3   

Blauwborst 5 4 1    

Zanglijster 2 2 1    

Sprinkhaanzanger 4 4 2 1   

Rietzanger 20 15 20 19  Natura 2000 doelsoort Alde Feanen 

Bosrietzanger 11 13 15 11   

Kleine karekiet 19 27 21 21   

Spotvogel 3 4 3 2 rode lijst  

Braamsluiper 1 1 3 3   

Grasmus 2 2 5 6   

Grauwe vliegenvanger 2 2 2 2 rode lijst  

Boomkruiper 1 1     

Ekster 1 1 1 1   

Kauw 3 3 2 2   

Zwarte kraai  2 1 2   

Spreeuw 50 50 50 50   

Huismus 15 15 15 15 rode lijst  

Ringmus 7 6 7 7 rode lijst  

Groenling 5 3 4 5   

Putter 5 1 1 3   

Kneu 1 1 2  rode lijst  

Rietgors 8 6 5 5   
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Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Alle vogels zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet, ze vallen onder een zwaar 
beschermingsregime. In het proefvlak op de Burd komen 15 Rode lijst soorten voor. 

4.5.5 Zoogdieren 

Op de Burd komen algemene soorten zoogdieren voor. Haas en ree zijn algemeen aanwezig, 
tijdens de bezoeken aan de Burd werden ze op meerdere plaatsen waargenomen. Op 29 maart 
2011 werden minimaal 12 reeën geteld. In de rietmoerasjes zijn op veel plekken sporen van reeën 
te vinden. Minder zichtbaar zijn kleine zoogdieren zoals muizen en marterachtigen. Bij een van de 
ruïnes op de Burd werden keutels van een hermelijn gevonden. Tijdens de quickscan werden in 
en rond de beide ruïnes sporen (prenten, prooiresten en uitwerpselen) gevonden van de 
steenmarter. Ook bij It Fryske Gea  was het voorkomen van deze soort op de Burd bekend. De 
steenmarter is ook ooit vastgesteld in één van de vakantiehuisjes aan de zuidkant (mond. med. G. 
van der Burgh).  
De kades en graslanden vormen een goed biotoop voor muizen. Soorten die hier verwacht 
kunnen worden zijn veldmuis, aardmuis, dwergmuis en gewone bosspitsmuis. Hieronder wordt 
ingegaan op (de kans op) het voorkomen van zwaarder beschermde soorten zoogdieren: 
vleermuizen, steenmarter, noordse woelmuis en waterspitsmuis.  
 

Vleermuizen 

Gezien de ligging (Alde Feanen), de waterrijkdom en de bekende verspreiding van vleermuizen in 
dit deel van Friesland (bron: zoogdierenvereniging, eigen onderzoek en digitale atlas zoogdieren 
Friesland) is de Burd geschikt als foerageergebied voor de meervleermuis, watervleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis, gewone- en ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis. De 
Alde Feanen zijn speciaal aangewezen voor de meervleermuis, hier werden in vergelijking met 
andere waterrijke gebieden in Fryslân de hoogste presenties van de meervleermuis gemeten 
(Kuijper et al 2006). Daarmee is de Alde Feanen van groot belang voor deze soort. Het habitat 
met een afwisseling van petgaten en grillige, rijk begroeide oevers is een ideaal foerageergebied. 
De verblijfplaatsen van meervleermuizen liggen elders, buiten de Alde Feanen, in gebouwen op 
kerkzolders e.d. Bekende kraamkolonies bevinden zich te Grou en Warten. De Burd wordt 
omgeven door vliegroutes tussen kolonieplaats (Grou) en de Alde Feanen. Van het Prinses 
Margrietkanaal is aangetoond dat deze als vliegroute fungeert (Kuijper et al 2006). 
De vaste verblijfplaatsen van vleermuizen die eventueel aanwezig kunnen zijn op de Burd, zullen 
zich bevinden in bestaande bebouwing (boerderijen, woningen). Aangezien geen plannen voor 
sloop van bebouwing bestaan, worden eventuele verblijfplaatsen niet bedreigd. 
 
Noordse woelmuis 

Voor de noordse woelmuis is vrijwel het gehele gebied ongeschikt, op het rietlandje aan de Lange 
Lits en de buitendijks gelegen graslanden na. Hier is marginaal geschikt habitat aanwezig. Hoewel 
het oppervlakte van de biotoop aan de kleine kant is, is het, gezien het bekende voorkomen van 
deze soort in de Alde Feanen niet uitgesloten dat de soort aanwezig is. In 2008 is de soort 
vastgesteld in de Wyldlannen, Laban en de Rûne sâne (Bekker, 2009). Overigens worden dit 
rietland en de buitendijkse graslanden niet beïnvloedt door werkzaamheden, het oppervlakte 
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rietland wordt aan weerskanten zelfs uitgebreid. De soort is niet aangetroffen tijdens het 
onderzoek naar kleine zoogdieren in augustus 2011 (zie bijlage 2). 
 
Waterspitsmuis 

In het verleden is de waterspitsmuis vastgesteld op de Burd op grond van de aanwezigheid van 
schedelresten in braakballen (NDFF). Geschikt habitat wordt gevormd door de oost-west 
verlopende Neare Burd / Wide Burd. Deze watergang is rijk begroeid met een 
verlandingsvegetatie van riet en kruiden. De overige watergangen op de Burd zijn veel minder tot 
ongeschikt voor waterspitsmuizen. Met name in de open delen, waar de watergangen jaarlijks 
worden geschoond, ontbreekt het geschikte habitat (helder water, watervegetatie, veel 
macrofauna en ruige oevervegetatie).  
In augustus 2011 is onderzoek uitgevoerd naar kleine zoogdieren door bureau Faunax (bijlage 2). 
In totaal werden zes verschillende soorten muizen gevangen het betreft de licht beschermde 
soorten gewone bosspitsmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, veldmuis en rosse woelmuis en de 
streng beschermde soort waterspitsmuis. Van waterspitsmuis is in raai 1 één individu gevangen. 
Gewone bosspitsmuis was de meest gevangen soort.   

 
Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst 

Op de Burd komen naast een aantal algemene en licht beschermde soorten, enkele zwaarder 
beschermde soorten voor. Het gaat om steenmarter (tabel 2), waterspitsmuis (zwaar beschermd, 
tabel 3) en vleermuizen. De Burd wordt gebruikt als vliegroute van en naar de Alde Feanen en als 
foerageergebied door diverse soorten vleermuizen, waaronder de meervleermuis. Het voorkomen 
van verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen is niet bekend, maar de kans daarop is wel 
aanwezig. 
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4.6 Conclusies aanwezigheid beschermde flora en fauna 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van licht beschermde soorten weergegeven. 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen, maar geldt wel de algemene 
zorgplicht (art. 2 Flora- en faunawet). 
 
Tabel 6 Overzicht van licht beschermde soorten (tabel 1, beschermingsniveau 1) 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bijzonderheden 

Zwanebloem Butomus umbellatus Algemeen in sloten 

Gewone dotterbloem Caltha palustris Hier en daar in slootkanten 

Gewone pad Bufo bufo Eigen waarneming 

Bruine kikker Rana temporaria Eigen waarneming 

Meerkikker Rana ridibunda Eigen waarneming 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Eigen waarneming 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Vondst dood exemplaar 

Veldmuis Microtus arvalis Schedels in braakballen 

Aardmuis Microtus agrestis  

Dwergspitsmuis Sorex minutus  

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus  

Huisspitsmuis Crocidura russula  

Dwergmuis Micromys minutus  

Bosmuis Apodemus sylvaticus  

Vos Vulpes vulpes Prenten en uitwerpselen 

Haas Lepus europeus Zicht 

Mol Talpa europea Molshopen 

Ree Capreolus capreolus Zicht en sporen 

Bunzing Mustela putorius Mogelijk aanwezig (nabij bebouwing) 

Hermelijn Mustela erminea Uitwerpselen 

Wezel Mustela nivalis Mogelijk aanwezig 

 
 
In het plangebied komen meerdere beschermde soorten voor die vallen onder de zwaardere 
beschermingscategorieën (tabel 2 en 3). Indien schade optreedt aan deze soorten geldt niet 
automatisch een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. In onderstaande tabel zijn de soorten 
weergegeven waar het om gaat.  
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Tabel  7 Overzicht van zwaarder beschermde soorten (beschermingsniveua 2/3) 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Voorkomen Aanwezigheid Status 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata Noarderburd Km hok 187-568 (sovon) Beschermd, tabel 2 

Waterspitsmuis Neomys fodiens Sloten, watergangen 
Vastgesteld langs Wide  
Burd 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage 1 AMvB 

Steenmarter Martes foina Ruiines, boerderijen Vastgesteld in ruine Beschermd, tabel 2 

Meervleermuis Myotis dasycneme Vliegroutes 
Vliegroutes Prinses 
Margrietkanaal 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR. Natura 
2000 doelsoort 

Watervleermuis Myotis daubentonii  
Niet bekend, vliegroutes 
verwacht op grond van 
habitat 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR 

Gewone 
dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus  
Niet bekend, mogeljk 
verblijfplaatsen in 
gebouwen 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  
Niet bekend, mogelijk 
verblijfplaatsen in 
gebouwen 

Beschermd, tabel 3, 
bijlage IV HR 

Brandgans Branta leucopsis Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 
(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Kolgans Anser albifrons Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 
(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Grauwe gans Anser anser Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 
(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Overige watervogels 
(smient, krakeend, 
wintertaling, slobeend, 
tafeleend, kuifeend, 
nonnetje) 

 Buitenwater 
Wintergasten in groot 
aantal (nov-maart) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoort 

Alle broedvogels  
Graslanden, rietlanden, 
bosjes 

Broedvogels (half maart – 
half augustus) 

Beschermd tabel 3, 
Natura 2000 doelsoorten 
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5 Toetsing 
 

5.1 Effecten op beschermde flora en fauna (Flora en Faunawet) 
Algemeen 

Doel van de inrichting op de Burd is het gebied optimaal in te richten als weidevogelbiotoop. Door 
een verbeterde waterhuishouding (hogere winter- en voorjaarspeilen) in combinatie met een lichte 
bemesting worden de condities voor weidevogels verbeterd. Water- en moerasplanten zullen 
profiteren van het aangepaste beheer door verbetering van de waterkwaliteit. Amfibieën hebben 
baat bij het aangepast beheer van slootkanten. De kwaliteit van de rietoevers zal verbeteren. Bij 
het verhogen van de kades worden deze aan de buitenzijde voorzien van een natuurtechnisch 
profiel waarbij er een ca 5 meter brede (riet)oever ontstaat. 
 
Bij het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen kan op diverse manieren schade ontstaan aan 
beschermde flora en fauna. Door de inrichtingsmaatregelen zal de verspreiding van soorten in het 
gebied wijzigen en zich aanpassen aan de gewijzigde terreinomstandigheden. Ondanks een 
aangepaste werkwijze is schade aan individuen niet altijd uit te sluiten. Indien het gaat om 
zwaarder beschermde soorten (tabel 3) zal ontheffing aangevraagd moeten worden in het kader 
van art. 75 van de Flora- en faunawet. 
Algemene uitgangspunten waardoor schade zo veel mogelijk kan worden voorkomen zijn: 

 een goede werkplanning afgestemd op de activiteitsperioden van soorten, 
 werkwijze waarbij kwetsbare terreindelen worden ontzien, 
 creëren van nieuwe habitats voor soorten. 
 

Hieronder wordt de kans op schade aan habitats en kwetsbare en beschermde soorten 
beschreven en wordt aangegeven hoe schade zo veel mogelijk kan worden beperkt of 
voorkomen.  
 
Broedvogels 

Uitgangspunt is dat er geen broedende vogels mogen worden verstoord. Het weidevogelseizoen 
loopt globaal van half maart tot half juli. Moerasvogels kunnen nog tot in augustus jongen 
verzorgen.  
 
Zoogdieren 

Waterspitsmuizen kunnen schade ondervinden van werkzaamheden aan watergangen. De soort 
is vastgesteld langs de Wide Burd. Indien de oevers van de watergang worden aangepakt, kan 
schade ontstaan aan het leefgebied van de waterspitsmuis. De werkzaamheden aan de Wide 
Burd concentreren zich op die delen die aan afslag onderhevig zijn. Het grasland loopt hier door 
tot aan de oever. De waterspitsmuis leeft in schoon, niet te voedselrijk water met een goed 
ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. De soort is vastgesteld langs een traject 
van de Burd met een brede oevervegetatie. Delen met een rietoever of ruigte, het meest 
geschikte habitat voor waterspitsmuis blijven ongemoeid. Kans op schade aan het leefgebied van 
de Waterspitsmuis is daardoor klein.  
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In een van de ruïnes op het eiland verblijft een steenmarter. Indien hier opruim- of 
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden wordt deze verblijfplaats verstoord. Wanneer voldoende 
alternatieve verblijfplaatsen op de Burd aanwezig zijn, zal deze soort zich elders kunnen vestigen.  
 
Vissen 

Vissen kunnen schade ondervinden van werkzaamheden aan sloten en watergangen. 
Beschermde soorten zijn echter niet aanwezig.  In het zuiden verdwijnen sloten bij de doorsteek 
van het  Pikmar naar de Sitebuurste Ee.   
Omdat kleine modderkruiper, grote modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad tevens deel 
uitmaken van een instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-gebied “Alde Feanen”, kan 
schade aan deze soorten ook gevolgen hebben voor de staat van instandhouding van deze 
soorten in het Natura 2000-gebied (externe werking). Dit is enkel het geval, wanneer populaties 
zodanig worden geschaad, dat deze verdwijnen als gevolg van de inrichting. In de huidige situatie 
zijn de sloten op de Burd zeer arm aan vissen. Genoemde Natura 2000 doelsoorten worden dan 
ook niet geschaad. De verbetering van de waterhuishouding en de aanleg van een visvriendelijk 
gemaal leidt waarschijnlijk tot verbetering van de omstandigheden voor poldervissen.  
 
Amfibieën 

Amfibieën kunnen schade ondervinden bij werkzaamheden aan sloten en watergangen. 
Werkzaamheden aan sloten worden bij voorkeur september-oktober uitgevoerd. Dit is na de 
voortplantingsperiode en voordat de dieren in winterrust gaan. Zwaar beschermde amfibieën zijn 
niet aanwezig.  
 
Vleermuizen 

Bij de inrichting van de Burd is het van belang aanwezige vliegroutes van vleermuizen in stand te 
houden. Het aanbrengen van kades rond de Burd heeft geen effect op de geschiktheid als 
vliegroute. Een positief effect is aanwijsbaar als gevolg van de doorsteek van de zuidelijke Burd. 
Hier ontstaan nieuwe oevers die geschikt zijn als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. 
Nader onderzoek naar vleermuizen is alleen noodzakelijk, indien gebouwen worden gesloopt. De 
ingrepen, zoals aangegeven op de inrichtingsschets, hebben verder geen nadelige effecten op de 
foerageergebieden of vliegroutes voor vleermuizen. De doorsnijding van de zuidelijke Burd kan 
wel leiden tot wijziging van vliegroutes. Daarnaast is het van belang dat geen extra verlichting 
langs de oevers zal worden geplaatst, wat bestaande vliegroutes kan verstoren. Aangezien alleen 
overdag gewerkt wordt hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor het gebruik als vliegroute 
door vleermuizen. 
Gezien het belang van de Alde Feanen voor de meervleermuis is het van belang zorgvuldig met 
de habitatgeschiktheid voor vleermuizen om te gaan. Doordat het huidige plan voorziet in een 
toename van de oeverlengte en een verbetering van oeverzones is sprake van verbetering voor 
vleermuizen.  
 

5.2 Effecten op Habitattypen en soorten van de Habitat- en Vogelrichtlijn. 
 
In 2010-2011 is een vegetatiekartering van de Alde Feanen uitgevoerd (Plantinga, van der Veen 
& Bijkerk, 2012). Op de Burd komen geen habitattypen voor die kwalificeren voor de 
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Habitatrichtlijn. De graslanden op de Burd bestaan uit matig voedselrijke tot voedselrijke 
graslanden met gestreepte witbol, fioringras, pinksterbloem, veldzuring. Ze worden na half juni 
gemaaid en nabeweid. In het noordelijk deel van de Burd komen ook permanent beweide 
graslanden voor. Rietland is slechts op kleine schaal aanwezig langs de randen van de Burd. Het 
betreft steeds verruigde rietlanden zonder botanische waarde.  
Op de zuidelijke Burd gaat bij de doorsnijding ca. 250 meter aan rietoever, een smalle strook 
verruigd rietland en ca. 22 ha grasland verloren. Dit is van invloed op het beschikbare habitat voor 
rietvogels. Hier staat een uitbreiding van rietland tegenover, die de verloren gegane oppervlakte 
ruimschoots compenseert. Netto zal dit resulteren in een uitbreiding van het areaal rietoevers en 
rietland. Zie hiervoor de maatregelenkaart, bijlage 4. 
Bij de doorsnijding van de zuidelijke Burd gaat ca. 22 hectare grasland verloren, waardoor een 
afname van het areaal foerageergebied optreedt. Op dit deel van de Burd hebben de graslanden 
een afnemende betekenis voor weidevogels (mond med G. Jellema). Weliswaar treedt een 
afname van het areaal weidevogelgrasland op, maar hiertegenover staat verbetering van de 
kwaliteit op de Noarderburd.  
 
 

5.3 Natura 2000 doelsoorten 
De Alde Feanen zijn aangewezen voor de volgende soorten: Gevlekte witsnuitlibel , 
Meervleermuis en Noordse woelmuis. Verder is de Alde Feanen is aangewezen voor de volgende 
soorten broedvogels: aalscholver, roerdomp, purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen, 
kemphaan, zwarte stern, snor en rietzanger. Tot slot vervullen de Alde Feanen een belangrijke rol 
voor doortrekkende en overwinterende vogels. Met name ganzen foerageren in de 
wintermaanden op de Burd. 

Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, Rivierdonderpad 

Uit de visbemonstering van de sloten is gebleken dat de poldersloten alleen tiendoornige 
stekelbaars voorkomt. In de Burd komen voor: baars, brasem, blankvoorn, graskarper, karper, 
kolblei, aal/paling, pos, riviergrondel, rietvoorn/ruisvoorn, snoekbaars, snoek, vetje en zeelt. 
Kwalificerende soorten als bittervoorn, grote- en kleine modderkruiper en rivierdonderpad zijn niet 
aanwezig. Er is dus geen effect op de instandhoudingsdoelstelling voor deze soorten.  

Meervleermuis 

De Alde Feanen is een van de belangrijkste foerageergebieden van de meervleermuis. De soort 
fourageert langs vaarten en oevers van grote wateren (Jansen & Schaminee, 2008) Ook de Burd 
zal fungeren als foerageergebied, gezien de ligging tussen de Alde Feanen en de kolonieplaatsen 
in Grou.  

Noordse woelmuis 

Voor de Noordse woelmuis is beperkt geschikt habitat aanwezig op de Burd. In augustus 2011 is 
een onderzoek naar kleine zoogdieren uitgevoerd waarbij ook het rietland aan de Lange lits en 
een rietland op de Suderburd was betrokken. Hierbij is de noordse woelmuis niet aangetoond. De 
delen van het plangebied waar mogelijk noordse woelmuizen voorkomen worden echter niet 
beïnvloed door de werkzaamheden. Door de aanleg van brede rietoevers en de inrichting van het 
nieuwe eiland op de Suderburd ontstaat mogelijk nieuw leefgebied voor deze soort. 
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Broedvogels 

Voor de genoemde broedvogels van moerassen zijn vooral de randen van de Burd waar brede 
rietoevers en rietlanden aanwezig zijn van belang. Op de Noarderburd komen nauwelijks 
geschikte rietoevers voor. De oevers rondom de Noarderburd zijn bedekt met stortsteen en door 
golfslag is er niet of nauwelijks sprake van een goed ontwikkelde rietzoom. Wel is er rietland 
aanwezige aan de oostzijde, langs de Lange Lits. Dit rietland wordt fors uitgebreid doordat de 
kade enkele meters naar achteren wordt verplaatst.  
Op de Suderburd komen plaatselijk wel bredere rietoevers voor, bijvoorbeeld aan de westzijde en 
aan de zuidoostzijde. Op luwe plekken komt zelf een enkele meters brede zoom met waterriet 
voor. De doorsnijding van de Burd heeft een gering verlies van nu aanwezige rietoevers tot 
gevolg. Aan de westzijde verdwijnt een binnen de kade gelegen sterk verruigd rietland. Aan de 
oostzijde bestaat de te vergraven oeverlijn uit opslag van wilgen. Door de afwerking van de 
oevers langs de ontgraving zal er uiteindelijk een grote lengte aan nieuwe rietoevers ontstaan. 

Bruine kiekendief is een incidentele broedvogel op de Burd. In 2004 werd een broedgeval 
vastgesteld op de Suderburd. Rietzanger komt in vrij groot aantal (20 paar in 2009) voor in de 
rietoevers op de Suderburd. De overige genoemde broedvogels komen niet voor op de Burd. 

Bij de herinrichting van de Burd wordt op veel plaatsen het ontstaan van rietoevers gestimuleerd. 
Op de Noordelijke Burd worden brede rietoevers aangelegd langs de Lange Lits en de Trijehuister 
sleat. Ook op de Suderburd worden rietoevers gestimuleerd. De aantrekkelijkheid voor rietvogels 
en de mogelijkheid om te broeden zal hierdoor toenemen. 

 

Winter en trekvogels 

Het noordoostelijk deel van de Burd is in de periode november tot begin maart van belang voor 
winter- en trekvogels. In najaar, winter en voorjaar (van begin november tot in maart) foerageren 
tot duizenden kolganzen, brandganzen en in minder mate grauwe ganzen op de graslanden van 
de Burd. Met name op het noordelijk deel van de Burd verblijven grote aantallen ganzen. De 
Suderburd heeft veel minder betekenis voor ganzen. De aantallen getelde vogels op de 
Suderburd bedragen ca. een kwart van de aantallen op de Noarderburd (mededeling A. Huitema 
IFG). 

De herinrichting heeft op twee manieren invloed op de geschiktheid voor ganzen: 

Rustverstoring tijdens de werkzaamheden 
Werkzaamheden in de winterperiode kunnen verstorend werken op ganzen en watervogels. 
Indien het noodzakelijk is in deze periode werkzaamheden uit te voeren, dan dienen deze zo 
gepland te worden dat steeds voldoende niet verstoord foerageergebied beschikbaar blijft.  
De verstoring van ganzen is een tijdelijk effect , de werkzaamheden worden uitgevoerd in twee 
achtereenvolgende seizoenen, 2014 en 2015. Om verstoring tot een minimum te beperken zijn er 
werkblokken gemaakt (bijlage 4) , zodat de verstoring beperkt blijft tot een deel van de polder. Er 
blijft dus steeds, rustig, niet verstoord gebied beschikbaar.  

Daarnaast is er rondom, direct grenzend aan de Burd geschikt gebied om uit te wijken. Ten 
noorden van de Burd ligt een uitgestrekt open polderlandschap, het Grouster Laagland. Ten 
zuidoosten van de Burd ligt It Eilân. It Eilân is recent (periode 2006-2009) ingericht  ten behoeve 
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van natuur. Tussen Akkrum en de Wijde Ee is eveneens geschikt foerageergebied. In het kader 
van het Ganzen-7 akkoord heerst er in de polders van 1 november tot 1 maart rust. Actieve 
verstoring en verjaging van ganzen is in die periode niet meer toegestaan.  

Verlies 22 ha foerageergebied 
Op de Suderburd gaat 22 ha foerageergebied verloren. De aantallen foeragerende ganzen zijn 
hier veel lager dan op de Noarderburd. Volgens opgaaf van A. Huitema (IFG) en teller van het 
gebied worden op de Suderburd slechts circa een kwart van de aantallen geteld die op de 
Noarderburd voorkomen. Telgegevens zijn niet apart verzameld voor deze deelgebieden maar 
geschat wordt dat het om enkele honderden tot max 1000 vogels gaat. Gezien de aanwezigheid 
van grote oppervlakten open polderland rondom de Alde Feanen is er geen aanleiding te 
veronderstellen dat het verlies van 22 ha grasland  invloed zal hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Alde Feanen. Ook hier moet in aanmerking genomen 
worden dat It Eilân recent is ingericht als natuurgebied.   

 

Recreatieve activiteiten  
De ontwikkeling van recreatieve voorzieningen op de Burd resulteert in meer spreiding van het 
recreatief gebruik in de omgeving van de Alde Feanen. Tegenover de aanleg van het haventje 
met ligplaatsen staat het gegeven dat er ligplaatsen verloren gaan ter plaats van de doorsnijding 
van de Suderburd.  

 

5.4 Ecologische hoofdstructuur 
 
Het inrichtingsplan voor de Burd is in overeenstemming met de natuurdoelen van de EHS die 
beschreven zijn in het Natuurbeheerplan. Belangrijk onderdeel van de voorgenomen inrichting op 
de Noarderburd is om de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Op de Suderburd gaat 
weidevogelgebied verloren als gevolg van de voorgenomen ontgraving. In het Natuurbeheerplan 
2014 is hier reeds in voorzien door dit gedeelte te bestemmen als natuurdoeltype Zoete plas. De 
verloren gegane oppervlakte weidevogelgebied zal gecompenseerd te worden. Er zijn 
verschillende manieren waarop hieraan voldaan kan worden; ofwel door de verloren gegane 
oppervlakte te compenseren buiten de EHS via agrarisch natuurbeheer voor een periode van 
minimaal 12 jaar, dan wel via het storten van een vergoeding per ha in een provinciaal fonds.  
De te realiseren camping met haventje op de Burd 22 is wel strijdig met de EHS doelstellingen. 
De betreffende percelen zullen uit de EHS gehaald moeten worden. Hierover is overleg gaande, 
waarbij door middel van een herijking van de EHS wordt getracht deze ontwikkeling mogelijk te 
maken. 
 

5.5 Maatregelen ter voorkoming van schade: zorgvuldig handelen 
 
Door een goede planning van de werkzaamheden en eventueel aangepaste werkwijzen, is het 
mogelijk om schade aan beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De 
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volgende richtlijnen worden opgenomen in het uitvoeringsbestel waardoor schade aan 
beschermde soorten achterwege zal  blijven of zo min mogelijk zal optreden:  

Algemeen 

 Tijdens de werkzaamheden alert zijn op het voorkomen van beschermde planten en 
dieren en zonodig gepaste maatregelen nemen. Regelmatig toezicht houden op het werk, 
door een toezichthouder met kennis van flora en fauna en ecologisch inzicht. 

Tijdstip van uitvoering 

 Tussen half maart en half augustus bestaat kans op het verstoren van broedende vogels. 
De Flora- en faunawet kent geen vaste begrenzing van de broedperiode, het gaat erom of 
broedende vogels of vogels met jongen aanwezig zijn. Indien kans bestaat op het 
verstoren van broedende vogels of het beschadigen van nesten kan er niet gewerkt 
worden. In de periode 15 maart 15 juni zijn geen werkzaamheden mogelijk. In de periode 
15 maart-1 april kan doorgewerkt worden als het werkgebied gecontroleerd wordt op 
vestiging van vogels. In de periode 15 juni - 15 augustus zijn alleen werkzaamheden 
mogelijk als het werkgebied vooraf wordt gecontroleerd op aanwezigheid van vogels. Dit 
dient te gebeuren door een ervaren persoon/personen die bekend zijn met het 
inventariseren van broedvogels. 

 Werkzaamheden aan de kades vinden plaats van af half juni tot 15 maart. In het seizoen 
voorafgaand aan de werkzaamheden worden de kades en oevers gemaaid om het 
broedbiotoop voor moerasvogels zo veel mogelijk ongeschikt te maken. Voorafgaand aan 
de werkzaamheden wordt er gecontroleerd op de aanwezigheid van broedvogels. 
Eventueel werkstroken kort houden tijdens het broedseizoen zodat er geen vestiging 
optreedt. 

 Werkzaamheden aan oevers, sloten en slootkanten in de polder in de periode half juni-
half maart uitvoeren. Met name in de periode half juni-half augustus is dit alleen mogelijk 
onder ecologische begeleiding.  

 Tussen november en maart verblijven er ganzen en watervogels op de Burd. Om 
wintervogels zo min mogelijk te verstoren wordt gewerkt in werkblokken, waarbij steeds 
voldoende rustgebied gehandhaafd blijft (bijlage 4).  

  

De Neare Burd / Wide Burd 

 Alvorens werkzaamheden aan de oevers van deze watergang te beginnen, wordt de 
vegetatie minimaal 5 dagen van tevoren kort afgemaaid om het biotoop voor kleinere 
zoogdieren als waterspitsmuis en andere muizen minder geschikt te maken.  

 Het maaisel een paar dagen laten liggen en daarna afvoeren. Op deze manier worden 
de locaties tijdelijk minder aantrekkelijk voor de soort en kan de soort voorafgaand aan 
de werkzaamheden een veilig heenkomen zoeken. 
 

 Werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de periode april t/m augustus 
(voortplantingsperiode) en buiten de periode van voedselschaarste van (december t/m 
februari). 
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5.6 Gebruik van gedragscodes 
In verband met het voorkomen van steenmarter en waterdrieblad wordt gewerkt volgens richtlijnen 
van een gedragscode Flora en faunawet. De gedragscodes volgen het principe dat de te nemen 
voorzorgsmaatregelen moeten worden vastgelegd in een programma van eisen of in 
besteksvoorschriften en dat de naleving aantoonbaar moet gebeuren.  

Voor de steenmarter geldt dat op de verblijfplaatsen van steenmarter (ruïnes) geen 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tijdens de voortplantingsperiode (globaal maart-juli).  

Ten aanzien van de voorbereiding 

De benodigde maatregelen worden door de beheerder in een 'Programma van Eisen' of in 

besteksvoorschriften ook voorgeschreven aan anderen die werkzaamheden in opdracht 

van de beheerder uitvoeren. De beheerder houdt hier toezicht op. 

 

5.6.1 Ten aanzien van inventarisatie 

Voor aanvang van de werkzaamheden vindt een veldbezoek plaats door de beheerder of 

uitvoerende die het voorkomen van overige en streng beschermde soorten controleert en 

registreert aan de hand van een waarnemingenformulier. Hierbij worden alleen die 

locaties nagelopen die op basis van de eerdere inventarisatie als waardevol (dit wil 

zeggen aanwezigheid van overige en streng beschermde soorten in het verleden) naar 

voren zijn gekomen. In dit geval gaat het om groeiplaatsen van waterdrieblad. Indien 

de soorten aanwezig zijn moet hier rekening mee worden gehouden bij het beheer 

(registratie op het waarnemingenformulier).  

 

Voorafgaand aan de sloop moeten de op te ruimen boerderijen nogmaals nagelopen 

worden om te controleren of er zich verse uitwerpselen van steenmarter bevinden en of 

het een mogelijke vaste verblijfplaats betreft. Indien dit het geval is vindt sloop van de 

verblijfplaatsen van Steenmarter vindt plaats buiten de voortplantingsperiode (half april-

augustus) van Steenmarter of wanneer is vastgesteld dat geenvoortplanting van 

Steenmarter plaatsvindt. 

 

De beheerder maakt met de uitvoerende, aanvullend op de gedragsregels uit deze 

gedragscode, afspraken over de wijze waarop de planning en de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt afgestemd op de aanwezigheid van overige en streng beschermde 

soorten en flora- en faunaelementen die moeten worden gespaard, ontzien en/of 

beschermd. Deze afspraken worden vastgelegd op het waarnemingenformulier, dat voor 

aanvang van het werk door of namens de beheerder en de uitvoerende wordt opgemaakt. 

 

De uitvoerende zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in het 

waarnemingenformulier vastgelegde afspraken, plaatsvinden en dat zijn personeel 

daarover wordt geïnstrueerd. 
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5.6.2 Ten aanzien van werkzaamheden 

Voorafgaand aan werkzaamheden worden groeiplaatsen van overige en streng 

beschermde planten (waterdrieblad) gemarkeerd. De groeiplaats wordt bij voorkeur 

ongemoeid gelaten, of worden deze, onder deskundige begeleiding, uitgestoken en op 

een geschikte locatie zo dicht mogelijk bij de huidige vindplaats teruggeplaatst. 

 

Het uitsteken van beschermde planten, het vangen van beschermde dieren en het elders 

terugplaatsen of uitzetten gebeurt in alle gevallen onder begeleiding van en op aanwijzing 

van een ecologisch deskundig persoon met kennis van de betreffende soorten of 

soortengroepen. 

5.6.3 Ten aanzien van vastlegging 

De uitvoerende zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in het 

waarnemingenformulier vastgelegde afspraken, plaatsvinden en dat zijn personeel 

daarover wordt geïnstrueerd. 

 

De beheerder controleert de naleving hiervan. 

 

De uitvoerende instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om naar 

vermogen alert te zijn op de aanwezigheid van overige en streng beschermde planten- 

en diersoorten en niet-gemarkeerde elementen, die voor of tijdens de werkzaamheden 

worden aangetroffen. En deze te sparen en te ontzien. 

 

Bovengenoemde aanwijzingen voor de uitvoering dienen te worden uitgewerkt en 

vastgelegd in een werkprotocol dat onderdeel uitmaakt van het bestek. 

 

5.7 Noodzaak tot het aanvragen van ontheffingen 
 
Flora en faunawet 

Zoals hierboven beschreven kan door een goede werkplanning en aangepaste werkwijzen op te 
stellen, veel schade worden voorkomen. Indien schade optreedt aan zwaarder beschermde 
soorten (tabel 3), zoals waterspitsmuis, is altijd een ontheffing noodzakelijk. Indien het gaat om 
tabel 2-soorten, zoals de steenmarter, en waterdrieblad volstaat het werken volgens een 
gedragscode.  
Omdat nog niet exact is vastgelegd op welke plaatsen de oevers van de Wide Burd worden 
verbeterd, valt nog te bezien of er een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. Ontheffing is alleen 
noodzakelijk indien daadwerkelijk schade wordt verwacht. Indien slechts op plaatsen wordt 
gewerkt waar geen oeverbegroeiing aanwezig is, en een ruigtestrook ontbreekt, is de kans op 
schade nihil. 
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Bovenstaande betekent, dat voor werkzaamheden aan de Wide Burd mogelijk ontheffing ex. Art. 
75 van de Flora- en faunawet dient te worden aangevraagd voor de waterspitsmuis (Neomys 

fodiens). 
 
Natuurbeschermingswet 

In hoofdstuk 5.3 is beschreven dat de inrichtingsmaatregelen geen gevolgen hebben voor de 
instandhoudingsdoelstellingen waarvoor de Alde Feanen zijn aangewezen.  
Strijdigheid met de Natuurbeschermingswet kan alleen optreden wanneer verstoring van het 
foerageergebied van ganzen optreed, of wanneer een sterke afname van het beschikbare areaal 
aan foerageergebied optreedt. Verstoring van ganzen is goed te voorkomen door een aangepaste 
planning en werkwijze. Bij voorkeur wordt niet gewerkt in de periode van november tot maart, 
maar indien in deze periode wel moet worden doorgewerkt, is het van belang werkblokken te 
maken, zodanig dat steeds voldoende niet verstoord rustgebied voor ganzen aanwezig is (bijlage 
4). Door het graven van de doorsteek op de Suderburd gaat circa 25 ha. grasland verloren. De 
Suderburd heeft echter een geringe betekenis als foerageergebied voor ganzen, dit in 
tegenstelling tot de Noarderburd. Er treedt dus nauwelijks afname van het oppervlak aan 
foerageergebied op. Het wordt aanbevolen dit project voor te leggen aan de provincie Fryslân, het 
bevoegd gezag voor Natura 2000-gebied “Alde Feanen”. 
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Van Reeuwijk bouwmeester te Arum.  
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2. Conclusie algemeen  
 
2.1 Conclusie algemeen  

 
Conclusie waardestelling. 

Naar aanleiding van de ruimtelijke ordeningsplannen voor het eiland De Bird zal de situatie 
rond de molen drastisch gaan wijzigen. In opdracht van de eigenaar van de molen is in nauw 
overleg met de Gemeente en de Dienst Landelijk Gebied besloten onderzoek te gaan doen 
naar de invloed van alle voorgenomen plannen op de waardestelling van molen De Bird. 
Hierbij zijn de waardestellingen voor de ruimtelijke ordeningsmaatregelen en na de 
ruimtelijke ordeningsmaatregelen met elkaar vergeleken. Tevens zijn de waardestellingen 
onderzocht wanneer de molen een nieuwe standplaats zou gaan krijgen.  
Bij het onderzoek zijn de verschillende deel waardestellingen beoordeeld waaruit de totale 
waardestelling is opgebouwd. Hierbij zijn de volgende hoofdgroepen te onderscheiden: 
 

- Algemene historische waarden  
- Ensemblewaarden  
- Architectuurhistorische waarden  
- Bouwhistorische waarden  
-    Waarden vanuit de gebruikshistorie 

 
De conclusie is dat slechts na verplaatsing het totaal van de waarden van de molen gelijk 
zullen zijn als voor de verplaatsing. Wanneer de molen blijft staan op de huidige plaats zullen 
door alle ruimtelijke ontwikkelingen de cultuur historische waarden sterk gaan verminderen.   
Na het verplaatsen zal de molen nog steeds van algemeen belang zijn wegens zijn schoonheid, 
de betekenis voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarde.  
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2.2 Advies herstel molen 

 
Ten aanzien van het mogelijk verplaatsen van de molen worden onderstaande adviezen 
gegeven.  

- bij verplaatsing van de molen dienen alle onderdelen welke van voor de restauratie 
van 2005 dateren gehandhaafd te worden.  

- de onderdelen die tijdens de restauratie van 2005 of van daarna dateren, kunnen 
vervangen worden conform bestaand uiterlijk en materiaal, zonder dat de waarden van 
de molen daardoor zullen worden aangetast.  

- verplaatsing van de molen is vergunningsplichtig en er dient derhalve een omgevings-
vergunning te worden aangevraagd.  

- bij verplaatsing van de molen dient de molenbeschermingszone in het 
bestemmingsplan op de nieuwe locatie te worden opgenomen.    

- de nieuwe locatie van de molen dient over een vrije windvang te beschikken. 
- de nieuwe locatie dient zich in de omgeving en bij voorkeur op het eiland De Bird te 

bevinden. 
- bij eventuele verplaatsing van de molen zal dit in zo groot mogelijke brokken dienen 

te gebeuren, de molen mag bij verplaatsing niet te veel gedemonteerd worden en in 
kleine onderdelen vervoerd worden.      
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3. Algemeen  
 

3.1 Algemeen  

 
Het zuidelijk deel van eiland De Bird bij Grou zal de komende jaren geheel vergraven 
worden. Tussen het Pikmeer en de Wijde Ee zal een nieuwe doorsteek / meer gegraven 
worden. Het land dat hiervoor wordt opgeofferd is eigendom van de heer Koopmans. Bij de 
boerderij van de heer Koopmans staat de Birdspinnekopmole. 
Door het vergraven van een groot gedeelte van het eiland de Bird tot meer zal de molen geen 
onderdeel meer kunnen vormen in de waterhuishouding van het gebied. De molen zal 
afgesloten worden van zijn polder. De oorspronkelijke polder zal vrijwel geheel verdwijnen 
en worden omgevormd tot meer. De belevingswaarde wordt ook sterk verminderd.  
Zoals in de historie veelvuldig bij molens is gebeurd ligt het voor de hand om de molen bij 
deze ingrijpende wijzigingen in de omgeving van de molen te gaan verplaatsen. Onderliggend 
rapport zal de gevolgen voor de waardestelling bij uitvoer van de plannen op de huidige en op 
de eventueel nieuwe locatie weergeven.  
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3.2 Plan van Onderzoek 

 
Administratieve gegevens 

 

Opdrachtgever 

De opdrachtgever tot het uitvoeren van het onderzoek is de eigenaar van de molen, de 
Stichting Poldermolens De Lege Midden.  
 
Achtergrond 

Het onderzoek maakt deel uit van het totale op te stellen restauratie – en verplaatsingsplan 
voor de molen. Tevens zal dit onderzoek een deelrapport zijn binnen de overige documenten 
voor de werkzaamheden  op het eiland De Bird. 
 
Plaats van het object 

De huidige molen bevindt zich op de plaats waar deze in de 18e eeuw werd opgericht.  
 
Voorgaande onderzoeken, publicaties 

Voor zover bekend is de constructie van de molen nooit uitgebreid op tekening gezet. Bij 
inventarisaties t.b.v. Provinciale molenboeken is wel een goede beschrijving van de molen 
opgesteld. Door vrijwilligers is er in molenbladen over de molen geschreven. Echter een meer 
gedetailleerd onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek is duidelijk 
geworden dat in het verleden een grote hoeveelheid kennis met betrekking tot deze molen is 
vergaard. Dit is echter nooit integraal geanalyseerd en gepubliceerd.  
 
Openbaarheid van het onderzoek 
Het onderzoek maakt deel uit van het totale restauratieplan en is uit dat oogpunt openbaar 
toegankelijk.  
 
Specificatie en definiëring van de onderzoeksvraag 

 
Doel van het onderzoek 

Om tot een goed restauratie uitgangspunt te kunnen komen is het van belang om de restanten 
van de molen te  onderzoeken. Tevens dient al het beschikbare onderzoeks- en fotomateriaal 
nader te worden onderzocht. Direct na de brand zijn alle onderdelen van de molen opgemeten 
en op foto gezet. Vervolgens zijn alle onderdelen gedemonteerd en wederom opgemeten. De 
bruikbare en cultuurhistorisch belangrijke onderdelen zijn hierbij droog opgeslagen voor 
mogelijk hergebruik. Doel van dit alles is om tot een bouwhistorische ontleding te kunnen 
komen van de molen 
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Aan de hand van het onderzoek zal een voorstel worden gedaan betreffende de verplaatsings 
methode en het uiteindelijke resultaat van de verplaatsing.  
De uitkomsten van dit rapport zullen de basis gaan vormen voor het op te stellen restauratie- 
cq. verplaatsingsbestek van de molen. Dit restauratiebestek zal worden voorzien van foto’s, 
tekeningen, een restauratie toelichting en een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren 
werkzaamheden. 
 
Het totale restauratie/verplaatsings plan zal tevens dienst doen voor de aan te vragen WABO 
vergunning. In dat kader zal tevens een beoordeling plaatsvinden naar aanleiding van de 
voorgenomen werkzaamheden om te komen tot het verplaatsen van het monument. De 
rapportage kan hierbij worden gebruikt om een goede afweging te kunnen maken door de 
diverse adviserende en beslissingsbevoegde partijen in dit proces. 
 
De resultaten van het onderzoek naar de molen zullen tevens in een breder perspectief worden 
geplaatst. Hierbij zal worden ingegaan op het belang van de bouwconstructie met de 
ontwerpdetails in verhouding tot het in Nederland bewaard gebleven molenpatrimonium.  
 

Diepgang van het onderzoek 

Het onderzoek zal bestaan uit een verkenning naar de waardestelling van de molen en een 
onderzoek naar constructieonderdelen van de molen. De waardestelling zal geheel worden 
opgesteld aan de hand van de brochure ‘Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek’ uitgegeven 
door onder andere de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
 
Waardestelling 

Aan de hand van het onderzoek zal een waardestelling worden opgesteld.  
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4. Birdspinnekopmole te Grou  

 

4.1 Algemeen  

 
De molen is als Rijksmonument geregistreerd in de lijst van beschermende monumenten. De 
molen is op 24 november 1971 ingeschreven in het register. Het monumentnummer is 22915. 
De (summiere) monumentenomschrijving (redengevende omschrijving) van de molen is als 
volgt:      
- Grouw, aan de Wijde Bird. Spinnekop, vermoedelijk uit de 18e eeuw daterend,  

       als molen in werking. 

 

4.2 Huidige situatie molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadastrale minuutplan 1832.  

Uitsnede met molen  
Kad. Gem. Grou 
Sectie E nr. 6 
Watermolen van Wed. en erven Sjoerd Eeltjes Beetstra 
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Overzicht met Google Earth van de situatie van de molen, omstreeks 2007.  

 

 
Overzicht van het plan voor het vergraven van het zuidelijk deel van eiland De Bird te 

Grou. De polder (bemalingsgebied) van de molen vervalt hierbij, zodat de molen daar 

niet meer gehandhaafd kan blijven. De molen zal gehinderd worden in de vrije 

windvang en het bemalingsgebied wordt afgesloten.  
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4.3 Nieuwe situatie verplaatste molen 

 
Kaart van eiland De Bird bij Grou.  

Ter plaatse van cirkel A de huidige locatie van de molen en ter plaatse van cirkel B de 

beoogde nieuwe locatie van de molen.  C is het gebied dat zal worden afgegraven voor de 

nieuwe meervorming. 

De afstand tussen beide locaties bedraagt circa 900 meter.   

Bron Google Earth. 

 

 

 

A 

B 

C 
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Detail van bovenstaande kaart.  

Bovenin het water De Lange Lits. De bomen linksboven worden binnenkort gekapt.  

Ter plaatse van de rode cirkel de nieuwe locatie van de molen.  

Het verbreden van vaarten en de aansluiting op de boezem worden in het kader van de 

landinrichting uitgevoerd.  
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Molenbiotoop 

De omgeving waarmee een molen in relatie staat wordt de molenbiotoop genoemd.  
De molenbiotoop is voor de Birdspinnekopmole in Grou vastgelegd in het bestemmingsplan. 
Hierbij is een maximale bouwhoogte in een straal rond de molen aangegeven, zodat er geen 
hoge gebouwen of obstakels rond de molen gebouwd mogen worden.  
Bij verplaatsing van de molen dient deze molenbiotoop weer in het bestemmingsplan te 
worden opgenomen. Zolang de molen op de huidige locatie blijft staan dient de huidige 
molenbiotoop niet te worden afgevoerd uit het bestemmingsplan.  
Het bestemmingsplan Buitengebied is in 2008 vastgesteld door de gemeente Boarnsterhim. 
Het bestemmingsplan is opgesteld door het bureau BügelHajema.  
 
  
  
 

  



 

~ 16 ~ 
 

4.4 Geschiedenis Birdspinnekopmole 

 
Geschiedenis 

De molen is vermoedelijk gezien de constructie gebouwd in de 18e eeuw.  
In 1832 is de molen eigendom van de weduwe en erven Sjoerd Eeltjes Beetstra 
Molen De Birdspinnekopmole bemaalde polder De Burd, de landerijen behorende bij de 
boerderij Koopmans. De molen was tot circa 1958 in bedrijf. In deze tijd had de molen een 
betonnen vijzelbak. Deze bak zal van halverwege de 20e eeuw dateren.  
 
Vele kleine molens  

Op het eiland de Bird stonden voorheen vele kleine molens met een eigen bemalingsgebied.  
Op de kadastrale kaart van 1832 zijn veel molens te vinden.  
De Topgrafische Militaire Kaart van 1927 geeft veel molens weer. Zie kaart hieronder.  
 

 
De Topgrafische Militaire Kaart van 1927.  
Op de kaart staan 16 molens, hiervan zijn thans nog drie molens over.  
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Waterschap de Bird 

In 1957 werd het Waterschap de Bird opgericht, na een verzoek hiertoe van de besturen van 
de waterschappen De Nije Borgkrite en de Driehuistervaart. Het nieuwe waterschap omvatte 
het gebied van de beide bovengenoemde waterschappen met daarbij het grondgebied van 
circa 10 particuliere polders. De oprichting van het nieuwe grote waterschap zag men als een 
voorwaarde voor het kunnen realiseren van een waterbeheersplan voor het gehele gebied waar 
volgens sommigen de waterstaatkundige toestand ‘hopeloos en middeleeuws’ was. In eerste 
instantie voorzag het waterbeheersplan alleen in het realiseren van betere ontwatering en een 
centrale bedijking. Het plan werd later gewijzigd en voorzag onder meer in het afdammen van 
de Bird en Borgsloot, waardoor de dijklengte aanmerkelijk kon worden bekort. Door het 
afdammen van de Bird verloor de Birdspinnekopmole zijn functie.    
In 1980 werd het waterschap opgeheven en gingen de rechten en plichten over op het nieuwe 
waterschap De Middelsékrite. 

 
Kaart van het waterschap De Bird (1957).  
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Restauraties 

In 1960 en 1964 heeft er een restauratie aan de molen plaatsgevonden. Rond 1960 is de molen 
eigendom geworden van de gemeente Idaarderadeel. 
In 1975 is de molen gerestaureerd en kreeg toen dakpannen op de onderbouw. Rond 1980 
waren de waterlopen gedempt. Bij de gemeentelijke herindeling in 1984 werd de nieuwe 
gemeente Boarnsterhim eigenaar van de molen.  
Lange tijd stond dit molentje stil en was behoorlijk in verval.  
Er braken betere tijden aan toen de gemeente Boarnsterhim besloot tot een grondige 
restauratie. Deze vond in 2004/2005 plaats. In de zomer van 2004 werd het molentje 
onttakeld. Op 18 november 2005 werd de maalvaardige molen in gebruik genomen.  
Bij deze restauratie zijn reeds oude foto’s door de molenmaker en restauratiebegeleider 
onderzocht om tot een verantwoorde restauratie te komen. Enkele onderdelen zijn weer 
teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Zo is de met pannen gedekte ondertoren weer 
een houtgedekte ondertoren geworden en zijn de oude kleuren weer teruggebracht.  
Na de restauratie is de molen in het bezit gekomen van Stichting Poldermolens De Lege 
Midden. Deze stichting beheert momenteel 5 poldermolens in de omgeving van Grou. Alle 
molens waren zogenaamde verweesde molens welke door aandrang van de stichting 
gerestaureerd zijn en na restauratie in het bezit van de stichting kwamen.   
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4.5 Oudere foto’s van de molen   

 
Onderstaand een aantal foto’s  

    
Foto W. O. Bakker 1950. De molen is in restauratie gezien de ontbrekende delen van het 
kapje. Deze staan tegen het ondertoren aan.  
 

 
Ca. 1950.  
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Foto A. Bakker 1952. 

      
Foto J. Heijdra. Circa 1970.                Foto J.A. van Krimpen dec. 1974. Tijdens de   

restauratie 
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Foto J.A. van Krimpen juli 1975.  De ondertoren is op deze foto met pannen gedekt.  
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4.6 Foto’s van de molen in de huidige staat  

 
De molen van het type spinnekopmole staat nu nog in een open landschap. De molen is in 
2005 geheel maalvaardig gerestaureerd. Het land op de achtergrond wordt vergraven tot meer. 
Hierdoor zal de windbelemmering ernstige vormen aannemen en zal de molen afgesloten 
worden van de polder. Tevens zal de belevingswaarde van de molen zeer sterk verminderen. 
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De molen heeft een vierkante ondertoren. Achtkante ondertorens kwamen ook voor, hetzij in 
mindere mate.   
De molen heeft een spruitbalk en schoren, iets wat niet bij alle spinnekopmolens voorkomt.  
Het gevlucht is Oudhollands opgehekt. Zoals bij kleinere molens meer voorkomt zijn de beide 
achterzoomlatten dichter bij de roede geplaatst. In de omgeving van Grou was dit zelfs zeer 
extreem gedaan. Reden is om de sterkte van de heklatten te vergoten zodat de molenaar beter 
in het gevlucht kan klimmen tijdens het voorleggen en afhalen van de zeilen.  
De molen heeft een klein kruirad om de molen op de wind te kruien.  
Aan de achterzijde van het bovenhuis zitten horizontale molentjes zodat de molenaar kan zien 
of de molen goed op de wind staat. Deze molentjes komen al voor op de foto’s van 1950.  
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Overzicht en detailfoto van de constructie van het onderhuis. De balken dateren waarschijnlijk 
nog uit de bouwtijd en zullen vermoedelijk 18e eeuws zijn.  
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Zoals gebruikelijk in de streek rond Grou en Goëngahuizen is het ondertafelement niet 
opgebouwd uit vier delen maar bestaat uit  twee delen welke evenwijdig liggen aan de 
waterlopen, In de twee andere velden ligt een regel op circa een halve meter boven de 
onderzijde van de velden.  
Dit zal te maken hebben met het feit dat eventueel opspattend water uit de waterlopen een 
aanwezig tafelementsdeel kan aantasten.  
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Overzichtsfoto en detailfoto van het bovenhuis tijdens de restauratie in 2005.  
Grote delen van het bovenhuis zijn toen vervangen. Oorzaak is ondeskundig hertstel van het 
bovenhuis in de zestiger en zeventiger jaren van de 20e eeuw.   
Alleen de regels in het stormbint en de kapspanten zijn behouden gebleven.  
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Overzichtsfoto en detailfoto van asrad en bonkelrad. De wielen dateren van 2007.   
Het bovenwiel is voorzien van een handgat om het halslager van de bovenas te smeren. 
Details van het gaande werk zijn van de oude vergane wielen overgenomen.  
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Overzichtsfoto van het spilrad en schroefrad. De wielen dateren van 2007 en zijn conform de 
oude vergane wielen gemaakt.  

 
De molen heeft geen veldmuren. Dit komt bij spinnekopmolens in de buurt van Grou en 
Goëngahuizen meer voor. Voordeel is dat er goede ventilatie in de ondertoren aanwezig is.  
Om toetreding van de ondertoren door onbevoegden en/of dieren tegen te gaan is de ruimte 
afgeschermd met gaas. 
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Overzichtsfoto van de schroef. De schroef is in 2005 geheel nieuw gemaakt.  

 
Overzichtsfoto van krooshek en damwanden . Deze dateren van 2005.  
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Overzichtsfoto van schroefbak en kwelscherm. Deze onderdelen zijn in 2005 tijdens de 
restauratie nieuw vervaardigd.  
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4.7 Ouderdom van de onderdelen waaruit de molen is opgebouwd 

 
Ingekleurde tekening van de molen, de kleuren geven de ouderdom van de onderdelen aan.   
Ouderdom van de onderdelen 

Tijdens het onderzoek naar de molen, de restauratiegeschiedenis en na bestudering van in het 
verleden uitgevoerde onderzoeken en foto`s is een beeld samen te stellen van de ouderdom 
van de verschillende bouwdelen van de molen.  
 
Opvallend op de hierboven weergegeven tekening is de relatief beperkte hoeveelheid 
origineel materiaal vanuit de bouwtijd. Geconcludeerd kan worden dat alleen de ondertoren 
van de molen grotendeels uit de bouwtijd stamt. Oorzaak is de vervangingscyclus van molens 
en met name deze soort kleine, geheel uit hout vervaardigde molens. Een ondertoren kan mits 
goed waterdicht honderden jaren mee, een bovenhuis circa 100-150 jaar, gevlucht circa 25 
jaar, houten waterlopen circa 25 jaar, houten beschot circa 30 jaar en een staartconstructie 
circa 25 jaar. Wielen gaan circa 100-150 jaar mee, afhankelijk van uitgevoerd onderhoud. 
Kammen gaan minder lang mee en zullen om de 30-40 jaar worden vervangen.   
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Ingekleurde tekening van de molen, met blauw is aangegeven welk materiaal er vanaf 1960 

bij diverse opvolgende restauraties is vernieuwd. Dit is een vrij normaal beeld bij dit type 

molens. De in blauw aangegeven onderdelen zullen in het verleden ook al diverse malen 

zijn vernieuwd. 

Opvallend op de hierboven weergegeven tekening is de hoeveelheid materiaal welk tijdens en 
na de eerste restauratie van 1960 vervangen is. Op zich is dit ook zeer logisch, want diverse 
onderdelen zijn bloot gesteld aan weer en wind. Diverse onderdelen worden ook regelmatig 
vervangen. Zoals het gevlucht, staart, betimmeringshout en dergelijke.  
Op de rechter tekening is duidelijk dat alle aan weer en wind blootgestelde onderdelen na 
1960 vervangen zijn. Geconcludeerd kan worden dat alleen de ondertoren en de spil van de 
molen nog van voor 1960 dateren. Voor 1960 zullen gezien de bouwwijze alle na 1960 
vervangen onderdelen ook al eens een of meerdere keren zijn vervangen.  
Dat van dit type molens alleen de hierboven genoemde onderdelen nog uit de bouwtijd 
dateren is derhalve logisch en inherent aan deze monumenten. 
Tevens kan worden geconstateerd dat alle na de bouwtijd vervangen onderdelen grotendeels 
kopieën zullen zijn van de oorspronkelijke bouwmaterialen, afmetingen  en detailleringen.  
.   
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5. Waardestelling 
 

5.1 Waardestelling op grond van deelwaardestellingen 

 

Bij de waardestelling van het object is de molen bekeken naar de vijf deelwaardestellingen als 
genoemd  in het rapport ‘Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek’ op bladzijde 20. De 
deelwaardestellingen zullen bekeken worden zoals deze thans aanwezig zijn en zoals ze 
zullen zijn na verplaatsing van de molen. In de samenvatting van de waardestelling zal nader 
ingegaan worden of er waarden zijn aangetast na de verplaatsing.    
Hierbij zijn de volgende hoofdgroepen beoordeeld: 
 

- Algemene historische waarden  
- Ensemblewaarden  
- Architectuurhistorische waarden  
- Bouwhistorische waarden  
- Waarden vanuit de gebruikshistorie 

 

5.2 Waardestelling thans aanwezig  

 

Algemene historische waarden 

 
Het belang van algemene historische waarden is bij de molen goed zichtbaar. De molen is in 
de 18e eeuw gebouwd ter bemaling van een gebied. Waarschijnlijk werd in de 18e eeuw 
bemaling van het al eerder in ontginning gebrachte gebied noodzakelijk door inklinking van 
het veenpakket. De betekenis van de molen in het landschap is nog goed zichtbaar.  
De molen is hierbij een goed voorbeeld van een groeiende welvaart in het weidelandschap 
rondom het eiland de Bird. Door het bemalen van het gebied kunnen de graslanden op het 
eiland beter benut worden.  
De technische ontwikkeling is bij de molen zichtbaar door het toepassen van een vijzel als 
bemalingswerktuig. In poldermolens werd tot het einde van de 18e eeuw veel gebruik gemaakt 
van schepraderen. Bij de telling van de watermolens gehouden naar aanleiding van een Franse 
missive van 21-10-1811 blijkt dat van de 2445 watermolens in de provincie er 806 nog een 
scheprad hadden. De rest had toen reeds een vijzel als bemalingswerktuig. Het belang van de 
molen wegens innovatieve waarde of pionierskarakter is goed zichtbaar door het toepassen 
van de vijzel.  
 

Deelconclusie algemeen historische waarden 
De gaafheid en zeldzaamheid van de algemene historische waarde van de molen is hoog.  
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Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 

 
Het belang van de molen als ensemblewaarde in het polderlandschap is hoog. Ook de thans 
nog aanwezige Haensmole en Borgmole benadrukken de ensemblewaarden in het 
polderlandschap. Het belang wegens de situering is om bovengenoemde redenen hoog.   
Het belang wegens de wijze van verkaveling is hoog (zie ook situering). De molen staat nog 
in zijn oorspronkelijke polder.  
Het belang voor het aanzien van het gebied is hoog.  
Het belang wegens de hoge kwaliteit van de bebouwing en de historisch- ruimtelijke relatie 
met de omgeving is nog goed aanwezig. De molen staat achter de boerderij en feitelijk op het 
erf van de oud-eigenaar. Deze situatie is nu nog steeds aanwezig.  
 

Deelconclusie ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden   
De gaafheid en zeldzaamheid van de ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarde van de 
molen is hoog.  
 

Architectuur historische waarden 

 
Het belang voor de geschiedenis van de architectuur is niet op molens toepasbaar. Molens 
waren van oudsher werktuigen en daardoor niet door architectuur beïnvloedt. 
De bouwmeester van de molen is niet bekend. Over het algemeen werden molens ontworpen 
en vervolgens gebouwd door een molenmaker. Bij de bouw werd deze molenmaker bijgestaan 
door een of meerdere knechten.  
Het belang van hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp van de molen is niet 
aanwezig. Een molen is gebouwd naar functionaliteit en niet volgens ontwerp.  
Het belang van ornamentiek van de molen is niet aanwezig. De molen is niet voorzien van 
ornamentiek. Een molen is gebouwd naar functionaliteit en niet volgens ontwerp.  
Het belang van de interieurafwerking (in samenhang met het exterieur) van de molen is hoog. 
Bij een molen is de interieurafwerking zeer sterk in samenhang met het exterieur. Denk 
bijvoorbeeld aan het houten beschot van de molen De houten constructie en de houten 
tandwielen geven een goed beeld van de afwerking. Niets is weggestopt achter een 
betimmering of is beschilderd. Het toegepaste nog originele 18e eeuwse smeedwerk is zeer 
gezichtsbepalend in het interieur.  
 

Deelconclusie architectuur historische waarden 
De gaafheid en zeldzaamheid van architectonische waarden bij een molen is nagenoeg niet 
aanwezig. Interieurafwerking in samenhang met het exterieur kan men zeer hoog noemen, 
daar er een duidelijke relatie is.  
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Bouwhistorische waarden 

 
Het belang van de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis (de historische gelaagdheid) is bij 
de molen in hoge mate aanwezig.  
Het belang vanwege de geschiedenis van de bouwtechniek van de molen is bij de molen 
aanwezig. De kwaliteit van de bouw van spinnekopmolens in Friesland in de 18e eeuw met de 
toegepaste technieken is hoog.  
Het belang van het materiaalgebruik is hoog. Molens zijn als het ware enorme houten 
machines. De houten constructie, het houten gaand werk en het smeedwerk is hier een goed 
voorbeeld van. Vrijwel al het in de molen gebruikte hout is hierbij van elders in Nederland en 
ook Duitsland geïmporteerd. Alleen het wilgenhout voor de vang en het iepenhout voor de 
molenwielen zal vermoedelijk meer lokaal hout zijn geweest.  
 
Deelconclusie bouwhistorische waarden 
De gaafheid en zeldzaamheid van de bouwhistorische waarden van de molen is zeer hoog.  
 
Waarden vanuit de gebruikshistorie 

 
Het belang van de ordening, samenhang en inrichting van de molen is voor de molen in relatie 
met de functie zeer hoog te noemen. De molen met het hierin gelegen gaande werk is zeer 
goed passend bij de (historische) functie. De molen is nog geheel ingericht voor het bemalen 
van de polder,  zoals de molen die bij de bouw had.  
Het belang vanwege de (historische) functie, gebruik of productie in het object / complex is 
nog groot. De functie van de molen is nog altijd hetzelfde als toen de molen gebouwd is in de 
18e eeuw.  
Het belang als herinnering aan een historische gebeurtenis of prominente bewoner / gebruiker 
/ opdrachtgever is niet aanwezig.  
 
Deelconclusie waarden vanuit de gebruikshistorie 
De gaafheid en zeldzaamheid van de waarde vanuit de gebruikshistorie van de molen is hoog.  
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5.3 Waardestelling bij uitvoer van de thans voorgenomen ruimtelijke 

ordeningsplannen 

 

Algemene historische waarden 
Deze waarde zal bij ingrepen in de huidige landschappelijke sterk verminderen ten opzichte 
van de huidige situatie, doordat de molen dan niet meer in een landelijke omgeving aanwezig 
zal zijn, zal de belevingswaarde van de molen ook sterk verminderen. De algemene 
historische waarden van het object zelf zullen niet wijzigen. 
 

Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden  

Door het verdwijnen van de oorspronkelijke polder met het oorspronkelijke 
verkavelingspatroon en de doorsteek van het meer zal deze waarde vrijwel geheel verdwijnen.  
 
Architectuur historische waarden 

Deze waarde zal bij ingrepen in de huidige landschappelijke situatie nagenoeg niet aanwezig 
zijn. 
 

Bouwhistorische waarden 

Deze waarde zal bij ingrepen in de huidige landschappelijke situatie hetzelfde blijven als 
thans aanwezig. 
 

Waarden vanuit de gebruikshistorie  

Omdat op de huidige standplaats de functie met goede windtoetreding en de toetreding van 
polderwater feitelijk komt te vervallen zal deze waarde bij uitvoer van de thans voorgenomen 
plannen sterk verminderen.  
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5.4 Waardestelling na eventuele uitvoering plan tot verplaatsing molen 
 

Algemene historische waarden 
Deze waarde zal bij eventuele verplaatsing verminderen ten opzichte van de huidige situatie, 
doordat de molen dan niet meer op zijn oorspronkelijke locatie aanwezig zal zijn. De 
algemene historische waarden van het object zelf zullen niet wijzigen. 
 

Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden  

Deze waarde zal bij eventuele verplaatsing hetzelfde blijven als thans aanwezig. Op de 
nieuwe beoogde standplaats blijft het oude verkavelingspatroon instand en zal ook sprake zijn 
van een polderbemalingssituatie met poldersloten en een boezem waarop wordt uitgemalen. 
Ook de thans nog aanwezige Haensmole en Borgmole benadrukken de ensemblewaarden 
 
Architectuur historische waarden 

Deze waarde zal alsmede bij een eventuele verplaatsing hetzelfde blijven.  
 

Bouwhistorische waarden 

Deze waarde zal bij eventuele verplaatsing hetzelfde blijven als thans aanwezig. Alleen zal bij 
een verplaatsing een nieuwe fundering met walbeschoeiingen moeten worden gemaakt. Deze 
dateren in de huidige situatie echter uit 2005, omdat deze onderdelen bij de laatste restauratie 
in 2005 geheel zijn vernieuwd. (NB. de waterlopen kunnen hergebruikt worden). 
 

Waarden vanuit de gebruikshistorie 

Bij een eventuele verplaatsing naar een locatie waar de molen weer maalvaardig kan 
functioneren zal de waarde behouden blijven.  
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5.5 Waardestelling samenvatting 
 
Waardestelling zoals thans aanwezig 

De categorie molens vertegenwoordigen in het algemeen binnen de beschermde 
Rijksmonumenten een grote cultuurhistorische waarde. De molen te Grou heeft door de 
bouwwijze en de bouwhistorische ontwikkeling binnen de groep molens een grote 
zeldzaamheidswaarde. 
Na toetsing van alle vijf deelwaardestellingen als genoemd  in het rapport ‘Richtlijnen 
Bouwhistorisch Onderzoek’ kan worden geconcludeerd dat de molen thans een hoge 
cultuurhistorische waarde heeft.  
 
Waardestelling bij uitvoer van de thans voorgenomen ruimtelijke ordeningsplannen 

Door het verdwijnen van de oorspronkelijke polder met het oorspronkelijke 
verkavelingspatroon en de doorsteek van het meer zal de waarde vrijwel geheel verdwijnen. 
Vooral de ensemblewaarde en de waarde uit de gebruikshistorie zullen geheel niet meer 
aanwezig zijn.  
 
Waardestelling na de verplaatsing 

Voor het verplaatsingsplan is de molen geheel ingemeten en er is onderzoek uitgevoerd naar 
oude foto’s en divers fotomateriaal van de molen. De opmetingen en bouwhistorische 
ontleding maakten het mogelijk de gehele molen tot in detail op tekening te zetten ( autocad 
digitale bestanden). Dit uitwerken van alle gegevens zorgde er voor dat een goed inzicht werd 
verkregen in alle bijzondere bouwkenmerken van de molen. 
Door het onderzoekswerk is hiermee een veel bredere kennis verworven van dit type molens. 
Op basis van alle vergaarde gegevens is een zeer goed bouwhistorisch beeld van de molen 
verkregen. 
 
De waarden die de molen thans bezit zijn hoog. Hieronder zal ingegaan worden op de 
aantasting van die waarden bij eventuele verplaatsing. Uitgangspunt hierbij is dat de molen in 
grote brokken worden verplaatst, wat gezien de bouwtechnische staat van de molen goed 
uitvoerbaar is.  
Wanneer de molen wordt verplaatst op het eiland de Bird in de directe omgeving van de 
huidige locatie dan zijn de volgende conclusies te trekken. 
Er zijn veel waarden die niet veranderen door de verplaatsing. Alleen de algemeen historische 
waarde is verminderd, doordat de molen niet meer op zijn oorspronkelijke plaats aanwezig is.  
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Waarde Molen op huidige 

locatie 
Molen op huidige 
locatie met nieuwe  
doorsteek van het 
meer  

Verplaatste molen op 
eiland De Burd  

    
Alg. historische waarde 
 

+ + - + - 

Ensemblewaarde 
 

+ + -- + + 

Architectuur historische 
 waarden 

+ - + - + - 

Bouwhistorische 
waarden 

+ +  + + + + 

Waarden vanuit de  
gebruikshistorie  + + -- + + 

 

Tabel met de cultuurhistorische waarden van de molen, zoals deze thans aanwezig zijn, 

aanwezig zullen zijn bij handhaving molen op huidige locatie met nieuwe doorsteek van 

het meer en de waarden zoals deze aanwezig zullen zijn bij verplaatsing van de molen.   
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5.6 Waardestellingsrepresentatietekening 

 

 
Bovenstaand de waardestellingsrepresentatietekening, de kleuren geven de waarde van de 
onderdelen aan. Eén en ander geheel volgens de mede door de RCE uitgegeven Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek.  
Het oorspronkelijke materiaal heeft een hoge monumentwaarde. Veel onderdelen, die in de 
loop der jaren vernieuwd zijn, hebben een positieve monumentwaarde voor de molen. De 
molen bezit geen indifferente monumentwaarde.     
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5.7 Conclusie waardestelling 

 
Er zijn veel waarden die niet veranderen door de verplaatsing. Alleen de algemeen historische 
waarden van de bouwmassa is verminderd, doordat de molen niet meer op zijn 
oorspronkelijke plaats aanwezig is.  
De doorsteek van het meer zullen veel meer waarden aantasten dan het huidige plan voor 
verplaatsing van de molen.  
 
Waardestelling van de te verplaatsen molen 

Men kan stellen dat de waardestelling van de te verplaatsen molen bijna even hoog zal zijn als 
deze thans is, mits de molen op het eiland wordt verplaatst en in een vrij polderlandschap 
komt te staan en mits de molen weer zijn functie kan uitoefenen.  
 
Bovengenoemde conclusies en voorgaand rapport geven voldoende inzicht in de 
waardestelling van de molen voor en na verplaatsing van de molen en tevens voldoende 
inzicht in de waardestelling van de molen als deze afgesloten wordt van het polderwater.  
De conclusie is dan ook dat uit het onderzoek is gebleken dat molen na het verplaatsen op de 
voorgeschreven wijze nog steeds van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, de 
betekenis voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarde.  
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6. Bronvermelding, literatuur 
 
A. Bokma e.a., Fries Molenboek, (Leeuwarden 1980) 
A.J. de Koning e.a., Molens van Friesland, (Leeuwarden 1971) 
J. Hofstra e.a., Friese molens, (Leeuwarden 1995) 
H. de Raad Boezemwaterschappen en polders in Midden Friesland. Verzamelinventaris van 

de gedeponeerde archieven van het waterschap De Middelsékrite (Sneek 1994) 
L. Hendriks en J.van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren 

van cultuurhistorisch erfgoed, ( Den Haag april 2009) 
R. Stenvert en G. van Tussenbroek, Inleiding in de bouwhistorie, opmeten en onderzoeken 

van oude gebouwen (Utrecht 2009) 
 
Foto’s zijn gemaakt door Jaap Tiedema. 
Oude foto’s afkomstig van onderstaande websites.  
 
Diverse artikelen uit de Utskoat, kwartaalblad Fryske Mole en Gild Fryske Mounders.  
Divers historisch kaartmateriaal en krantenknipels. 
Restauratiebestek uit 1992, aangepast in 1996 en 2002 (opgesteld door de Rijksdienst 
Monumentenzorg) 
 
Er is gebruik gemaakt van onderstaande websites 
www.molendatabase.nl 
www.molendatabase.org 

www.molens.nl 
www.cultureelerfgoed.nl 
www.watwaswaar.nl 

www.allemolens.nl 
www.tresoar.nl 
www.krantvantoen.nl 

 

http://www.molendatabase.nl/
http://www.molendatabase.org/
http://www.molens.nl/
http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.allemolens.nl/
http://www.tresoar.nl/
http://www.krantvantoen.nl/
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Gemeente Leeuwarden 

t.a.v. dhr. P.Jager, adviseur Planontwikkeling

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Betreft: aanvraag omgevingsvergunning verplaatsing molen De Burd te Grou 

Datum: 2-7-2015 

Geachte heer Jager, 

Dit jaar is er een aantal keren overleg geweest betreffende de plannen op het eiland De Burd om te 

komen tot herinrichting van het gebied en het realiseren van een doorsteek om het recreatieve 

vaarverkeer te versterken. 

Als gevolg van deze plannen komt molen De Burd in de verdrukking. De polder van deze molen wordt 

vergraven en de functie als poldermolen komt hiermee te vervallen. 

Stichting Poldermolens De Lege Midden is voornemens de molen enige honderden meter te 

verplaatsen  om zo ook in de toekomst de functie van de molen ( en hiermee het voortbestaan) te 

kunnen garanderen. 

In het Steunpuntoverleg zijn de visies van de diverse adviespartijen kenbaar gemaakt. De provincie 

moest zich eerst van advies onthouden, maar het formele ( positieve) advies van de provincie is 

inmiddels ook bij de gemeente ingebracht. 

Op basis van deze gegevens verzoeken wij u om de opgeschorte omgevingsvergunningsaanvraag 

opnieuw in behandeling te nemen. De digitale aanvraag is ingediend. 

Met betrekking tot deze aanvraag wil ik graag nog het volgende opmerken: 

- een molenbeschermingszone voor de nieuwe standplaats wordt door ons molen niet gevraagd.

- de aanvraag voldoet ( partieel) niet aan het bestemmingsplan. Wij verzoeken u in de

omgevingsvergunningsaanvraag stappen te ondernemen waarbij een nieuw bestemmingsplan niet

noodzakelijk zal zijn.

- Een archeologisch onderzoek zal gezien de beperkte omvang van de ingreep en beperkte

archeologische verwachtingen ter plekke niet noodzakelijk zijn

- De molen zal worden geplaatst op de nieuw aan te leggen boezemkade op de nieuwe standplaats.

De vergunningen voor deze nieuwe boezemkade met behorende onderzoeken zijn verleend.

- Voor alle ontwikkelingen op het gehele eiland De Burd is een zeer uitgebreid ecologisch onderzoek

opgesteld. Hierin wordt ingegaan op alle gevolgen voor de natuur met betrekking tot de

grootschalige ontgronding, de aanleg van fietspaden, het verhogen en verleggen van kaden en het
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wijzigen van het bemalingsplan. De molen komt binnen al deze plannen te staan op een plek die 

getoetst is in dit volledige ecologische toetsingsplan. Dit betreft de te verleggen en verhogen kaden 

zoals genoemd op bladzijde 16 van het rapport. De molen staat op een van die nieuwe te verhogen 

kaden. Ook wanneer de molen niet verplaatst zou worden zullen er op de nieuwe standplaats 

ingrepen plaatsvinden. Verplaatsen van de molen geeft dus geen aanvullende verstoringen dan die 

waarvoor reeds vergunning is verkregen in het kader van de totale ontwikkeling van het eiland De 

Burd. Gezien het allesomvattende karakter van de ecologische toets zullen alle voorgenomen 

werkzaamheden dus hieronder vallen. 

- Gezien de aard en omvang van de molen en vanwege het feit dat er geen sprake is van 

verdenkingen t.a.v. de bodemkwaliteit zal er geen bodemonderzoek vereist zijn.  

- De stichting gaat akkoord met een planschadeverhaalsovereenkomst. Graag ontvangt de stichting 

hiertoe een voorstel van de zijde van de gemeente . 

- De grondeigenaar is akkoord met de plaatsing van de molen. De verklaring is opgenomen in de 

stukken. Tussen de grondeigenaar ( Fryske Gea) en de stichting zal een grondruil plaatsvinden binnen 

gronden gelegen op het eiland. 

- De financiering van het gehele project is geregeld. De dienst Landelijk Gebied heeft een toezegging 

gedaan van € 25.000,-. De Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden hebben beiden een 

toezegging gedaan van € 17.500,-. Voor de uitvoering van het werk heeft reeds een aanbesteding 

plaatsgevonden. Er is dus sprake van een concrete en realistische begroting. De stichting is middels 

haar eigen middelen instaat de kosten van het niet door reeds toegezegde subsidies gedekte 

gedeelte van het werk uit te laten voeren. Daarnaast zal er nog de mogelijkheid zijn om aanvullende 

fondsen aan te schrijven. Uit financieel oogpunt zijn er derhalve geen belemmeringen. 

 

Er is sprake van een  de positieve opstelling van de  voormalige gemeente Boarnsterhim en de 

huidige gemeente Leeuwarden in de totale planvorming en herinrichting van het eiland De Burd. 

Hierbij is er een positieve grondhouding van de gemeente voor het verplaatsen en weer een functie 

geven van molen De Burd. Dit blijkt ook uit de reeds toegezegde bijdrage voor ons plan. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat de aangevraagde vergunning binnen de gestelde kaders spoedig zal kunnen 

worden verleend zodat een start kan worden gemaakt met het werk. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Stichting Poldermolens De Lege Midden 

Dhr. M.J. van Schaijck 

Rigedyk 22 

8614 XA Oudega 
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de verplaatsing spinnenkopmolen De Burd nabij Grou 
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O 
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Geacht college, 

De Stichting Poldermolens It Lege Midden is voornemens een omgevingsvergunning aan te 
vragen voor het verplaatsen van de monumentale Burd (spinnenkop-)molen naar een andere 
locatie op de Burd in het kader van de gebiedsontwikkeling Swette-De Burd. 

Namens uw college is van ons een pré-advies gevraagd in het kader van onze adviesbe
voegdheid op grond van de Monumentenwet en het eerste lid, onder b van artikel 6.4 van het 
Besluit omgevingsrecht. Op grond daarvan zou u verplicht zijn ons om advies vragen indien 
de aanvraag om een omgevingsvergunning een beschermde monument betreft dat is gele
gen buiten de bebouwde kom (o.g.v. de Wegenverkeerswet) en het een activiteit betreft ais 
bedoeld in het eerste lid van dat artikel. Het bedoelde voornemen tot verplaatsing voldoet 
hier aan. 

Geconstateerd wordt dat het niet alleen betrekking heeft op de intrinsieke cultuurhistorische 
waarde, namelijk de molen in historische context in het landschap, maar dat er ook sprake is 
van onderling strijdige belangen tussen cultuurhistorie, planologie en gebiedsontwikkeling. 
Het voorgenomen plan om de molen te verplaatsen is in principe strijdig met het standpunt 
van de provincie om daaraan medewerking te verlenen. Dat is geheel in lijn met het rijksbe
leid, zoals verwoord in de nota 'Een toekomst voor molens' (2011). Daarin staat dat aan 
molenverplaatsingen in principe niet wordt meegewerkt. 
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De Stichting Poldermolens It Lege Midden heeft aangegeven dat wat haar betreft de cultuur
historische waarde in de eerste plaats is gelegen in de gebruikswaarde van de molen. Vanuit 
die optiek is de molen een gebouwd werktuig. De (hulp-)bemalingsfunctie is daarmee essen
tieel voor haar bestaansrecht. 
Het herstellen van effectieve (hulp-)bemalingsfunctie op de historische locatie, zoals nog 
beoogd in 2005, is voor een groot deel uitgesloten vanwege de recentelijk vergunde door
graving van de Suderburd. Daarbij verliest de molen ruim de helft van de te bemalen, histori
sche polder. 

i -H 

> 

O 

In dit specifieke en uitzonderlijke geval geven wij met betrekking tot de voorgenomen aan
vraag voor omgevingsvergunning over het verplaatsen van de spinnenkopmolen 'De Burd', 
echter een positief pre-advies. Wij motiveren het positieve pre-advies als volgt. 

J.A. Jorritsma, voorzitter 

A.J. van den Berg, secretarï! 

voor deze H.M. van Gils, loco-secretaris 

QJ 

- De doorgraving van de Suderburd is een provinciaal vergund plan en werk. Naar ons oor
deel benadelen wij met deze werkzaamheden het belang van de molenstichting indien de
molen niet wordt verplaatst.

- Het niet indienen van een zienswijze door de molenstichting tegen deze bedreiging door
ontgraving is gebeurd op nadrukkelijk verzoek van provincie en gemeente, onder toezeg
ging dat verplaatsing van de molen financieel gezien mogelijk wordt gemaakt.

- Op de nieuwe locatie kan een volwaardige maalfunctie voor de molen worden gecreëerd.
- Door de plaatsing van de molen op de boezemkade aan de druk bevaren vaarweg De Graft

betekent een betere zichtbaarheid en is daardoor van de groter toeristisch-recreatieve be
tekenis van de molen in het gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend 
Gedeputeerde Staten van Fryslan, 
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Gemeente Leeuwarden 

t.a.v. dhr. P.Jager, adviseur Planontwikkeling

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Betreft: aanvraag omgevingsvergunning verplaatsing molen De Burd te Grou 

Datum: 2-7-2015 

Geachte heer Jager, 

Dit jaar is er een aantal keren overleg geweest betreffende de plannen op het eiland De Burd om te 

komen tot herinrichting van het gebied en het realiseren van een doorsteek om het recreatieve 

vaarverkeer te versterken. 

Als gevolg van deze plannen komt molen De Burd in de verdrukking. De polder van deze molen wordt 

vergraven en de functie als poldermolen komt hiermee te vervallen. 

Stichting Poldermolens De Lege Midden is voornemens de molen enige honderden meter te 

verplaatsen  om zo ook in de toekomst de functie van de molen ( en hiermee het voortbestaan) te 

kunnen garanderen. 

In het Steunpuntoverleg zijn de visies van de diverse adviespartijen kenbaar gemaakt. De provincie 

moest zich eerst van advies onthouden, maar het formele ( positieve) advies van de provincie is 

inmiddels ook bij de gemeente ingebracht. 

Op basis van deze gegevens verzoeken wij u om de opgeschorte omgevingsvergunningsaanvraag 

opnieuw in behandeling te nemen. De digitale aanvraag is ingediend. 

Met betrekking tot deze aanvraag wil ik graag nog het volgende opmerken: 

- een molenbeschermingszone voor de nieuwe standplaats wordt door ons molen niet gevraagd.

- de aanvraag voldoet ( partieel) niet aan het bestemmingsplan. Wij verzoeken u in de

omgevingsvergunningsaanvraag stappen te ondernemen waarbij een nieuw bestemmingsplan niet

noodzakelijk zal zijn.

- Een archeologisch onderzoek zal gezien de beperkte omvang van de ingreep en beperkte

archeologische verwachtingen ter plekke niet noodzakelijk zijn

- De molen zal worden geplaatst op de nieuw aan te leggen boezemkade op de nieuwe standplaats.

De vergunningen voor deze nieuwe boezemkade met behorende onderzoeken zijn verleend.

- Voor alle ontwikkelingen op het gehele eiland De Burd is een zeer uitgebreid ecologisch onderzoek

opgesteld. Hierin wordt ingegaan op alle gevolgen voor de natuur met betrekking tot de

grootschalige ontgronding, de aanleg van fietspaden, het verhogen en verleggen van kaden en het
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wijzigen van het bemalingsplan. De molen komt binnen al deze plannen te staan op een plek die 

getoetst is in dit volledige ecologische toetsingsplan. Dit betreft de te verleggen en verhogen kaden 

zoals genoemd op bladzijde 16 van het rapport. De molen staat op een van die nieuwe te verhogen 

kaden. Ook wanneer de molen niet verplaatst zou worden zullen er op de nieuwe standplaats 

ingrepen plaatsvinden. Verplaatsen van de molen geeft dus geen aanvullende verstoringen dan die 

waarvoor reeds vergunning is verkregen in het kader van de totale ontwikkeling van het eiland De 

Burd. Gezien het allesomvattende karakter van de ecologische toets zullen alle voorgenomen 

werkzaamheden dus hieronder vallen. 

- Gezien de aard en omvang van de molen en vanwege het feit dat er geen sprake is van

verdenkingen t.a.v. de bodemkwaliteit zal er geen bodemonderzoek vereist zijn.

- De stichting gaat akkoord met een planschadeverhaalsovereenkomst. Graag ontvangt de stichting

hiertoe een voorstel van de zijde van de gemeente .

- De grondeigenaar is akkoord met de plaatsing van de molen. De verklaring is opgenomen in de

stukken. Tussen de grondeigenaar ( Fryske Gea) en de stichting zal een grondruil plaatsvinden binnen

gronden gelegen op het eiland.

- De financiering van het gehele project is geregeld. De dienst Landelijk Gebied heeft een toezegging

gedaan van € 25.000,-. De Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden hebben beiden een

toezegging gedaan van € 17.500,-. Voor de uitvoering van het werk heeft reeds een aanbesteding

plaatsgevonden. Er is dus sprake van een concrete en realistische begroting. De stichting is middels

haar eigen middelen instaat de kosten van het niet door reeds toegezegde subsidies gedekte

gedeelte van het werk uit te laten voeren. Daarnaast zal er nog de mogelijkheid zijn om aanvullende

fondsen aan te schrijven. Uit financieel oogpunt zijn er derhalve geen belemmeringen.

Er is sprake van een  de positieve opstelling van de  voormalige gemeente Boarnsterhim en de 

huidige gemeente Leeuwarden in de totale planvorming en herinrichting van het eiland De Burd. 

Hierbij is er een positieve grondhouding van de gemeente voor het verplaatsen en weer een functie 

geven van molen De Burd. Dit blijkt ook uit de reeds toegezegde bijdrage voor ons plan. Wij gaan er 

dan ook vanuit dat de aangevraagde vergunning binnen de gestelde kaders spoedig zal kunnen 

worden verleend zodat een start kan worden gemaakt met het werk. 

Hoogachtend, 

Stichting Poldermolens De Lege Midden 

Dhr. M.J. van Schaijck 

Rigedyk 22 

8614 XA Oudega 
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1 Inleiding 
 

In het kader van de 3e 
 

module van de herinrichting Swette-de Burd wordt het eiland de Burd ten oosten van 

Grou ingericht tot natuurgebied. Het gebied wordt ingericht met het oog op het verbeteren van de 

omstandigheden voor weidevogels. Hiervoor wordt de waterhuishouding aangepast. Rond het eiland wordt de 

kade verbeterd en plaatselijk naar binnen gelegd. Op enkele plaatsen wordt nieuw bûtlân gecreëerd.  

In het zuiden van het eiland zal een nieuwe verbinding worden gerealiseerd tussen het Pikmar en de Wide Ee 

waarvoor het zuidelijk deel van de Burd wordt doorgraven. Aan de zuidkant van de Suderburd ontstaat hiermee 

een nieuw eiland. Tot slot zullen er recreatieve voorzieningen worden aangelegd. Hierbij moet gedacht worden 

aan het aanleggen van insteekhaventjes, het opknappen een strandje, steigers e.d  

 

Er staat drie molens op de Burd. Dit zijn de Haansmolen, de Borgmolen en de spinnekopmolen De Bird nabij de 

boerderij Koopmans. In verband met de doorgraving van de Burd aan de zuidzijde verliest deze molen zijn 

functie voor de bemaling. Bovendien nemen de bomen langs de Wide Burd teveel wind weg voor de molen. Om 

deze reden is het gewenst deze molen te verplaatsen. Hiervoor is een plek aan de oostzijde van de Burd 

gekozen, langs de Graft. 

 

De Burd maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van Fryslân. Het grenst aan het Natura 2000 

gebied Alde Feanen en de Burd is, met uitzondering van de Suderburd, opgenomen in het Nationale Park Alde 

Feanen. De Burd is vooral waardevol door de grote mate van openheid, de eeuwenoude verkaveling en het 

waterrijke karakter. Omdat het verplaatsen van de molen een ruimtelijke ingreep betekent, is het noodzakelijk 

te onderzoeken of de uitvoering van de plannen leidt tot strijdigheid met de natuurwetgeving.  

 

Flora- en faunawet 

In het kader van de Flora- en faunawet is het van belang te onderzoeken welke wettelijk beschermde planten en 

dieren in het plangebied voorkomen en of mogelijk verbodsbepalingen worden overtreden. In bijlage 2 is het 

wettelijk kader van de Flora- en faunawet samengevat.  

Dit onderzoek geeft eerst een algemene beschrijving van de locatie en spitst zich vervolgens toe op het 

voorkomen van beschermde en bedreigde planten en dieren in en rond het plangebied. Vervolgens worden de 

effecten van de voorgenomen maatregelen beschreven en wordt het plan getoetst aan de Flora- en faunawet. 

Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen voor de uitvoering, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen 

van schade. 

 

Natuurbeschermingswet 

Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied “Alde Feanen”. De bescherming van Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) is sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd in de 

Natuurbeschermingswet 1998. Volgens artikel 19d van deze wet moeten alle plannen die de kwaliteit van 

habitats kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen, getoetst worden op hun gevolgen voor de doelstellingen van het Natura 2000-gebied.  

De aanwijzing als Natura 2000-gebied is inmiddels definitief. De Alde Feanen zijn op 4 juni 2013 aangewezen als 

speciale beschermingszone in de zin van de EU Habitatrichtlijn en de EU Vogelrichtlijn.  

In het aanwijzingsbesluit  zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen die de doelen beschrijven voor de 

instandhouding van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties van in het wild levende plant- en 

diersoorten zoals vereist door de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze natuurwaarden moeten in een gunstige staat 
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worden gebracht of gehouden en vormen de basis van deze toetsing. Een beschrijving van de 

instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in bijlage 2. 

 

 

 

Figuur 1 huidige en toekomstige locatie spinnekopmolen de Bird 
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2 Gebiedsbeschrijving en inrichtingsmaatregelen 
 

2.1 De Burd 

Grote delen van de Burd (400 ha) bestaan uit vrij voedselrijke weilanden, doorsneden met een grillig 

slotenpatroon. ’s Zomers vindt (extensieve) begrazing plaats met  koeien, paarden en schapen. De Burd is van 

grote betekenis als weidevogelgebied. Uitgangspunt voor de inrichting is om weer een optimaal biotoop voor 

(kritische) weidevogels te creëren waarbij er mede ingezet wordt op botanische ontwikkeling. Daarnaast worden 

aan de boezemzijde van de kaden rondom de Burd luwe oevers aangelegd met riet- en oevervegetaties. Op de 

Suderburd zal circa 22 hectare open water worden aangelegd ten behoeve van de recreatievaart. Hiermee 

ontstaat aan de zuidzijde van de Burd een nieuw eiland. Dit eiland zal worden ingericht als natuurgebied. Tevens 

worden hier enkele recreatieve voorzieningen aangelegd.  

In de herfst en winter worden de weilanden aangedaan door grote groepen ganzen die de grasmat kort houden.  

De Burd is voor een groot deel in eigendom bij terrein beherende organisatie It Fryske Gea. Daarnaast is er ook 

nog relatief veel particulier eigendom aanwezig. Deze grond is door middel van herverkaveling geconcentreerd 

rondom de bebouwing op het centrale deel van de Burd.  

Een uitgebreide gebiedsbeschrijving is opgenomen in de Ecologische toets herinrichting Swette – de Burd 

(Tonckens Ecologie 2013). 

 

Door de inrichting van de Suderburd, waar een doorsnijding ten behoeve van de recreatievaart wordt 

gerealiseerd verliest de spinnekopmolen een groot deel van haar bemalingsgebied. De instandhouding van het 

karakter van de molen is het beste gewaarborgd als deze zijn functie voor bemaling kan behouden. Wanneer de 

molen verplaats wordt naar  de oostzijde van de Burd kan deze weer een functie krijgen in het bemalen van de 

polder. 

 

2.2 Verplaatsen van de spinnekopmolen 

Huidige locatie spinnekopmolen 

De spinnekopmolen staat op het zuidelijk deel van de Burd op een kleine verhoging te midden van graslanden op 

enige afstand van de boerderij van de familie Koopmans. Afgezien van het feit dat het te bemalen gebied te klein 

wordt voor het draaiende houden van de molen is er langs de Wide Burd opgaande beplanting aanwezig die veel 

wind wegvangt. De huidige locatie is hierdoor niet meer geschikt .  

 

Nieuwe locatie 

De nieuwe locatie voor de molen is gepland aan de oostzijde van de Burd langs de Graft, ook wel Lange Lits 

genoemd. De kade wordt in het kader van de herinrichting iets naar binnen verlegd. In de kade wordt ruimte 

gemaakt voor de molen. Het grondwerk voor de molen wordt gelijktijdig met de werkzaamheden aan de kade 

uitgevoerd. De molen komt te liggen op grondgebied van It Fryske Gea, welke aan de verplaatsing haar 

medewerking verleent. De molen komt te staan langs bevaarbaar water, in een open polderlandschap, zodat 

deze weer van nabij beleefd kan worden.  De verplaatsing vindt plaats nadat het grondwerk gereed is, naar 

verwachting zal dit in de tweede helft van 2016 zijn.  
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3 Toetsing  
 

3.1 Aanwezigheid van beschermde soorten 

 

Ten behoeve van de toetsing is op 9 december 2015 een bezoek gebracht aan de Burd, waarbij zowel de huidige 

locatie van de spinnekopmolen als de nieuwe locatie zijn bezocht.  

Verder wordt gebruik gemaakt van het ecologisch onderzoek dat is opgesteld ten behoeve van de voorbereiding 

van de herinrichting Swette-de Burd (Tonckens Ecologie 2013).  

 

In bijlage 1 zijn  de samenvattende tabellen uit het genoemde rapport weergegeven waarin alle bekende 

beschermde soorten op de Burd zijn opgesomd.  

 

De toetsing spitst zich toe op het afbreken en verplaatsen van de molen op de huidige locatie en het opbouwen 

op de nieuwe locatie.  

Voor het afbreken worden de wieken van de molen verwijderd, waarna deze in zijn geheel kan worden 

verplaatst. Daarvoor wordt deze over land verplaats naar het nabijgelegen vaarwater. De molen wordt over het 

water verplaatst naar de nieuwe locatie waarna deze weer wordt opgebouwd.  

 

Hierbij kan in theorie schade ontstaan aan beschermde soorten in de volgende biotopen: 

 Natuurwaarden in of aan de molen zelf 

 Het grasland waarover de molen verplaatst wordt 

 De oeverzone van de Luts waar de molen op en van het schip wordt geplaats 

 De inrichting van de nieuwe locatie 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in kans op schade aan licht beschermde soorten (tabel 1 AMvB) en schade 

aan zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3 AMvB).  

 

Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat op de locaties de volgende soorten zijn te verwachten.  

 

Amfibieën 

Het betreft licht beschermde soorten groene kikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. De 

streng beschermde heikikker is niet bekend van de Burd (tonckens Ecologie 2013). De kans op schade  aan streng 

beschermde soorten is daardoor afwezig en de kans op schade aan algemene soorten is zeer gering doordat 

geen ingrepen aan bestaande watergangen worden gepleegd. Bji het verplaatsen van de molen worden geen 

bestaande watergangen gedempt of anderszins ongeschikt gemaakt voor amfibieën.  

 

Muizen 

Op de Burd komen verschillende muizensoorten voor, te weten bosspitsmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, 

veldmuis en rosse woelmuis en de streng beschermde soort waterspitsmuis. De waterspitsmuis is in 2011 tijdens 

een bemonstering met life-traps aangetroffen in de oeverzone van de Wide Burd. De soort leeft hier in de 

oeverzone van de watergang.  

De kans op schade aan de streng beschermde waterspitsmuis is afwezig om dat deze niet aanwezig is of te 

verwachten is op de huidige of nieuwe locatie.  
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Broedvogels 

Rond de huidige locatie en op de nieuwe locatie zijn moeras en weidevogels te verwachten zoals grutto, 

tureluur, wilde eend, meerkoet, scholekster, graspieper en kievit. De rietkragen en ruigten rondom de Burd zijn 

broedbiotoop voor moerasvogels zoals rietzanger, bosrietzanger en kleine karekiet.  

Indien de molen verplaatst word tijdens het broedseizoen is er kans op schade aan broedvogels van de 

graslanden of de oevers van de Graft. 

 

Vleermuizen 

Op de Burd komen meerdere soorten vleermuizen voor zoals meervleermuis, watervleermuis, laatvlieger, rosse 

vleermuis, gewone- en ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis. De Alde Feanen zijn speciaal 

aangewezen voor de meervleermuis, hier werden in vergelijking met andere waterrijke gebieden in Fryslân de 

hoogste presenties van de meervleermuis gemeten (Kuijper et al 2006). Daarmee is de Alde Feanen van groot 

belang voor deze soort. Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen bekend op de Burd. Mogelijk dienen 

de aanwezige gebouwen (boerderijen) als verblijfplaats. Tijdens de inspectie op 9 december zijn geen sporen van 

vleermuizen aangetroffen in de molen. De spinnekopmolen is zelf als niet geschikt beoordeeld als verblijfplaats. 

De molen is ongeschikt als verblijfplaats doordat de molen geen tochtvrije beschutte plaatsen bevat. De kans op 

verstoring of schade aan vleermuizen is hierdoor niet aanwezig. 

 

Wintervogels 

In de winter worden de graslanden in de polder in de periode oktober- maart gebruikt door ganzen: brandgans, 

grauwe gans en kolgans. Wanneer werkzaamheden in deze periode worden uitgevoerd is er kans op 

rustverstoring van ganzen. Op de Lange Lits verblijven watervogels smient, krakeend, wintertaling, slobeend, 

tafeleend, kuifeend, nonnetje 

Het transport over water in de periode dat daar rustende watervogels aanwezig kan tijdelijk de rust verstoren 

van de daarop verblijvende watervogels. Ganzen en watervogels maken onderdeel uit van de 

instandhoudingsdoelstelling van het natura 2000 gebied Alde Feanen. De verstoring is echter tijdelijk en 

eenmalig, en is niet anders dan  het normale scheepvaartverkeer op deze waterweg. 

 

3.2 Kans op schade of verstoring 

Samenvattend kan gesteld worden dat verplaatsing van de molen schade kan veroorzaken aan broedende vogels 

indien de molen in het broedseizoen wordt verplaats (beschermd onder de Flora en faunawet) of rustverstoring 

kan veroorzaken van in het winterhalfjaar aanwezige ganzen en watervogels (beschermd onder de 

Natuurbeschermingswet).  

Wanneer bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de in de volgende paragraaf genoemde richtlijnen kan 

de kans op schade aan broedvogels sterk worden voorkomen of sterk beperkt. Dit zijn de zelfde richtlijnen als die 

gehanteerd worden bij de thans in uitvoering zijnde herinrichting van de Burd (Tonckens Ecologie, 2013).  

De rustverstoring tijdens de verplaatsing en opbouw van de molen is zeer gering, in relatie tot de totale 

oppervlakte van de Burd. Ganzen in de polder of rustende watervogels hebben voldoende uitwijkmogelijkheden 

naar niet verstoord gebied.  

De ingebruikname van de molen op de nieuwe locatie heeft geen verstorend effect op de aldaar aanwezige 

natuurwaarden. De toegang naar de molen geschied via een onverhard graspad naar de molen. Deze toegang 
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wordt niet opengesteld voor publiek en zal incidenteel gebruikt door de molenaar. De belangrijkste ontsluiting 

van de molen is via de Lange Lits. Hier wordt een eenvoudige aanlegvoorziening gerealiseerd. Ervaring met de 

Borgmolen  op de Noarder Burd heeft uitgewezen dat fouragerende ganzen tijdens draaien van de molen tot op 

korte afstand van de molen verblijven. Hieruit wordt afgeleid dat de molen op de nieuwe locatie geen 

verstorend of verslechterend effect zal hebben op het rustgebied voor ganzen.  

 

3.3 Maatregelen ter voorkoming van schade: zorgvuldig handelen 

 

Door een goede planning van de werkzaamheden en eventueel aangepaste werkwijzen, is het mogelijk om 

schade aan beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De volgende richtlijnen worden 

opgenomen in het uitvoeringsbestel waardoor schade aan beschermde soorten achterwege zal  blijven of zo min 

mogelijk zal optreden:  

Algemeen 

 Tijdens de werkzaamheden alert zijn op het voorkomen van beschermde planten en dieren en zonodig 

gepaste maatregelen nemen. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de demontage een check uit te 

voeren op broedvogels in het werkgebied, zowel op de huidige locatie als op de nieuwe locatie.  

 Tussen half maart en half augustus bestaat kans op het verstoren van broedende vogels. De Flora- en 

faunawet kent geen vaste begrenzing van de broedperiode, het gaat erom of broedende vogels of 

vogels met jongen aanwezig zijn. Indien tijdens de werkzaamheden kans bestaat op het verstoren van 

broedende vogels of het beschadigen van nesten kan er niet gewerkt worden. In de periode 15 maart 

tot 15 augustus zijn werkzaamheden mogelijk verstorend voor broedvogels. Daarom dient in die 

periode het werkgebied vooraf gecontroleerd te worden op broedende vogels.  

 Werkzaamheden aan de kades vinden plaats in het kader van de herinrichting van de Burd. Het 

grondwerk ten behoeve van de plaatsing van de molen wordt gelijktijdig meegenomen met de uit te 

voeren verlegging van de kade rond de Burd. De aannemer werkt volgens de richtlijnen ten aanzien van 

broedvogels die voor het herinrichtingsproject zijn vastgelegd. 

 Tussen november en maart verblijven er ganzen en watervogels op de Burd. De werkzaamheden zijn 

echter beperkt in omvang en gezien de grootte van de Burd zijn er voldoende uitwijkplaatsen voor 

ganzen en watervogels.  

3.4 Conclusies 

 

Flora- en faunawet 

Zoals hierboven beschreven kan door een goede werkplanning en aangepaste werkwijzen op te stellen, schade 

worden voorkomen. Voor kans op schade aan licht beschermde soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 

ingrepen. Kans op schade aan zwaarder beschermde soorten die ontheffingsplichtig zijn is niet aanwezig, 

wanneer de in 3.3 beschreven richtlijnen worden opgevolgd. Verplaatsing van de molen levert geen strijd op met 

verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet. De noodzaak een ontheffing aan te vragen in het kader van de 

Flora- en Faunawet is daarom niet aanwezig. 
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Natuurbeschermingswet 

De verplaatsing van de molen  heeft geen gevolgen hebben voor de functie van rust en foerageergebied voor 

ganzen, een van de instandhoudingsdoelstellingen waarvoor de Alde Feanen zijn aangewezen. Voor de 

werkzaamheden in het kader van het herinchtingsproject de Burd, welke in omvang en aard ingrijpender zijn,  en 

momenteel worden uitgevoerd, heeft de provincie Fryslân een verklaring van geen bezwaar afgegeven op grond 

van de ecologische toetsing voor dit project.  
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Bijlage 1  

Beschermde soorten op de Burd (bron: Tonckens Ecologie 2013) 

 

Tabel 1 Overzicht van licht beschermde soorten (tabel 1, beschermingsniveau 1) 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bijzonderheden 

Zwanebloem Butomus umbellatus Algemeen in sloten 

Gewone dotterbloem Caltha palustris Hier en daar in slootkanten 

Gewone pad Bufo bufo Eigen waarneming 

Bruine kikker Rana temporaria Eigen waarneming 

Meerkikker Rana ridibunda Eigen waarneming 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Eigen waarneming 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Vondst dood exemplaar 

Veldmuis Microtus arvalis Schedels in braakballen 

Aardmuis Microtus agrestis Onderzoek met life-traps 

Dwergspitsmuis Sorex minutus Onderzoek met life-traps 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Onderzoek met life-traps 

Huisspitsmuis Crocidura russula Onderzoek met life-traps 

Dwergmuis Micromys minutus Onderzoek met life-traps 

Bosmuis Apodemus sylvaticus Onderzoek met life-traps 

Vos Vulpes vulpes Prenten en uitwerpselen 

Haas Lepus europeus Zicht 

Mol Talpa europea Molshopen 

Ree Capreolus capreolus Zicht en sporen 

Bunzing Mustela putorius Mogelijk aanwezig (nabij bebouwing) 

Hermelijn Mustela erminea Uitwerpselen 

Wezel Mustela nivalis Mogelijk aanwezig 

 

 

Tabel  2 Overzicht van zwaarder beschermde soorten (beschermingsniveua 2/3) 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen Aanwezigheid Status 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata Noarderburd Km hok 187-568 (sovon) Beschermd, tabel 2 

Waterspitsmuis Neomys fodiens Sloten, watergangen 
Vastgesteld langs Wide  

Burd 

Beschermd, tabel 3, bijlage 1 

AMvB 

Steenmarter Martes foina Ruiines, boerderijen Vastgesteld in ruine Beschermd, tabel 2 

Meervleermuis Myotis dasycneme Vliegroutes 
Vliegroutes Prinses 

Margrietkanaal 

Beschermd, tabel 3, bijlage 

IV HR. Natura 2000 

doelsoort 

Watervleermuis Myotis daubentonii  

Niet bekend, vliegroutes 

verwacht op grond van 

habitat 

Beschermd, tabel 3, bijlage 

IV HR 



Flora- en faunatoets verplaatsing spinnekopmolen De Bird 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Voorkomen Aanwezigheid Status 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  

Niet bekend, mogeljk 

verblijfplaatsen in 

gebouwen 

Beschermd, tabel 3, bijlage 

IV HR 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii  

Niet bekend, mogelijk 

verblijfplaatsen in 

gebouwen 

Beschermd, tabel 3, bijlage 

IV HR 

Brandgans Branta leucopsis Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 

(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, Natura 

2000 doelsoort 

Kolgans Anser albifrons Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 

(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, Natura 

2000 doelsoort 

Grauwe gans Anser anser Graslanden de Burd 
Wintergast in groot aantal 

(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, Natura 

2000 doelsoort 

Overige watervogels 

(smient, krakeend, 

wintertaling, slobeend, 

tafeleend, kuifeend, 

nonnetje) 

 Buitenwater 
Wintergasten in groot aantal 

(nov-maart) 

Beschermd tabel 3, Natura 

2000 doelsoort 

Alle broedvogels  
Graslanden, rietlanden, 

bosjes 

Broedvogels (half maart – 

half augustus) 

Beschermd tabel 3, Natura 

2000 doelsoorten 
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Bijlage 2  

Toetsingskader 

 

 

Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet is in 2002 in werking getreden. In de Flora- en faunawet is bepaald dat een ieder voldoende zorg in acht dient te 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen die 

redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna worden veroorzaakt, 

verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die gevolgen te 

voorkomen of deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (Art. 2, het ‘zorgplichtartikel’).  

De Flora- en faunawet bevat tevens een aantal verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke 

projecten, plannen en ingrepen zijn opgenomen in artikel 8 (betreffende planten op hun groeiplaats) en 9 tot en met 12 (betreffende 

dieren in hun natuurlijke leefomgeving). Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om 

werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse 

soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 

 

Tekstkader 1: Verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet die van belang zijn bij ruimtelijke ingrepen  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ontheffing en vrijstellingen 

De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen voor overtreding van de verboden uit de artikelen 8 tot en met 

18. Vergunningen worden uitsluitend verleend door de minister van EL&I. Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als aan 

bepaalde voorwaarden van zorgvuldigheid is voldaan. Zo mag door de inbreuk op het verbod geen gevaar bestaan voor de ‘gunstige 

staat van instandhouding’ van de soort in het betrokken gebied. 

In het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur, het ‘Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten’, is geregeld dat 

onder verschillende voorwaarden vrijstellingen gelden. Het ministerie heeft hiervoor de beschermde soorten ingedeeld in 3 tabellen. 

Vogels vallen onder een apart beschermingsregime. 

 

Tabel 1 (beschermingsniveau 1, licht beschermde soorten) 

Hieronder vallen algemeen voorkomende zoogdieren, bruine kikker, groene kikker en gewone pad, kleine watersalamander, een 

aantal mierensoorten, de wijngaardslak en algemeen voorkomende beschermde planten. 

 

Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling indien sprake is van bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of indien 

sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is het geval bij bijvoorbeeld het maaien van bermen, landbouwkundig gebruik, recreatief 

gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of natuurbouw. Voor andere activiteiten is een ontheffing nodig. Er wordt 

getoetst op het criterium: ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’. 

Artikel 8 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 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 

vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.  

 

Artikel 11 Het is verboden 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 12 Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, 

uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  
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Tabel 2 (beschermingsniveau 2) 

Hieronder vallen de meeste van de beschermde plantensoorten, alpenwatersalamander en levendbarende hagedis, 

moerasparelmoervlinder en vals heideblauwtje, bermpje, kleine modderkruiper, meerval,  rivierdonderpad, vliegend hert en 

rivierkreeft. 

 

Voor soorten van tabel  2 geldt een vrijstelling voor dezelfde activiteiten genoemd onder niveau 1, mits er gewerkt wordt volgens een 

door de minister goedgekeurde gedragscode.  

Is er geen gedragscode, dan moet er ontheffing worden aangevraagd. Deze wordt getoetst aan het criterium: de activiteit doet geen 

afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (‘lichte toets’). Voor alle vogelsoorten wordt getoetst aan de onder 

niveau 3 genoemde criteria (‘uitgebreide toets’). 

 

Tabel 3 (beschermingsniveau 3, zwaar beschermde soorten) 

Hieronder vallen bijvoorbeeld de das, boommarter, eikelmuis, veldspitsmuis, waterspitsmuis, zeehond, de meeste amfibieën en 

reptielen, alle soorten vleermuizen, een aantal vissen, vlinders en libellen en enkele bijzondere plantensoorten en kevers.  Deze tabel 

is samengesteld uit: 

 soorten die aangewezen zijn in bijlage I van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten 

 soorten die aangewezen zijn op grond van bijlage IV van de Habitatrichtlijn.  

 

Voor de soorten uit bijlage I van het Vrijstellingenbesluit  geldt een vrijstelling indien de activiteiten zijn te kwalificeren als bestendig 

beheer en onderhoud of bestendig gebruik en mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van een goedgekeurde gedragscode. 

Voor artikel 10 kan geen ontheffing worden verleend. Voor activiteiten die vallen onder ruimtelijke inrichting of  ontwikkeling geldt 

geen vrijstelling. Hiervoor is een ontheffing nodig. De aanvraag wordt getoetst aan het volgende criterium: er is sprake van een bij 

wet genoemd belang, én er is geen alternatief, én de activiteit doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort (‘uitgebreide toets’).  

 

Voor soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn is sinds een uitspraak van de Raad van State geen ontheffing meer mogelijk voor 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Alleen wettelijke belangen die in de Habitatrichtlijn worden 

genoemd vormen een grond voor ontheffingverlening. Dit zijn: het belang van bescherming van flora en fauna, het belang van 

volksgezondheid en openbare veiligheid en andere dwingende redenen van groot openbaar belang. 

 

Vogels 

Vogels vormen een aparte categorie naast  de bovengenoemde beschermingsniveaus. Voor vogels is geen vrijstelling mogelijk in het 

geval van ruimtelijke ingrepen. Werkzaamheden dienen daarom zo uitgevoerd en gepland te worden dat er geen schade kan 

optreden. Dit betekent dat er gewerkt moet worden buiten de periode dat er broedende vogels aanwezig zijn, of dat er binnen de 

broedtijd op toegezien moet worden dat geen nesten verstoord worden. Voor een aantal soorten geldt dat de nesten jaarrond 

beschermd zijn. De minister heeft een lijst opgesteld van soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, hieronder vallen 

bijvoorbeeld boomvalk, buizerd, ransuil en sperwer. Daarnaast hanteert het ministerie van EL&I  een lijst met soorten waarvan de 

nesten niet jaarrond beschermd zijn, maar waarvan  inventarisatie wel gewenst is.  

Gedragscodes 

Op grond van een door de minister goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en 

faunawet voor soorten genoemd die vallen onder beschermingsniveau 2 . De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig gebruik en voor 

werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud, en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Voor soorten die vallen onder beschermingsniveau 3 en vogels geldt op grond van een goedgekeurde gedragscode een vrijstelling voor 

de artikelen 8, 9, 11 en 12 van de Flora- en faunawet. De vrijstelling is bedoeld voor het bestendig (blijvend) gebruik en voor 

werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud. De vrijstelling voor tabel 3 soorten en vogels geldt niet voor 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  

 

Een gedragscode moet minstens dezelfde waarborgen bieden als een afzonderlijke ontheffing vanuit de verbodsbepalingen uit de 

Flora- en faunawet. Dit betekent dat gedragscodes concreet moeten zijn. In een gedragscode staat op welke manier invulling wordt 

gegeven aan zorgvuldig handelen. Een gedragscode leidt daarom tot zorgvuldig handelen met beschermde soorten zodat: 

 de werkzaamheden geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de beschermde soorten.  
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 schade aan beschermde soorten zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Meestal is een inventarisatie van soorten 

nodig voordat de werkzaamheden beginnen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld: het markeren van bomen of nesten (in het 

veld en/of op een kaart), het werken buiten het broed- of paarseizoen, of een geleidelijke, gefaseerde uitvoering van 

werkzaamheden, zodat dieren de tijd krijgen om uit te wijken naar een ander leefgebied.  

Er zijn momenteel een groot aantal goedgekeurde gedragscodes beschikbaar. Zo bestaat een gedragscode Natuurbeheer, een 

gedragscode Bosbeheer, een gedragscode voor de Waterschappen en een gedragscode voor de Bouw- en ontwikkelsector. Een ieder 

kan de gedragscodes gebruiken, zolang de voorgeschreven werkwijzen uit de betreffende gedragscode worden opgevolgd. Wanneer 

gebruik wordt gemaakt van een gedragscode voor een bepaald werk is het altijd belangrijk om aantoonbaar, dat wil zeggen goed 

gedocumenteerd, volgens deze gedragscode te werken. De inhoud van de gedragscode moet bijvoorbeeld worden opgenomen in 

werkprotocollen. De gedragscodes zijn in te zien op internet www.rijksoverheid.nl 

 

Beoordeling van aanvragen voor ontheffing 

Ontheffing ex. artikel 75 van de Flora- en faunawet kan aangevraagd worden bij de Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I. 

Formulieren en toelichtingen zijn te vinden op het  

DR-loket (www.drloket.nl). 

Indien schade aan zwaarder beschermde soorten optreedt (tabel 2 en 3, vogels) en niet aan de richtlijnen uit een goedgekeurde 

gedragscode kan worden voldaan, bestaan in principe twee mogelijkheden: 

 

1. mitigerende maatregelen treffen 

Voorkomen van overtreding van de Flora- en faunawet door voordat begonnen wordt met het project mitigerende maatregelen voor 

te leggen aan Dienst Regelingen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaats van de soort. Het betreft hier de functies van het leefgebied die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of 

voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes en foerageergebied. Als deze veilig worden gesteld door vooraf mitigerende maatregelen te 

treffen is mogelijk geen ontheffing meer nodig. Om zeker te zijn dat de maatregelen voldoende zijn kunnen ze vóóraf beoordeeld 

worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat u zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft 

u bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen uw project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet. 

2. Ontheffing aanvragen 

Kan de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort niet worden gegarandeerd door 

mitigerende maatregelen dan dient een reguliere ontheffingsaanvraag ingediend te worden. Bij de beoordeling stelt  Dienst 

Regelingen de vragen:  

 

1. In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast door de 

werkzaamheden? ·  

2. Is er een wettelijk belang? (behalve bij tabel 2-soorten) ·  

3. Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij tabel 2-soorten) ·  

4. Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?  

5. Dienst Regelingen beoordeelt vervolgens of het wettelijk belang zwaarder weegt dan het overtreden van de 

verbodsbepaling(en). 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.hetlnvloket.nl/
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Natuurbeschermingswet 

 

Beschermingsstatus  

Natura 2000 

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Het Natura 2000 netwerk heeft als 

hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. De Alde Feanen is een van de 162 Natura 2000-gebieden in 

Nederland en is daarmee aangewezen als speciale beschermingszone op grond van zowel de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn. 

In het Aanwijzingsbesluit ‘Alde Feanen’ (Ministerie van EL&I, 4 juni 2013) zijn instandhoudingdoelstellingen opgenomen die de doelen 

beschrijven voor de instandhouding van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties  Deze natuurwaarden moeten in een gunstige 

staat worden gebracht of gehouden.  

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

De staat van instandhouding van soorten, habitats en hun instandhoudingsdoelstellingen is weergegeven in de doelen- en 

gebiedendocumenten (Ministerie van LNV 2006,  www.synbiosys.alterra.nl/natura2000). Voor de Alde Feanen zijn de in tabel 1 

weergegeven doelen geformuleerd (uit: ontwerpbesluit). 

 

Habitattoets 

De Natuurbeschermingswet bepaalt dat iedereen voldoende zorg in acht dient te nemen voor de instandhouding van een Natura 

2000-gebied. Het is verboden zonder vergunning of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften projecten te realiseren 

of andere handelingen te verrichten die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten waarvoor het gebied is 

aangewezen, kunnen verslechteren of verstoren. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of 

handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten (art 19d). 

 

De stappen die worden doorlopen bij de vergunningverlening en de daarvoor uit te voeren onderzoeken worden veelal aangeduid als 

habitattoets. 

De habitattoets moet antwoord geven op de volgende vragen: 

 Treedt als gevolg van de voorgenomen maatregelen schade op aan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied?  

 Treedt als gevolg van de voorgenomen maatregelen schade op aan de instandhoudingsdoelstellingen waarvoor het Natura 

2000-gebied “Alde Feanen” is aangewezen?  

 Indien schade optreedt: welke maatregelen kunnen worden genomen die de effecten zoveel mogelijk verzachten 

(mitigatie).  
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Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied “Alde Feanen” 

SVI Land. Doelst. 

Opp.vl. 

Doelst. 

Kwal. 

Doelst. Pop. Draagkracht 

aantal vogels 

Draagkracht aantal 

paren 

Habitattypen 

H3150  Meren met krabbenscheer - = > 

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) - > > 

H6410  Blauwgraslanden -- = > 

H7140B Overgangs- en trilvenen 

(veenmosrietlanden) 

- > > 

H7210  *Galigaanmoerassen - = = 

H91D0  *Hoogveenbossen - > > 

Habitatsoorten 

H1134 Bittervoorn - = = = 

H1145 Grote modderkruiper - = = = 

H1149 Kleine modderkruiper + = = = 

H1163 Rivierdonderpad - = = = 

H1318 Meervleermuis - = = = 

H1340 *Noordse woelmuis -- > > > 

Broedvogels 

A017 Aalscholver + = = 910 

A021 Roerdomp -- = = 6 

A029 Purperreiger -- > > 20 

A081 Bruine Kiekendief + > > 20 

A119 Porseleinhoen -- = = 15 

A151 Kemphaan -- = = 10 

A197 Zwarte Stern -- > > 60 

A292 Snor -- = = 40 

A295 Rietzanger - = = 800 

Niet-broedvogels 

A017 Aalscholver + = = 60 

A041 Kolgans + = (<) = 2700 

A043 Grauwe Gans + = (<) = 280 

A045 Brandgans + = (<) = 430 foer/ 6100 slaap 

A050 Smient + = (<) = 2700 

A051 Krakeend + = = 120 

A052 Wintertaling - = = 140 

A056 Slobeend + = = 140 

A059 Tafeleend -- = = 90 

A061 Kuifeend - = = 470 

A068 Nonnetje - = = 30 

A156 Grutto -- = = 90 foer/ 880 slaap 

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 



Wetterskip Fryslân  
Tav. afd. vergunningen 
Postbus 36 
8900 AA  Leeuwarden 

Datum 27 januari 2016 
Betreft: Aanvraag uitmaalvergunning Burdspinnekopmolen 

Geacht bestuur van Wetterskip Fryslân, 

Hierbij doe ik u toekomen de aanvraag voor een uitmaalvergunning voor de 
Birdspinnekopmolen te Grou.  

Deze molen zal verplaatst worden. De molen zal circa 700 meter verplaatst worden naar de 
Graft. De molen blijft hierbij op het eiland De Burd staan. Over de verplaatsing is reeds 
diverse malen contact geweest met Wetterskip Fryslân. Uw Wetterskip heeft hier reeds 
positief op gereageerd zowel mondeling als schriftelijk via brief met kenmerk WFN1518819, 
d.d. 18 november 2015.
Voor het verplaatsen van de molen inclusief inrichting erf, beschoeiingen, hekwerken en 
dergelijke is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze zal binnenkort verleend worden.     
Zie bijgaande tekeningen en situatietekening van de molen.  

Voor de formaliteit vragen we hierbij de uitmaalvergunning aan. Deze vergunning is niet via 
de omgevingsvergunning aangevraagd.  
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Van Reeuwijk bouwmeester, 0517-
531849. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, zien wij uw reactie met 
belangstelling tegemoet.  

Hoogachtend, 

M.J. van Schaijck
Stichting Poldermolens De Lege Midden
Rigedyk 22
8614 XA Oudega (SWF)

Bijlage: situatietekening en doorsnede tekening met peilen 
     Brief Wetterskip Fryslân kenmerk WFN1518819 



Van Reeuwijk bouwmeester  Email: vanreeuwijkbouwmeester@gmail.com   KvK Leeuwarden: 59422246 
Grauwe Kat 23           tel.0517 531849      BTW-nr: NL853475064B01 
8822 WH Arum                                                 Gsm. 06 57553756       IBAN NL61ABNA0893576654 
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Projectomschrijving Spinnekopmolen De Bird te Grou 

 

1. Inleiding, motivatie verplaatsing molen en het bestuurlijke 

voortraject. 
 
Nadat de molen in 2005 werd gerestaureerd leek deze op de huidige standplaats goed 
gehandhaafd te kunnen worden. Echter met de thans voorgenomen plannen voor extra 
meervorming zal deze op de huidige plaats niet meer te handhaven zijn. Deze ontwikkelingen 
konden in 2005 ook niet worden voorzien. 
Op 13 februari 2013 heeft er een bezoek aan het eiland De Burd plaatsgevonden op initiatief 
van de eigenaar van de molen en dienst Landelijk Gebied. Aanwezig waren 
vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân, Dienst Landelijk Gebied, It Fryske Gea, 
Molenstichting De Lege Midden en Van Reeuwijk bouwmeester ( adviseur van de stichting). 
Binnen de totale herinrichting van het gebied bestond de wens om de molen te verplaatsen. 
Van Reeuwijk bouwmeester kreeg na 13 februari 2013 de opdracht om de invloed op de 
cultuur historische waarde van de molen vast te leggen naar de huidige situatie, de situatie 
waarbij de molen zou blijven staan op de huidige standplaats na het realiseren van de 
meervorming en de herinrichting en de waarden wanneer de molen zou worden verplaatst 
naar de geselecteerde plaats die op 13 februari 2013 werd bezocht. In het 
waardestellingsrapport van mei 2013 zijn alle varianten geschetst in deze context. 
 
Met de landinrichtingscommissie zijn de uitkomsten en plannen uitgebreid doorgesproken. 
Tevens is er in juni 2013 met de wethouders van de toenmalige gemeente Boarnsterhim een 
gesprek geweest, deze hebben in principe de medewerking toegezegd voor het realiseren van 
de verplaatsing van de molen binnen de totale herinrichting van het eiland De Burd. In 
september 2014 is er met de wethouder van de gemeente Leeuwarden , de gedeputeerde van 
de provincie Fryslân, de dienst Landelijk Gebied en de molenstichting overleg gevoerd over 
de beste oplossing voor de toekomst. Hierbij is afgesproken dat de stichting het voortouw zou 
nemen om te komen tot verplaatsing. De gemeente, de provincie en de Dienst Landelijk 
Gebied hebben aangegeven dat binnen de grote infrastructurele werken met betrekking tot de 
meervorming er geen bestuurlijke bezwaren zijn om te komen tot verplaatsing van de molen.  
(Zie bijgaand besprekingsverslag.)  
Verplaatsing van de molen zal het beste recht doen aan de cultuurhistorische waarde van de 
molen in relatie tot de gewenste herinrichting van het gebied tot natuurgebied en de 
recreatieve invulling ten behoeve van de gemeenschap. De stichting als eigenaar zal hierbij 
alle stukken en tekeningen aanleveren voor de noodzakelijke omgevingsvergunning. Deze 
stukken zullen hierbij worden opgesteld door van Reeuwijk bouwmeester.  De gemeente is 
hierbij de vergunnings verlenende instantie. 
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Projectomschrijving. 

Ooit draaiden er in Friesland duizenden molens tegelijk voor het bemalen van de polders, het 
malen van graan en het zagen van hout. Zo stonden er in 1912 nog ca 1500 poldermolens in 
de Provincie. Thans zijn er nog zo’n 126 windmolens bewaard gebleven. Vanwege hun 
functionele betekenis voor de samenleving en hun beeldbepalend karakter hebben de molens 
een algemeen erkende grote cultuurhistorische waarde. 
De molen, ons nationale monument bij uitstek en de "high-tech" van voorheen, is niettemin 
een monument waarvan toeristisch bezien de mogelijkheden echter maar weinig benut 
worden. Een werkende windmolen is een grote toeristische attractie, een monument van 
bedrijf en techniek. Een machine, gebaseerd op relatief eenvoudige technische principes die 
eeuwenlang in feite ongewijzigd bleven. Molens zijn tevens een goede toeristische 
"slechtweer voorziening" en een “levend” museum met een voor iedereen begrijpelijke 
techniek. Nog steeds mogen de overgebleven exemplaren van deze bijzondere categorie 
monumenten zich in een grote (buitenlandse) belangstelling verheugen. 
De spinnekopmolen zal met het voorgenomen herstel en de verplaatsing naar de nieuwe 
standplaats op het eiland weer een werkende poldermolen worden, de molen zal hierbij tevens 
een actieve (hulp) bemalingsfunctie krijgen.  
De directe omgeving van de molen op de nieuwe standplaats heeft een natuurgebied functie 
en is eigendom van It Fryske Gea. I het kader van de 3e module van de herinrichting Swette 
De Bird wordt het eiland De Burd ingericht tot natuurgebied. Het gebied wordt ingericht met 
het oog op het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. Het aanpassen van de 
waterhuishouding is hiervoor noodzakelijk. Rond het eiland wordt een kade aangelegd. Op 
enkele plaatsen waaronder de nieuwe standplaats van de molen wordt nieuw bûtlân gecrëerd. 
 

Voorgeschiedenis 

 

De spinnekopmolen De Bird was reeds rond 1800 aanwezig. Deze poldermolen kwam in 
1950 buiten gebruik. In 1950, 1960, 1964 en 2005 vonden restauraties plaats. Deze 
spinnekopmolen is voorzien van een relatief groot bovenhuis. Dit duidt op een hoge 
ouderdom en is specifiek voor de spinnekopmolens rond Grou. 
Door ruilverkavelingen is het poldergebied rond de molen veranderd. De verbinding met de 
Friese boezem is verdwenen doordat de molen aan een besloten boezem is komen te liggen.  
Door de voorgenomen wijzigingen in het landschap en de meervorming tot vlak bij de molen 
zal het in de toekomst niet mogelijk zijn om op de huidige standplaats te komen tot een 
situatie waarbij de molen zou kunnen functioneren.  
Doordat de directe omgeving van de molen zo sterk zal wijzigen gaat hiermee de verbinding 
die dit soort molens natuurlijk hebben met het omliggende landschap totaal verloren. Hierbij 
moet in aanmerking worden genomen dat dit soort molens vanuit het landschap zijn ontstaan 
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als noodzakelijk middel om het land droog te malen. 
De conclusie is dat op de huidige standplaats de cultuur- historische waarde als functioneel 
werktuig zeer sterk zal verminderen. Alleen verplaatsing naar een nieuwe standplaats doet 
recht aan de waarde van de molen en is de enige oplossing om deze waarden te waarborgen en 
veilig te stellen binnen het grootschalige project dat voorligt. Op de nieuwe standplaats is de 
samenhang van de cultuur- historische waarde, het landschap en de polder wel aanwezig. Ook 
kan op de nieuwe standplaats de molen goed functioneren en tevens zal de belangrijke plaats 
in het landschap behouden blijven. De molen zal hierbij op een nieuwe standplaats opnieuw 
worden opgericht en hierbij volledig maalvaardig blijven. De molen kan bij deze verplaatsing 
in een geheel worden verplaatst, alleen de wieken moeten tijdelijk worden gedemonteerd. Bij 
de nieuwe standplaats vrij dicht bij de huidige standplaats zal de molen op een fraaie plek 
komt te staan vlak langs een belangrijke ( toeristische) vaarroute. De molen zal zo een 
belangrijk baken worden in het open landschap. Ook is het voornemen van de 
herinrichtingcommissie om binnen de totale herinrichting van het eiland een fietspad aan te 
leggen dat vlak langs de molen zal lopen. De molen zal dus goed bereikbaar worden voor 
geïnteresseerden en bezoekers die molen willen bekijken en de werking kunnen aanschouwen. 
Waterstaattechnisch kan de molen op de nieuwe standplaats weer een (hulp) bemalingsfunctie 
gaan vervullen. 

 
Overzicht van het plan voor het vergraven van het zuidelijk deel van eiland De Bird te 

Grou. De polder (bemalingsgebied) van de molen vervalt hierbij, zodat de molen daar 

niet meer gehandhaafd kan blijven. De molen zal gehinderd worden in de vrije 

windvang en het bemalingsgebied wordt afgesloten.  
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De molen op de huidige standplaats. Het open polderland achter de molen zal 

verdwijnen. Hiermee zal ook de polder, die de reden is dat hier een molen staat 

verdwijnen. Hierdoor zal de totale context van een molen op deze plaats verloren gaan.  

 

Kaart van eiland De Bird bij Grou.  

Ter plaatse van cirkel A de huidige locatie van de molen en ter plaatse van cirkel B de 

nieuwe locatie van de molen.  C is het gebied dat zal worden afgegraven voor de nieuwe 

meervorming. 

De afstand tussen beide locaties bedraagt circa 900 meter.   

Bron Google Earth. 

A 

B 

C 
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Detail van bovenstaande kaart.  

Bovenin het water De Lange Lits. De bomen linksboven worden binnenkort gekapt.  

Ter plaatse van de gele ster de nieuwe locatie van de molen. Direct ten noorden van de 

molen zal bûtlân worden met een waterrietbegroeiing en ondiep water worden 

aangelegd. De boezemkade zal hierbij meer landinwaarts worden gelegd.  

Het verbreden van vaarten, de aanleg van de KRW en de aanleg van de nieuwe meer 

landinwaarts gelegen kaden  worden in het kader van de herinrichting  van het eiland 

De Burd in de 3
e
 module herinrichting uitgevoerd. 
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Overzichtsfoto van de nieuwe locatie. Foto richting het noorden genomen. De bosschages 

links staan bij de Lange Lits en worden binnenkort gekapt.  

Bron Street View. 

 
Zicht naar het noorden op de nieuwe standplaats april 2015 
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Overzicht van het polderlandschap ter plaatse van de nieuwe locatie van de 

spinnekopmolen De Bird.  
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Bespreking op 13 februari 2013 ter plaatse van de nieuwe locatie van de Bird 

spinnekopmole. Aanwezig waren vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân, Dienst 

Landelijk Gebied, It Fryske Gea, Molenstichting De Lege Midden en Van Reeuwijk 

bouwmeester.  

 

 
Zicht in de nabijheid van de nieuwe standplaats  naar het westen bij de cirkels links De 

Borgmolen en rechts De Haensmole. 
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2.Huidige situatie 
 

Beschrijving bestaande situatie 

 

Voor de beschrijving van de huidige situatie wordt verwezen naar de Toelichting op de 

restauratie zoals deze in het bestek is bijgevoegd.    
 

Huidige eigendom, beheer en onderhoud 

 

De molen is na het buiten gebruik komen rond 1950 in eigendom overgegaan naar de  
gemeente. Thans is de eigenaar molenstichting De Lege Midden. Deze stichting heeft tot doel 
het behoud van molens in het midden van de provincie Fryslân, met name in het gebied 
rondom Grou en Akkrum. De stichting heeft naast molen De Birdspinnekopmolen ook de 
Borgmolen en de Haensmole op het eiland in eigendom. Tevens heeft de stichting de 
Roekmolen in eigendom gelegen op het Eilân West en de Mellemolen onder Akkrum. De 
stichting is in staat de molens goed te onderhouden. Hiertoe zijn langjarig bijdragen 
beschikbaar gesteld door het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Tevens is de molen tegen 
brand- en stormschade verzekerd.  

 

Ligging 

 

De molen is een beeldbepalend object, op de nieuwe standplaats zal de molen vanaf de 
waterkant een zeer belangrijk element vormen langs de oevers van de Wijde EE. Een 
draaiende molen voegt hierbij nog eens een extra landschappelijke waarde toe.  
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3.Uitvoering en toekomstige situatie 
 

Beschrijving uit te voeren werkzaamheden 

 

Voor de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden wordt verwezen naar het Bestek 

en voorwaarden verplaatsing van De Birdspinnekopmole te Grou die als 
bijlage bij deze projectomschrijving is bijgesloten.  
 

Eindresultaat 

 
Het eindresultaat van het herstel en de verplaatsing zal zijn een geheel maalvaardige molen 
die door de voorgenomen werkzaamheden kan worden opengesteld voor het ontvangen van 
bezoekers. De molen zal hierbij een belangrijke (hulp) bemalingsfunctie op de nieuwe 
standplaats. Tevens zal door de voorgenomen werkzaamheden een solide basis worden gelegd 
om ook in de toekomst de molen duurzaam te kunnen behouden.  
 
Effect landschap, toerisme en bewustwording monumenten behoud 

 
De draaiende molen zal een belangrijke meerwaarde geven aan de beleving van het 
waardevolle polder- en merenlandschap rondom Grou. Een draaiende molen zal tevens een 
aantrekkingskracht uitoefenen op recreanten en passanten. 
De Stichting hoopt tevens met de uitvoering van de plannen vanuit de educatieve functie van 
de molen als malend werktuig een concrete bijdrage te geven aan de beleving en 
bewustwording op het gebied van monumentenbehoud en molenbehoud in het bijzonder.  
 
  







-

Voonvaarden vestiging recht van overpad/toegang voor de Haansmolcn op 
De Burd bij Grou. 

De molen is eigendom van Sti�hting Poldermolens Lage Midden. 

• Het recht van overpad is bedoeld als toegang naar de Hnansmolcn
• Het recht van overpad geldt zolang de Haansmolen niet is opgegeven
• llet recht van overpad loopt zoals op de kaart is aangegeven

K
�-· 
.

. 

• 

• Machines en voertuigen in overleg met de eigenaar
• Er mag niets beschadigd worden, mocht dit wel gebeuren dan hersiel voor rekening

stichting Poldermolens Lage .\1idden te 1•,c-c..<-•\
• Bestaande toegangen niet belemmeren
• Het is niet toegestaan om op de "route" zaken aan te brengen (zoals verharding,

hekwerken of bmggen) of op te slaan zonder overleg met de eigenaar.
• ne Stichting aanvaardt het overpad in feitelijke staat, waarop bet pad ,:ich ten tijde van

deze overeenkomst bevindt.
• Het recht van overpad kan niet zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar

worden overgedragen;
• ;\an de in bovenstaande toestemmingen lainnen door de eigenaar voorwaarden worden

verbonden.

Kosten zijn voor de stichting Poldermolens Lage Midden 



Mail 30 mei 2016 antwoord dhr. Yntema, provincie Fryslân 

Geachte heer Tiedema, 

De Vaarwegenverordening Fryslân 2014 is niet van toepassing. Misschien dat er nog wel een 
watervergunning van het Wetterskip Fryslân benodigd is, dit moet u echter zelf bij deze instantie 
nagaan. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Bote F. Yntema 

Van: Jaap Tiedema [mailto:tiedemabouwmeester@gmail.com] 

Verzonden: maandag 30 mei 2016 15:12 
Aan: Yntema, Bote 

Onderwerp: Fwd: Birdspinnekopmolen te Grou 

Geachte heer Yntema, 

Graag ontvangen wij nog een reactie op bijgaande mail van 17 mei jl. 

Met vriendelijke groeten, 

Jaap Tiedema 
Van Reeuwijk bouwmeester 
Grauwe Kat 23    8822 WH Arum 
0517-531849 06-12745453
https://www.facebook.com/VanReeuwijkBouwmeester 

Gecertificeerd monumenten- en molenadviesbureau.  

Belangrijke informatie
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie 
kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, 
is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet 
toegestaan, en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: Jaap Tiedema <tiedemabouwmeester@gmail.com> 
Datum: 17 mei 2016 08:42 
Onderwerp: Birdspinnekopmolen te Grou 
Aan: b.f.yntema@fryslan.nl 

Geachte heer Yntema, 

Voor de Birdspinnekopmole op het eiland De Burd bij Grou is er door ons bedrijf een plan 
voor verplaatsing opgesteld. 

mailto:tiedemabouwmeester@gmail.com
https://www.facebook.com/VanReeuwijkBouwmeester
mailto:tiedemabouwmeester@gmail.com
mailto:b.f.yntema@fryslan.nl


De gehele verplaatsing is reeds in vergunningsprocedure gebracht bij gemeente en Wetterskip 
Fryslân. 

Vanuit de gemeente kregen we de vraag of er ook een ontheffing vanuit de 
vaarwegenverordening nodig was. 
Bijgaand stuur ik u de tekeningen van de molen op zijn nieuwe locatie. 
Tekening tov nieuwe locatie is toegevoegd. 
De molen komt 14,90 meter vanaf de oever te staan. 
De top van de wieken (op 7,00 meter hoogte) zal in de meest ongunstigste situatie 10,80 
meter vanaf de oever staan. 

Graag horen wij van u of er nog een ontheffing noodzakelijk is voor de 
vaarwegenverordening. 

Met vriendelijke groeten, 

Jaap Tiedema 
Van Reeuwijk bouwmeester 
Grauwe Kat 23    8822 WH Arum 
0517-531849 06-12745453
https://www.facebook.com/VanReeuwijkBouwmeester 

Gecertificeerd monumenten- en molenadviesbureau.  

Belangrijke informatie
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie 
kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, 
is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet 
toegestaan, en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

https://www.facebook.com/VanReeuwijkBouwmeester


Ing. G.H.Keunen ( c.i.), Molens en Waterbouwkundige Werken, Teugelhof 1,3511 VR Utrecht. 
030-2314506 mobiel 06-11214366

Spinnekopmolen De Bird te Grou 

Een visie op heden en toekomst 

Opgesteld door ing. G.H.Keunen, Molens en Waterbouwkundige Werken op 6-6-2016 na een 

veldbezoek op 19-5-2016. 
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Inleiding 

 

Stichting Poldermolens De Lege midden is eigenaar van 5 karakteristieke poldermolens en 

heeft als vermeld in zijn statuten tot doel het behouden en het doen functioneren van deze 

molens. 

Omstandigheden van uiteenlopende aard hebben voor een aantal molens ertoe geleid dat 

verplaatsing noodzakelijk was. 

Op de nieuwe locaties kunnen ze weer functioneren voor het doel waarvoor ze ooit waren 

gebouwd, het bemalen van het polderland. 

Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat daar weer tot in de verre toekomst perspectief 

is. 

Anders lijkt dat nu te zijn bij de spinnekopmolen De Bird te Grou. 

De molen is in 2005 ingrijpend gerestaureerd maar kan door veranderende  

waterstaatkundige omstandigheden slechts in een minimaal circuit rondmalen. 

Sinds enige tijd bestaat het voornemen om in dit gebied een doorgraving te maken tussen 

het Pikmeer en de Wijde Ee. Als gevolg hiervan zal een groot deel van de ten zuiden van 

molen De Bird gelegen polder verdwijnen. 

Voor de stichting is dit de reden geweest om in nauwe samenwerking  met de gemeente, 

provincie  en de Dienst Landelijk Gebied uit te zien naar een nieuwe molenlocatie gelegen in 

de Noorder Burd. 

Op provinciaal en gemeentelijk niveau blijkt hiertoe reeds bestuurlijke medewerking 

toegezegd. 

Het project verkeert thans in de procedurele fase en daarin is de behoefte gevoelt aan een 

second opinion. 

Schrijver dezes, hiervoor door genoemde stichting benaderd en daartoe voorzien van alle 

reeds beschikbare informatie en documenten,  is als molendeskundige verbonden geweest 

aan de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg ( RDMZ 1975-2005) en heeft in de 

jaren voor zo`n 300 molens restauratieplannen ( bestek) gemaakt. Daarnaast is er in relatie 

tot molens betrokkenheid geweest bij waterstaatkundige aangelegenheden, met name op 

het gebied van polderbemaling. 

Op 19 mei 2016 zijn molen De Bird en de beoogde nieuwe locatie bezocht. 
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Molens algemeen 

 

Alvorens in te gaan op de specifieke situatie van molen De Bird is voor een beter begrip het 

schetsen van een wat algemener kader van belang. 

Nederland- Molenland. De windmolen, die overigens ooit in grote delen van Europa 

voorkwam, is geworden tot onze nationale icoon en symbool ook van de eeuwenlange strijd 

tegen het water. 

Hij was de hightech van eeuwen zonder welke de lage delen van ons land reeds lang hadden 

moeten zijn prijsgegeven. Zonder een beheersbare waterstand was er immers geen 

agrarisch grondgebruik mogelijk geweest, waarmee ook de bestaansbasis destijds zou zijn 

vervallen. 

Dat geeft aan dat de windmolen aan de basis van onze samenleving ligt. En niet gezien kan 

worden als een vorm van folklore. Hij was ook in alle opzichten, als energiebron voor vele 

doeleinden, destijds van vitale betekenis voor de toenmalige maatschappij. 

De basisprincipes van de windmolen waren dermate “doordacht” dat ze door de eeuwen 

heen niet wezenlijk zijn veranderd, alleen verbeterd en verfijnd. 

De windmolen is nu de enige oude techniek die tot in  het huidige computertijdperk  is 

blijven functioneren, zoals in de vorm van een aantal korenmolens. 
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De molen als monument 

 

Een windmolen is te beschouwen als een oude vorm van machinebouw. Het is een 

doordacht en grotendeels van hout geconstrueerd werktuig met een functionele 

bouwkundige verschijningsvorm. Deze beide elementen vormen ook een niet te scheiden 

verwevenheid. 

De windmolen is niet op enigerlei tekentafel ontworpen of onderhevig geweest aan 

modieuze veranderingen of architectuur. 

Zijn verschijningsvorm is functioneel bepaald en gegroeid, met hier en daar een kleine 

verfraaiende toevoeging. Als voorbeeld een molenbaard, primair een waterkering maar als 

zodanig vaak verfraaid, bewerkt en soms van naam en jaartal voorzien. 

Essentieel was in de molenbouw de functionaliteit, het uit de wind te halen  maximale 

energierendement. Dat kon leiden tot veranderingen zoals verhoging, vergroting, 

verplaatsing, wijziging van de gaande werken en ook functieverandering. Poldermolens 

moesten daarbij ook nog aangepast blijven aan de algemeen steeds lager wordende 

waterpeilen in de polders. 

Dat kon inhouden het ombouwen van het scheprad naar vijzel als wateropvoerwerktuig en 

het bij noodzakelijke vervanging gelijktijdig verdiepen van waterlopen. Dat alles moet in de 

molenhistorie worden gezien als een noodzakelijke en daardoor “natuurlijke”ontwikkeling. 

Diverse Friese poldermolens hebben die de laatste decennia doorgemaakt. 

Een windmolen is als een werkende machine en door zijn wat gecompliceerde 

verschijningsvorm meer aan slijtage en aantasting door vocht onderhevig dan een statisch 

gebouw. 

Het molenlichaam is een “houten skelet”dat door een “omhulsel” tegen de weersinvloeden 

wordt beschermd. 

Al deze invloeden hebben, zeker bij wat oudere poldermolens, een beduidende 

vervangingscyclus van houten delen zoals wieken, assen, vijzels, waterloopconstructies etc. 

tot gevolg gehad. 

Ook gaande werken zijn soms om welke reden ook al dan niet deels vervangen. 

De buitenbekleding zal om genoemde reden bij oudere molens vaak niet meer geheel 

oorspronkelijk zijn. 

Dit alles manifesteert zich ook bij molen De Bird. Vanuit de bouwtijd zijn hier maar weinig 

delen overgebleven, in hoofdzaak de pyramide vormige torenconstructie. 
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Molen De Bird heeft nog houten waterlopen en een houten wateropvoerwerktuig. Deze 

onderdelen dateren uit 2005 en werden toen eerst prefab in de werkplaats klaar gemaakt en 

vervolgens op locatie gemonteerd. Verplaatsen en opnieuw monteren van dit soort 

onderdelen is derhalve eenvoudig uit te voeren zonder verlies van materiaal of detaillering. 
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Molenbehoud 

 

De neergang van de windmolen begon zich begin vorige eeuw sterk te manifesteren wat 

leidde tot de eerste vormen van molenbehoud, de oprichting van de vereniging De 

Hollandsche Molen ( 1923) en De Zaanse Molen ( 1925). In Friesland was de vereniging tot 

het behoud van de korenmolen van Sloten in 1929 een van de eerste landelijk die een molen 

aankocht om deze voor het nageslacht te behouden. 

Niettemin zouden nog heel wat molens het afleggen tegen de krachtbronnen van de nieuwe 

tijd. 

De omstandigheden gedurende de Tweede Wereldoorlog ( 1940-45) maakten nog eens weer 

duidelijk dat de molen in tijd van nood nog een vitale functie kon vervullen. 

Daarna was het met hun economische functioneren grotendeels gedaan waarna het verval 

zijn intrede deed. De molens , als onderhoudsgevoelig object zonder economische functie of 

belanghebbende eigenaar, werd zo “het weesje” onder de monumenten. 

Het besef dat molens belangrijke monumenten waren kwam laat op gang, hoofdzakelijk pas 

na genoemde oorlog. 

Een wettelijke bescherming kwam er pas met de inwerkingtreding van de monumentenwet 

in 1961. Nagenoeg alle molens zijn toen als beschermd monument aangewezen. Deze 

nieuwe situatie vergrootte ook de betrokkenheid van de rijksoverheid bij het molenbehoud 

met daarbij een dienstverlening “ïn natura”, in de vorm van het maken van 

restauratieplannen. Omdat er geen “markt”was bestonden er toen geen adviesbureaus 

zodat door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) op deze wijze in een leemte 

werd voorzien. 

Sinds de molennota van 1966 is het “rijksbeleid”geweest dat molens als “weesjes”om ze te 

redden en om hun toekomst veilig te stellen eerst in een ‘veilige”haven moesten worden 

gebracht. Vandaar dat ook heel veel molens nu gemeentelijk eigendom zijn of na jarenlang 

gemeente eigendom te zijn geweest nu zijn ondergebracht in een stichting. Bij molen De 

Bird heeft zich dit ook afgespeeld. Deze molen werd in de jaren 50 van de vorige eeuw 

aangekocht door de gemeente en na de grote restauratie in 2005 overgedragen aan de 

huidige eigenaar stichting poldermolens De Lege Midden. 

Naast dit streven tot het onderbrengen van molens bij geschikte eigenaren was een 

uitgangspunt dat een functionerende molen de maximale vorm van molen / 

monumentenbehoud zou zijn, waardoor de molen ook kon bijdragen aan zijn eigen 

instandhouding. 

Cultuurminister Marga Klompé verklaarde al lang geleden dat de molen het meest 

kwetsbare monument was. 
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Het was ook daarom dat er al in de jaren 60 een onderhoudsregeling kwam voor met name 

werkende molens. 

Het draaiende houden en maalvaardig maken is vele decennia lang basis geweest van 

rijksbeleid, daarmee voorwaarden scheppend voor de oprichting van: 

-  het Gilde van Vrijwillig molenaars ( 1972)  

-  het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde ( 1975) 

- de nationale molendag ( 1973) 

De 2000e gediplomeerde Vrijwillig Molenaar heeft zeer onlangs zijn “brevet”in Haarlem in 

ontvangst genomen. 

Molens moeten kunnen malen zoals kerkorgels geen decorstuk zijn maar instrumenten die 

kunnen klinken. 

Het molenbeleid heden ten dage wordt dan nog wel ten dele financieel gefaciliteerd door 

overheden, maar het echte maatschappelijke en praktische draagvlak wordt gevormd door 

al die vrijwilligers die zich praktisch en bestuurlijk voor de instandhouding van het Nationaal 

Molenerfgoed belangeloos inzetten. 

Die “burgerparticipatie”geeft zorg aan onze “weesjes”: beheer, onderhoud, genereren van 

gelden en molens laten malen. Alles tezamen een hele klus. Zonder deze naar schatting 

enkele duizenden idealisten, onbezoldigde werkers zou het met het molenbestand alsnog 

slecht aflopen, zoals het verleden laat zien. 

In zo`n 200 gevallen is hun activiteit op enigerlei wijze georganiseerd in locale of regionale 

molenstichtingen. 

Bij molen De Bird is dit stichting Poldermolens Het Lege Midden die de zorg heeft voor vijf 

molens en waar een handjevol vrijwilligers alle eraan verbonden problemen maar moet zien 

op te lossen. En om die reden wel op steun , medewerking en sympathie zou mogen 

rekenen. 

 
De molen in 1957.  
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Molen De Bird 

 

De molen is vanwege de monumentenwet 1961 beschermd met daarbij als redegevende 

omschrijving: 

- Grouw, aan de Wijde Bird, Spinnekop, vermoedelijk uit de 18e eeuw daterend, als molen in 

werking. 

De definitie van monument is in de Monumentenwet als volgt: 

Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens 

hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.  

Dat laatste is een niet strak gedefinieerd begrip. 

De inschrijving in het register dateert van 24-11-1971, maar aangenomen wordt dat de 

molen al veel eerder bij de inventarisatie is bezocht, inde jaren zestig en dat de omschrijving 

die tijd weergeeft. Blijkbaar was de molen dus toen nog in bedrijf voor bemaling. 

Zoals te lezen was de waardestelling destijds zeer eenvoudig,; type, bouwtijd. Gewoon een 

poldermolen dus, zonder vermelding van een bemalingsgebied. 

De omgeving was ook zo`n vanzelfsprekendheid dat de relatie ermee, of met de 

naastgelegen boerderij, geen bijzondere vermelding waard was. Voor de plaatsbepaling 

werd de ligging aan de wijde Bird genoemd. 

Voor de wat meer oppervlakkige bezoeker is het mooie wijde Friese merengebied ook overal 

min of meer hetzelfde. 

 

De mededeling: “als molen in werking” is vermoedelijk al een halve eeuw niet meer van 

toepassing. Door afdamming van het boezemwater de Bird is een reële bemalingsfunctie 

niet meer mogelijk. Daarbij komt dat de achterliggende watertoevoer ook maar minimaal 

oogt. Vandaar dat er thans slechts een in feite nutteloos en minimaal rondpompcircuit 

resteert. 

Dat is betreurenswaardig want anders zou de molen nog een ( reserve) bemalingsfunctie 

kunne hebben voor het zuidelijke gelegen gebied ter grootte van zo`n 100 H.A. 

Een molen is behalve als monument ook nog steeds te beschouwen als reserve voor het 

geval dat. 

Landelijk bezien is er nog een totaal van zo`n 100.000 H.A. dat over molenbemaling beschikt 

als slapende reserve. 

Poldermolens hebben eeuwenlang hun taak vervult en springen ook nu nog soms bij op 

momenten van ( toenemende?) wateroverlast. 

Die noodbemalingsfunctie kreeg al erkenning in de inmiddels weer opgeheven BWO wet, de 

wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd ( 1952-1990) Die erkenning heeft 

inmiddels ook weer vorm gekregen in convenanten die gesloten zijn in Noord- Holland, Zuid-
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Holland en Friesland ( Wetterskip Fryslân) om een groot aantal poldermolens als reserve 

instand te houden. 

De molen is niet alleen een gewaardeerd monument maar heeft als reserve maalwerktuig 

een wellicht weinig besefte en zeker ondergewaardeerde maatschappelijke betekenis, 

enigszins dus ook een soort “verzekeringspremie”. 

Het is ook daarom dat omgevingsfactoren, zoals de waterhuishouding, bij het molenbehoud 

niet veronachtzaamd mogen worden. Daar werd wellicht een halve eeuw geleden niet bij 

stilgestaan, maar het computertijdperk maakt kwetsbaarder dan ooit. 

Het is derhalve heel legitiem om met betrekking tot de toekomst van molen De Bird ook dit 

aspect mee te nemen. De molen heeft al generaties ten dienste gestaan en gehoopt wordt 

dat dit na deze nog lang het geval zal zijn. 

 
De molen bezien vanuit het oosten. Het poldergebied direct achter de molen zal grotendeels 

verdwijnen. Te zien valt dat de molen thans op een verhoging staat door het ontbreken van 

de boezem. 

  



10 
 

 
 

Bezoek molen en gebied op 19 mei 2016 

 

Op deze zonnige dag was op vele plaatsen te zien dat er gewerkt werd aan de herinrichting 

van dit gebied, met name aan het noordelijke polderdeel. 

Molen De Bird, niet anders dan door het weiland en te voet bereikbaar bleek technisch in 

goede conditie. 

Bij de restauratie van 2005 zijn o.a. fundering, waterlopen en vijzel met bak vernieuwd, een 

beeld wat voor een oude poldermolen niet ongewoon is. 

De aanwezigheid van polderwater was bescheiden, de vroegere voorboezem en zijn 

afwatering afgedamd. 

De windvang wordt in de sector ongeveer West- Noord gehinderd door een grote boerderij 

en opgaand hout langs de Wijde Bird, maar is verder vrij. 

Bezocht is ook de locatie waar de stichting de molen naartoe wil verplaatsen, in ongeveer 

noordelijke richting. 

Deze plek aan de toeristische vaarroute De Graft biedt een nagenoeg onbelemmerde 

windvang. Ter plekke zijn ook in de verre toekomst geen mogelijke ontwikkelingen te 

verwachten die voor de molen bedreigend zouden kunnen zijn. 

In het kader van de herinrichting bleek hier al een flinke toevoersloot te zijn gegraven. 

In 1999 is vanwege toen gedachte moerasachtige ontwikkelingen uitgebracht het rapport 

“Nader cultuurhistorisch onderzoek De Noorder Burd ( DR. W.A.Ligtendag)”. Daaruit bleek 

dat het hier ging om een waardevol oud cultuurlandschap waarin al sinds de 17e eeuw 

watermolens aanwezig waren, in 1832 wel 10 stuks. 

 
Kaart van Eekhoff uit 1848, te zien zijn diverse molens 
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Waterstaatkundig gezien biedt de nieuwe locatie veel meer perspectief. Daar is de molen 

aangesloten op een bemalingsgebied van circa 77 H.A. waarvan het waterpeil ook nog iets 

omhoog gaat i.v.m. natuurontwikkeling. Op de huidige locatie blijft, los van eerdere al 

genoemde beperkingen, na doorgraving van het gebied bij de molen maar een klein deel 

polderland over. Een nuttige functie kan de molen hier niet meer vervullen tenzij de 

uitwatering naar de boezem weer wordt hersteld, wat niet te verwachten valt. 

Verplaatsing naar de gedachte nieuwe locatie zal ook betekenen dat het gehele 

poldergebied, waarvoor recent een nieuw gemaal is gebouwd, dan over windbemaling als 

reserve beschikt. 

Tezamen met de hier bovenstaande Haensmole en Borgmolen moet dit gebied dan op peil 

te houden zijn. Dat is toch een geruststellende gedachte. 

 
Zicht vanaf de nieuwe beoogde locatie. De toevoersloot naar de molenlocatie is reeds 

verbreed. 
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Wel of niet verplaatsen 

 

Loslaten, afscheid nemen doet vaak pijn maar kan met het oog op de toekomst soms hoogst 

noodzakelijk zijn. 

Het verplaatsen van molens is vermoedelijk al zo oud als het verschijnsel molen zelf., in ons 

land ca 1200-1300. 

De oudste vermelding van een verplaatsing betreft een Grafelijke korenmolen, van 

Brouwershaven naar `s Gravenhage in 1360. 

Door de eeuwen heen zijn vele honderden ( houten) molens om allerlei functionele redenen 

,zoals verlies van economische functie, verplaatst. Soms in de omgeving, soms naar ver weg. 

Ook in Friesland staan nog steeds  ( industrie) molens  die van elders zijn gekomen, zoals 

zaagmolen De Rat te IJlst. Poldermolens waren meer honkvast omdat hun plek door 

waterstaatkundige omstandigheden was bepaald en de functie blijvend was. Alleen sloop 

vanwege vervanging door mechanische gemalen bracht ze van hun plek, meest dan om 

definitief te verdwijnen. Toch staan er in Friesland nog diverse molens die eerder als 

poldermolen of industriemolen elders stonden, maar in Friesland weer een goed tweede 

bestaan kregen als poldermolen. Dit betreft o.a. de molens te Burdaard ( Olifant), Roodkerk, 

Kollum etc. 

In onze tijd zijn ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw, ruilverkaveling 

etc. er de oorzaak van dat molens m.b.t. de noodzakelijke biotoop, windvang en 

waterstaatkundige infrastructuur ernstig bedreigd zijn geworden. 

Om die reden zijn de laatste decennia ter redding van het object een aantal molens naar een 

veiliger en betere plaats overgebracht. 

Het rijksbeleid ( RDMZ) had als doel om de molen als maalwerktuig instand te houden en om 

die reden was een “escape”soms onontkoombaar.  

Dat de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ( RCE) als opvolger van de RDMZ daar 

nu tegenovergestelde dogma`s op na houdt is niet in het belang van het molenbehoud, dat 

op zich al zo`n moeizame zaak is. 

Het is niet zonder gevolg om door een “archeologische bril” naar monumenten te kijken. Het 

is vanzelfsprekend om hunnebedden niet te completeren, te verplaatsen of opnieuw in 

bedrijf te nemen. 

Heel anders ligt dat bij molens die als in principe verplaatsbare werktuigen met genoemde 

hunnebedden en ook gewone statische gebouwen niet te vergelijken zijn. 

Herbestemming is in monumentenland vanwege veel functieverlies een actueel thema. In 

zekere zin is door de opkomst van de Vrijwillig Molenaar bij molens functieverlies en 

herbestemming in zekere zin juist voorkomen, waarvoor het toenmalige rijksbeleid de basis 

heeft gelegd. 
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Wanneer er zwaarwegende en niet te veranderen omstandigheden zijn dan kan verplaatsing 

de redding en het behoud betekenen van een molen. 

Daar is dan niets mis mee want het gaat bij de molen primair om het werktuig en zijn functie 

en die mag niet de gevangene worden van zijn locatie. 

 

Conclusie 

  

Het behoud van ons molenerfgoed, dat te beschouwen is als Werelderfgoed, gaat net als bij 

“orgelbehoud”veel verder dan fysieke instandhouding. Een lik verf en wind- en waterdicht 

houden is geen monumentenzorg.  

Het molenerfgoed is mondiaal uniek en heeft een indrukwekkend verhaal te vertellen. Dat 

erfgoed was vanouds verbonden aan velerlei gespecialiseerd vakmanschap in de vorm van 

molenaars, molenbouwers, zeilmakers, steenleveranciers etc. 

Door genoemde ontwikkelingen, het weer opnieuw tot leven wekken van “de molen”is ook 

genoemd onmisbaar vakmanschap voor algeheel verdwijnen bewaard gebleven. 

Ten aanzien van molen De Bird zijn in feite maar twee thema`s voor de beoordeling van 

belang: 

1) De functie waarvoor hij ooit is gebouwd; polderbemaling 

2) De landschappelijke betekenis 

 

Wat 1) betreft is er geen perspectief op de oude locatie, alleen een beetje zinloos 

rondmalen. 

Op de nieuwe locatie is een zinvolle functie mogelijk, voor een groot gebied, met een ideale 

windvang. 

 

Wat 2) betreft: in het vlakke en open land op de nieuw locatie komt de landschappelijk nog 

meer tot zin recht dan thans het geval is. In de sector west- noord wordt de molen nu aan 

elke waarneming onttrokken. Bij verplaatsing wordt de molen wel “losgemaakt” van de op 

enige afstand gelegen boerderij. Dat is een op zich wel aardige ensemblewaarde, maar de 

vraag rijst hoeveel gewicht daaraan uiteindelijk moet worden gegeven. Niet te overzien valt 

ook thans welke ontwikkelingen rond deze boerderij zich nog een keer, misschien  ten 

nadele van de huidige molenlocatie kunnen manifesteren. 
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Aan de west/ noordzijde van de molen veel opgaande bomen. Duidelijk is dat het  vroegere 

open landschap rondom de molen ( zie ook afbeelding op pag. 7) in de loop van de tijd sterk 

begroeid is geraakt. Op de nieuwe locatie is het landschap nog als vanouds. 

 

Op dit onderdeel kan er dan bij verplaatsing wellicht sprake zijn van enig verdriet vanwege 

een afscheid. Dat verdriet is er toch al door komende ingrijpende landschappelijke 

ontwikkelingen rondom de molen.  

Dat is dan helaas de prijs voor een nieuwe en betere toekomst. Verplaatsing heeft voor de 

molen zelf geen verlies van oorspronkelijkheid tot gevolg. Als reeds gemeld  is er weinig uit 

de 18e eeuw ( ?) bewaard gebleven en dat kan ongeschonden mee. Dat geldt nagenoeg 

evenzeer voor de cultuurhistorische waarde die op de nieuwe plek niet minder zal zijn. 

Verder kan de molen technisch bezien in zijn geheel of in grote delen verplaats worden. De 

uit 2005 daterende waterlopen kunnen worden overgezet.  

 

Alles overwegende is het uit het oogpunt van molen en molenbehoud nu het moment om 

door verplaatsing een betere toekomstverwachting te krijgen. Dit is de oprechte overtuiging 

van schrijver. 

 

G.H.Keunen 

Utrecht 

27-5-2016 
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Van toepassing zijnde voorwaarden: 

 
Berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van de Eurocode-reeks 
Eurocode EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp 
1 Belastingen op constructies 
 EN 1991-1-1 Algemene belastingen 
 EN 1991-1-3 Sneeuwbelastingen 
 EN 1991-1-4 Windbelastingen 
2 Ontwerpen en berekenen van Betonconstructies 
 EN 1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 
3 Ontwerpen en berekenen van Staalconstructies 
 EN 1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 
 EN 1993-1-3 t.b.v. dunwandige staalprofielen 
5 Ontwerpen en berekenen van Houtconstructies 
 EN 1995-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 
6 Constructies van metselwerk 
 EN 1996-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 
7 Geotechnisch ontwerp 
 EN 1997-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen 
Waar noodzakelijk worden aanvullende voorschriften uit eurocode reeks toegepast.  
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1 .  Inleiding.  

1.1. Algemeen. 
De Bird bemaalde polder De Burd (de voormalige polder Koopmans). Lange tijd stond dit 
molentje stil en was behoorlijk in verval. In de zomer van 2004 werd het molentje onttakeld.  
Er braken betere tijden aan toen de gemeente Boarnsterhim besloot tot een grondige 
restauratie. Deze vond in 2005 plaats en op 18 november van dat jaar werd een maalvaardige 
molen in gebruik genomen en werd de molen overgedragen aan Stichting Poldermolens De 
Lege Midden. Er zijn plannen om de molen te verplaatsen en te voorzien van een nieuwe 
fundering.  
 
Monumentnummer: 22915 
 
Adres molen:    De Bird 
volgens register        Wijde Bird 
          8490 AA Grou 
 
 
1.2. Doel van het onderzoek. 

 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de statische en dynamische respons 
van de molen onder invloed van windbelasting en het eigengewicht, zowel in de huidige 
situatie als in de toekomstige situatie. Vervolgens kan naar aanleiding van de verkregen 
gegevens bepaald worden wat de uitgangspunten zijn voor de nieuwe fundering. 
 
 
1.3. Aanpak.  
 
Van de constructie en huidige fundering van de Burdspinnekopmole te Grou zijn gegevens en 
beschikbaar. De molen is in 2005 gerestaureerd en voorzien van een nieuwe fundering.   
Daar waar gegevens ontbraken worden afmetingen en belastingen zo goed mogelijk geschat. 
Zodoende kan aan de hand van de uitkomsten een nieuwe fundering op de nieuwe plaats 
berekend worden. 
 
- Het bepalen van het eigen gewicht en de belastingen van de molen. 
- Het bepalen van de aerodynamische krachten op de molen. 
- Het bepalen van de krachten op de nieuw te maken fundering. 
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2. Gegevens, randvoorwaarden en uitgangspunten.  
 
2.1. projectgegevens. 

 

De Burdspinnekopmolen zal verplaatst worden naar een nieuwe standplaats aan de Lits. Circa 
900 meter vanaf de huidige locatie.  
 

 
 
Afbeelding 2.1. Kaart van eiland De Bird bij Grou.  
Ter plaatse van cirkel A de huidige locatie van de molen en ter plaatse van cirkel B de nieuwe 
locatie van de molen. C is het gebied dat zal worden afgegraven voor de nieuwe 
meervorming. 
De afstand tussen beide locaties bedraagt circa 900 meter.   
Bron Google Earth. 
 
 
 

A 

B 

C 
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Door het vergraven van een deel van het eiland gaat de functie van maalvaardige poldermolen 
verloren. De molen kan op de nieuwe standplaats aan de Lits weer een volwaardige functie als 
maalvaardige poldermolen uitvoeren.   
 
2.2. Referentielijst 

 
De volgende documenten zijn in dit onderzoek gebruikt. 
 

1 Bestek en voorwaarden opgesteld door Van Reeuwijk bouwmeester dec. 2012 en 
aangepast mei 2013 en laatst aangepast juni 2016. 

2 De bij dit bestek behorende tekeningen. 
3 Sondering  Geomechanica BV d.d. 13 nov. 1991. 
4 Het Prinsenmolenboek : een onderzoek naar het vermogen van windmolens. 

Uitgegeven door de Prinsenmolencommissie, voorgezeten dhr. W. Cool, 
Wageningen: Veenman en Zonen, 1942. dit boek wordt gerefereerd als ‘Het 
Prinsenmolenboek’ 

 



 

~ 7 ~ 
 

2.3. Geometrie 

 
2.3.1. Molen.  

 
 

 
Afbeelding 2.2. De Birdspinnekopmolen. Maalvaardige poldermolen type spinnekopmolen. 
Vlucht van de molen bedraagt 12 meter.  
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In afbeelding 2.3 is dwarsdoorsnede van de molen afgebeeld. Op afbeelding 2.4 is het 
bovenaanzicht van de molen afgebeeld. 
 

 
Afbeelding 2.3. 
 

 
Afbeelding 2.4. 
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2.4. Belastingen. 

 
De volgende belastingen zijn werkzaam op de molen: 
- Permanente belasting: eigengewicht; 
- Veranderlijke belasting: windbelasting, gebruiksbelasting. 
 
2.4.1. Permanente belasting. 

 
De zwaartelijn van de molen is genomen in het hart van de molen. Het eigengewicht is 
verdeeld in een aantal krachten: 
- G boven: Het eigengewicht van de molen (ondertoren en bovenhuis) 
- G onder: Het eigengewicht van de fundering en metselwerk bestaand en  

nieuw 
- F1t/m 3:  Het eigengewicht van de wieken, hoofdas met bovenwiel  
 
 
Omdat de kap van de molen 360º kan roteren om zijn eigen as, kan de oriëntatie van de 
krachten F1t/m 3 ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsneden ook variëren. De 
oriëntatie van deze krachten ten opzichte van elkaar is wel constant. 
 
Aan de hand van de gewichten van de diverse onderdelen kan een berekening worden 
gemaakt van de diverse krachten op de ( nieuwe) fundering.  
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De verdeling van de permanente belasting is in onderstaande tekening weergegeven. 
 
 

 
 
Afbeelding 2.5 resultanten belastingen.  
 
 

 

Renvooi: 
Gelijkmatig verdeelde belasting: 
 
F1  gewicht op halslager      75,9  kN 
F2  gewicht op penlager       5,9  kN 
 
G boven 
gewicht bovenhuis     50,0  kN 
gewicht ondertoren      50,0  kN 
   totaal       100     kN 
 
G onder 
Gewicht nieuwe fundering                     96   kN  
Gewicht grond boven fundering      256   kN 
   totaal         352   kN 
 
Veranderlijke belasting 
Oppervlakte wieken   27,6  m2        35,38 kN 
Oppervlakte molen  104,3  m2              133,69 kN 
    totaal      169,07 kN 
 
Veranderlijke belasting  
Oppervlakte wieken   12  m2        16      kN 
Oppervlakte molen  14,3  m2                  25      kN 
    totaal        41      kN 
 
 
 
r1 = 1,08 mtr.   r2 = 0,74 mtr. 
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2.4.2. Veranderlijke belasting (windbelastingen).  

 
De veranderlijke belasting is de windbelasting op de wieken en de molenromp. De 
windbelasting wordt berekend op het gevlucht(de wieken) en de molenromp.  
Het gevlucht heeft een lengte van 12,20 meter.  
Het oppervlakte van de 4 wieken is totaal 12 m². 
Het oppervlakte van de molenromp voor de windbelasting is ca. 14,3 m². 
Windgebied I, hoogte circa 6,30 mtr., ongebouwd:   Stuwdruk Pw= 0,79 kN/m2. 
 
Hierdoor wordt de veranderlijke belasting; 
 
Wieken 

Oppervlakte wieken bij maximale windbelasting; max. 12 m². 
 
Winddruk + zuiging  (0,80 +0,5) x0,85 x 12 x 0,79         = 10,48  kN 
      
Molen 

 

Oppervlakte molen ± 14,3m².  
 
Winddruk + zuiging   (0,80 + 0,5) x 0,85 x 14,3 x 0,79       =  12,48  kN 
 
 
Totale moment bij de wind (kracht x arm) 

 
Wiekoppervlak  10.48 kN x 6,30 mtr =           66,03 kNm 
Molenoppervlak         12,48 kN x 3,10 mtr =           38,69 kNm  + 
              Totaal =         104,72  kNm 
 
 
 
 







> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Cukuur en 
Wetenschap 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de genneente Leeuwarden 
Postbus 21000 
8900 JA LEEUWARDEN 

Datum 
Betreft 

-4 AUG. 2016
Advies omgevingsvergunning monumenten (art. 2 .1 , lid 1, 
onder f, en 2.26, lid 3, Wabo en art. 6.4, lid 1, onder a, Bor) 

Smallepad 5 
3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
www, cult ureelerfgoed.nl 

Contactpersoon 
drs. Eva Wijdeveld 
T 033 4217312 
F 033-421 77 99 
e.wijdeveld 
(aicultureelerfgoed.nl 

2 ' Contactpersoon 
ing. Gerard Troost 
T 033 421 72 02 
F 033 421 77 99 
g.troost@cultureelerfgoed.nl 

Onze referentie 
CIK-2016-489 

Gegevens beschermd monument 
Naam Molen De Bird 
Adres N .V . t .

Postcode/plaats 8 4 9 0 A A , GrOU

Gemeente/provincie L e e u w a r d e n / F R

Monumentnummer 22915

o ionummer 
1652071 

Bijlagen 
O 

Geacht college. 

Op 17 juni 2016 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) 
van bovengenoemd monument. U heeft mij daartoe de aanvraag om een 
omgevingsvergunning toegezonden. 

Advies 
Mijn advies luidt negatief. 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 
de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag, 
geregistreerd onder nummer CIK-2016-489. 
Tijdens het Monumentenspreekuur bij het Steunpunt Fryslan is het plan 
besproken op 17 februari 2015, zie het verslag nr. 1502. Tevens is op dinsdag 2 
augustus 2016 de molen door een medewerker van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed bezocht. 

Het plan 
Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor de volgende activiteiten. 
Het verplaatsen van de molen De Bird naar een nieuwe locatie in de Noorder 
Burd. 

Motivering 
In eerdere gesprekken was het plan recreatieve voorzieningen uit te breiden bij 
de molen. Door de belemmering van de windvang leek de molen daardoor ernstig 
te worden aangetast. In het huidige plan blijkt dat de plannen voor de camping 
zijn komen te vervallen. De bedreiging voor de molen is daarmee verdwenen. 
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CIK-2016-489 

Het huidige molenbeleid is zeer duidelijk over het verplaatsen van molens. Het 
uitgangspunt is dat molens niet worden verplaatst. De enige uitzonderingen om 
niet te verplaatsen zijn grote infrastructurele werken van nationaal of 
internationaal belang wanneer die een molen in zijn voortbestaan bedreigen, of 
wanneer de maalvaardigheid in het geding komt van een molen met een 
overwegend economische functie en met een beroepsmolenaar voor wie 
inkomstenderving dreigt. De monumentale waarde van een molen zal gelden als 
uitgangspunt van het beleid, in plaats van een optimaal werkende molen als 
einddoel. 

Reactie op de matrix 
In de cultuurhistorische waardestelling opgenomen matrix is de huidige locatie 
vergeleken met een situatie zonder polder en de molen op een nieuwe plek. Voor 
een aantal waarden is een vergelijking gemaakt. Wat opvalt is het ontbreken van 
de cultuurhistorische waarden waarin de geschiedenis van de bestaande polder en 
de 'Molen van Koopmans', nu molen 'De Bird', kan worden gevat. Volgens mij is 
dit een omissie. 
De ensemblewaarde wordt na verplaatsing te positief ingeschat terwij l deze 
waarde op de huidige plek opeens volledig te niet gaat. Ook na de doorsteek van 
de polder blijft echter het ensemble tussen molen, het erf met boerderij van 
Koopmans en het restant van de polder met verkaveling behouden. In de 
rapportage is de oorspronkelijke locatie helemaal niet genoemd en ontbreekt dus 
in de waardering. 
Het afgraven van de polder tast de belevingswaarde (in de matrix valt dit onder 
de algemeen historische waarde) rondom de molen minimaal aan, de landelijke 
omgeving blijft echter behouden en kan ten op zichte van de nieuwe locatie een 
betere plek zijn voor toerisme. 
Wat de gebruikshistorie betreft krijg de waardering in de huidige situatie een 
dubbele plus ondanks dat op dit moment er geen polder wordt bemalen. Op de 
huidige locatie na het vergraven van de polder zal dit dus niet wijzigen. 
De conclusie dat er door verplaatsing niet veel waarden veranderen onderschrijf 
ik niet. Op basis van de rapportage en de matrix kan ik niet instemmen met 
uitgangspunten om de molen te verplaatsen. 

Waardering omgeving en cultuurhistorie 
De ensemblewaarden en belevingswaarden van de molen op de huidige plek en 
het landschap rondom is vele malen waardevoller dan het rapport stelt. 

De huidige locatie is de plek waar de molen al 184 jaar gestaan heeft. De 18^ 
constructie maakt vanaf 1832 onderdeel uit van het erf en de boerderij van de 
familie Koopmans en droeg toen de naam 'Molen van Koopmans'. Dit verhaal is 
essentieel voor de beleving van de molen in haar omgeving. 

In het kader van herinrichting wordt een deel van het eiland De Bird afgegraven 
ten behoeve van natuur, landschap en recreatie. Ik vind ook dat de 
landinrichtingsplannen ingrijpend zijn voor de polder, maar ze hebben weinig 
invloed op directe omgeving van de molen. Er blijft voldoende polderland met 
zichtbare verkaveling aanwezig om de zien dat de molen daar oorspronkelijk 
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onderdeel van heeft uitgemaakt, als laatste overblijfsel en herkenningspunt in een 
grotendeels aangetaste omgeving. Het bemalingsgebied van de polder wordt door 
de meervorming kleiner maar heeft geen gevolgen voor de molen aangezien in de 
huidige situatie de molen in circuit maalt en niet de hele polder. 

Vanuit rijksbeleid bezien is er geen sprake van een infrastructurele ingreep op 
nationale- en internationale schaal (rijkswegen en spoorlijnen) die het verplaatsen 
van de molen rechtvaardigd, zoals benoemd in het molenbeleid. 

Vragen 
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

Afschrift en tei<eningen 
Graag ontvang ik een afschrift van het ontwerpbesluit en te zijner tijd een 
afschrift van uw definitieve besluit met de bijbehorende stukken. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

drs. Mark StafTeu 
hoofd regio Noord-Weat 
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datum 28-9-2016
dossiercode    20160928-2-13758

Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van

project: verplaatsing spinnekopmolen De Burd nabij Grou
gemeente: Leeuwarden

Gegevens plan

De aanvraag voorziet in het verplaatsen van een spinnekopmolen op De Burd nabij Grou in verband met de ontgraving van De
Burd. De molen wordt ca. 900 meter in noordelijke richting verplaatst.

oppervlak: 483 m2
adres: ,
kadastraal adres:
tekening meegestuurd: survey_attachments/1806_situatie nieuw.pdf

opmerkingen: Het plan is reeds met het Wetterskip besproken. Het Wetterskip is positief over de molenverplaatsing.

Gegevens aanvrager

P. Jager
gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
8900 JA Leeuwarden Leeuwarden
T: 058 233 85 77
E: peter.jager@leeuwarden.nl

Gegevens gemeente

gemeente: Leeuwarden
contactpersoon: P. Jager
T: 058 - 233 85 77
E: peter.jager@leeuwarden.nl

Resultaat kaartenanalyse voor het plangebied

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Leeuwarden

Uw antwoorden op onderstaande vragen

Wordt ALLEEN de gebruiksfunctie van bebouwing gewijzigd?
Antwoord: nee

Is er sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee



Is sprake van een toename van lozing van verontreinigd water op het oppervlaktewater?
Antwoord: nee

Wordt het bestaande verharde oppervlak vergroot met meer dan 200 m2?
Antwoord: nee

Met hoeveel m2 wordt het verharde oppervlak vergroot?
Antwoord: n.v.t.

Wil men voor het plan waterpeilen wijzigen?
Antwoord: nee

Wil men voor het plan sloten dempen of graven?
Antwoord: ja

Wordt er een kelder of souterrain gerealiseerd?
Antwoord: nee

Te volgen watertoetsprocedure

Normale procedure

De WaterToets 2014



Van: Remco Visser [mailto:RVisser1@wetterskipfryslan.nl]  

Verzonden: maandag 17 oktober 2016 9:48 
Aan: Jager, Peter 

Onderwerp: Wateradvies "verplaatsen spinnekopmolen De Burd” te Grou 

Geachte heer Jager, 

Op 28 september 2016 is door u een digitale watertoets doorlopen voor het plan “verplaatsen spinnekopmolen De 
Burd” te Grou. Op het plan is de normale watertoetsprocedure van toepassing in verband met de ligging van een 
regionale kering. Deze e-mail vormt het wateradvies voor dit plan.  

Wij gaan er van uit dat u de in deze e-mail vermelde adviezen opvolgt en meeneemt in de verdere planvorming. Wij 
verwachten dat het advies wordt verwerkt in de waterparagraaf en waar nodig op de Verbeelding en in de Regels. 
Uit de waterparagraaf moet duidelijk blijken welke waterbelangen van toepassing zijn en hoe hier in het plan 
rekening mee is gehouden.  

Het plan bestaat uit het verplaatsen van de spinnekopmolen De Burd. Onderstaande figuur toont de toekomstige 
locatie.  

De toekomstige locatie van het spinnekopmolen De Burd 

mailto:RVisser1@wetterskipfryslan.nl


  
Watertoets en Wateradvies 
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. De 
watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én 
kwantiteit van water. In deze email geven wij de wateraspecten aan die specifiek op uw plan van toepassing zijn. 
Achtergrondinformatie over de verschillende aspecten kunt u vinden in onze Leidraad Watertoets die is te 
raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/watertoets.  In de Leidraad staat ook hoe u bij het uitwerken 
en opstellen van het plan rekening dient te houden met deze wateraspecten in bijvoorbeeld de Toelichting, de 
Regels en op de Verbeelding.  
  

Veilig 

  
Regionale waterkering (paragraaf 4.2.2) 
Het plangebied ligt binnen de beschermingszonezone van de regionale waterkering. De begrenzing van de zones 
kunt u raadplegen op onze website: www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart.  
  
De kerende werking moet u te allen tijde handhaven. Langs de regionale kering ligt een beschermingszone van 5 
meter. Deze beschermingszone is nodig voor het beheer en onderhoud aan en bescherming van de kade. Het is niet 
toegestaan om werken uit te voeren aan de kade of in de beschermingszone. Voor werkzaamheden binnen de 
kernzone en de beschermingszone van de Regionale kering is een watervergunning nodig. Meer informatie over de 
watervergunning staat onder Waterwet in deze mail.  
  

Voldoende  
Peilbeheer (paragraaf 4.3.4) en drooglegging (4.3.7) 
Peilgebied en drooglegging 
Het plangebied ligt in een peilgebied met een vast peil van -2,0 m NAP.  Dit vastgestelde peil is een streefpeil. Het 
werkelijke peil is als gevolg van opstuwing en de weersomstandigheden niet altijd gelijk aan het streefpeil. De 
geschatte gemiddelde maaiveldhoogte ligt rond -1,0 m NAP. Wij adviseren u om bij het bepalen van de 
aanleghoogte rekening te houden met de droogleggingsnorm.  
  
De grondwaterstand is niet gelijk aan het waterpeil in de sloten. Grondwater kan opbollen en uitzakken. Om 
grondwateroverlast te voorkomen is naast de drooglegginsnorm daarom ook de ontwateringsdiepte van belang. 
Wij hebben geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de grondwaterstanden op uw locatie. Wij adviseren u 
wel om bij het bepalen van de aanleghoogte naast de drooglegging ook rekening te houden met voldoende 
ontwateringsdiepte. In paragraaf 4.3.7 vindt u meer informatie over de ontwateringseisen.  
  
Grondwateronttrekking 
Bij de aanleg van gebouwen of infrastructuur is het vaak nodig om het grondwater te verlagen om het werk droog 
uit te kunnen voeren. Voor het onttrekken van grondwater is een vergunning of melding nodig. Ook op het lozen 
van onttrokken grondwater is de meldingsplicht van toepassing. Om te weten of u met een melding kunt volstaan 
of een vergunning nodig hebt, kunt u contact opnemen met Cluster Vergunningverlening van Wetterskip Fryslân.  
  

Schoon 

  
Schoonhouden – scheiden – zuiveren (paragraaf 4.4.6) 
Waterkwaliteit 
Om een goede waterkwaliteit te realiseren is het nodig dat u voorkomt dat milieubelastende stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn. Ook is het nodig 
dat u bouwt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.  
  

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 Fryslân. Op onze website (www.wetterskipfryslan.nl) treft u 
meer informatie aan over de Waterwet en u kunt daar onder andere ook meldingsformulieren en het 

http://www.wetterskipfryslan.nl/watertoets
http://www.wetterskipfryslan.nl/leggerkaart
http://www.wetterskipfryslan.nl/


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).  
  
Meer informatie 
Mocht u vragen hebben over het wateradvies of wilt u verder overleggen over het plan, dan kunt u contact 
opnemen met de heer R.L. Visser. De in deze e-mail genoemde afdelingen en personen zijn telefonisch bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer van Wetterskip Fryslân: 058-292 22 22. 
  
  
Hoogachtend, 
  
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, 
  
  
  
drs. R. Smit, 
Manager Cluster Plannen.  

  
Wetterskip Fryslân T 058 – 292 2222 2 | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden | www.wetterskipfryslan.nl   
  
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
  
  

 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.  

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat 
niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van 
verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 
worden ontleend.  

 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.wetterskipfryslan.nl/


Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een 

spinnekopmolen op De Burd nabij Grou 

Van donderdag 20 oktober 2016 tot en met woensdag 30 november 2016 ligt de ontwerp-

omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor het 

verplaatsen van een spinnekopmolen op De Burd nabij Grou met bijbehorende stukken ter inzage. 

Ontwikkeling 
De aanvraag voorziet in de verplaatsing van de bestaande spinnekopmolen op De Burd in Grou. Deze 
wordt ongeveer 900 meter in noordelijke richting verplaatst.  

Inzage 
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

 in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00

uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de

procedure

 via de https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Reageren 
In de periode waarin de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het 

plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u 

het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het college van burgemeester en wethouders 

dan nog meenemen in de afweging van het definitieve besluit.  

 schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. het college van

burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Vermeld in uw brief:

o ontwerp-omgevingsvergunning verplaatsen spinnekopmolen De Burd in Grou

o waarom u een zienswijze indient

o de datum

o uw naam en adres

o uw handtekening

 mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30–17.00 uur).

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen



