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Achtergrond

Gemeente de Fryske Marren wil bij Lutsmond-Noord in Balk recreatiewoningen realiseren (ont-
werpbesluit Balk recreatiewoningen Lutsmond-Noord) waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet
worden. Dit besluit wordt genomen op basis van een ecologische beoordeling van de Provincie Fryslân
uitgevoerd door ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga waarin wordt berekend dat er
1.01 ha weidevogelkansgebied verloren zal gaan (Figuur 1).

De vogelwacht van Balk en omstreken heeft hier bezwaar tegen aangetekend o.a. omdat ze verwacht
dat er meer dan 1.01 ha weidevogelgebied verloren zal gaan. Dit rapport laat zien dat in de ecolo-
gische beoordeling de inschatting van het oppervlak van het weidevogelkansgebied dat verloren
gaat inderdaad te klein is. De fout ontstaat door een onrealistische en conservatieve aanname van
een verstoringsafstand van 200 m. Verder wordt er een inconsistentie in de berekening van het
oppervlak verloren weidevogelkansgebied uitgelicht dat ontstaat door het gebruik van verschillende
verstoringsafstanden rondom bestaande en nieuwe bebouwing.

Figuur 1: Nieuw verstoringsgebied Lutsmond-Noord volgens de gehanteerde regels van de provincie Fryslân.
De licht groen gearceerde polygoon is op een afstand van ongeveer 260 m vanaf de bestaande bebouwing
getekend; de rode gearceerde lijn is op een afstand van 200 m rondom de nieuw te realiseren bebouwing
getekend.
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Verstoringsafstand

In de ecologische beoordeling wordt gesteld dat na 200 m de verstoring een verwaarloosbare rol
speelt bij de vestiging van weidevogels. Daarom wordt in de ecologische beoordeling een afstand
van 200 m rondom de te realiseren bebouwing gebruikt om het nieuw verstoorde oppervlak te
berekenen (Figuur 1). De basis hiervoor is het Altenburg en Wymenga rapport van Bruinzeel en
Schotman (2011) waarin op basis van een literatuurstudie wordt geconcludeerd dat 200 m realistische
verstoringsafstand is van bebouwing in de onbebouwde kom. In hetzelfde rapport wordt beschreven
dat de onderzochte literatuur spreekt over minimale verstoringsafstanden tussen 0-75 m, gemiddelde
verstoringsafstanden tussen 100-436 m en maximale verstoringsafstanden tussen 250-800 m. Dat er
grote verschillen zijn is niet verwonderlijk gezien de verschillen tussen soorten1 en gebieden waarop
deze getallen gebaseerd zijn. Daarom stellen Bruinzeel en Schotman 2011 terecht dat er belangrijke
onzekerheden zijn rondom verstoringsafstanden.

Om tot realistischere inschattingen te komen van de e�ecten van verstoring is het belangrijk om
rekening te houden met de lokale situatie en veldkennis. Hieronder wordt daarom op basis van
weidevogelbroedlocaties in de omgeving van Balk (Lutsmond-Noord, Ypecolsgea en Aldegea) een
beeld gegeven van de afstanden die weidevogels houden tot bebouwing.

Broedlocaties Lutsmond-Noord, Ypecolsgea en Aldegea

In de kaart van �guur 2 zijn de broedlocaties van weidevogels in 2020 in de nabije omgeving van het
plangebied Lutsmond-Noord geplot. In het gebied hebben vele tientallen paren kieviten, grutto’s,
scholeksters en tureluurs gebroed. De kaart illustreert verder dat er in een brede straal rondom
de bestaande bebouwing geen weidevogels hebben gebroed in 2020. Slechts enkele nesten werden
binnen een straal van 300 m van bebouwing aangetro�en. De grote concentraties weidevogels liggen
ver van bebouwing verwijderd.

1Scholeksters broeden vaak in de nabijheid van en zelfs op gebouwen maar kieviten en grutto’s zijn gevoeliger voor
menselijke verstoring.
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Figuur 2: Broedlocaties weidevogels in 2020 nabij Lutsmond-Noord.

In de kaart van �guur 3 zijn de weidevogelbroedlocaties nabij Ypecolsgea en Âldegea geplot. Net
als bij de Lutsmond zijn er relatief grote concentraties kieviten en enkele scholeksters, grutto’s en
tureluurs die in deze gebieden gebroed hebben. De kaarten laten zien dat, net als bij de Lutsmond, de
weidevogels aanzienlijke afstand houden tot de boerderijen en woningen.
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Figuur 3: Broedlocaties weidevogels nabij Ypecolsgea (bovenste kaart) en Âldegea (onderste kaart).
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Naast verstoring door bebouwing zijn er vele andere factoren die een rol spelen bij de plaatskeuze en
het succes van broedende weidevogels. De illustraties die in dit rapport worden geboden zijn niet
bedoeld om verstoringsafstanden te bepalen en concrete richtlijnen vast te stellen. Hiervoor zou
een systematische analyse naar plaatskeuze nodig zijn waarbij ook rekening wordt gehouden met
andere factoren die de geschiktheid van het landschap bepalen. Bovendien zouden hiervoor meer
broedgegevens gebruikt moeten worden. Dit rapport maakt wel duidelijk dat een degelijke basis voor
het bepalen van het verstoringsgebied bij Lutsmond-Noord ontbreekt in de ecologische beoordeling
en dat de gehanteerde afstand van 200 m waarschijnlijk veel te laag is.

Inconsistente berekening

Bij de ecologische beoordeling wordt berekend dat er 1.01 ha weidevogelkansgebied verloren zal
gaan. Figuur 1 laat zien hoe dit oppervlak bepaald is. Rondom het bestaande recreatiepark is een
bu�er van ongeveer 260 m getekend en rondom het nieuw aan te leggen recreatiegebied is een bu�er
van 200 m getekend. (Het is niet duidelijk waarom er gebruik wordt gemaakt van verschillende
verstoringsafstanden.) Het gebied dat door de 200 m bu�er overlapt wordt, en niet door de 260 m
bu�er, is het nieuw verstoorde gebied van 1.01 ha (het gele gebied in Figuur 1). Wanneer rondom het
bestaande recreatiepark een bu�er van 200 m gebruikt zou worden dan zou ook het nieuw verstoorde
gebied groter uitvallen. En wanneer rondom het nieuwe recreatiegebied een verstoringsafstand van
260 m gehanteerd zou worden, dan zou het nieuw verstoorde gebied ook groter uitvallen. Hoewel
deze berekening op zijn minst merkwaardig is, is het belangrijkste bezwaar tegen de ecologische
beoordeling de gehanteerde afstand zoals hierboven beschreven.
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