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Geachte mevrouw van den Berg,  
 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Schagen (d.d. 29 okt. 2020) op de quickscan Wet 
Natuurbescherming voor de herinrichting van de Ringvaartweg 44 te Waarland, doe ik u hierbij een nadere 
onderbouwing toekomen ten aanzien van de aangetroffen sporen van steenuil en kerkuil.  
 
Zoals aangegeven in de quickscan zijn tijdens het veldonderzoek van 7 september 2020 sporen van zowel 
kerkuil als steenuil aangetroffen in de te slopen loodsen op het terrein aan de Ringvaartweg 44. De vaste 
rustplaats en waarschijnlijke nestlocatie van kerkuil is aangetroffen achter de ventilatoren in de droogloods. 
Van steenuil zijn uitsluitend enkele braakballen en ruiveren aangetroffen in de meer afgesloten loodsen en 
kon de vaste nestlocatie worden teruggevonden in de oude paardenstal ten oosten van de projectlocatie. Aan 
de hand van de aangetroffen sporen van steenuil, wordt niet verwacht dat deze soort een vaste rustplaats 
heeft in de onderzochte schuren aan de Ringsvaartweg 44. Het betrof slechts enkele braakballen en ruiveren 
verspreid over de loodsen.  Van een verzameling braakballen of vaste plek met uitwerpselen was geen sprake. 
Aangezien de nestlocatie zich op circa 250 meter van het plangebied bevindt, wordt er vanuit gegaan dat de 
loodsen zich aan de rand van het territorium van steenuil bevinden. Bij navraag aan de eigenaar van de 
paardenstal, heeft de steenuil al verschillende jaren een nest in de betreffende paardenstal. Aan de hand van 
de aangetroffen sporen en de situering van de (bekende) nestlocatie wordt dan ook niet verwacht dat de 

loodsen van essentieel belang zijn voor steenuil. Zoals reeds in de quickscan is betschreven wijzen de 
aangetroffen sporen recent, doch sporadisch gebruik van de schuren door steenuil en hebben mogelijk 
betrekking op uitgevlogen / uit het territorium verdreven jongen (vanaf september). De loodsen zijn, met 
uitzondering van de rust- en nestplaats van kerkuil, ook beperkt toegankelijk. Verder ontbreken er een 
erfbeplanting of andere landschapselementen op de projectlocatie en wordt niet verwacht dat functioneel 
leefgebied voor steenuil zal verdwijnen. Gezien de afstand tot de reeds bekende nestlocatie, wordt niet 
verwacht dat een tweede territorium zich in de loodsen bevindt aangezien deze binnen het reeds bestaande 
territorium liggen.  
De voorgestane herinrichting zal op termijn juist een verbetering van het leefgebied van steenuil tot gevolg 
hebben. De loodsen zullen plaatsmaken voor twee woningen met een ruime tuin, welke voorzien worden van 
windsingels en erfbeplanting, waarmee de voedselsituatie voor steenuil zal verbeteren.  
 
Met betrekking tot kerkuil is reeds een ontheffingsaanvraag gedaan en worden alternatieve nestkasten 
gerealiseerd. Deze zullen in de directe omgeving van de loodsen worden opgehangen. De eerste locatie is in 
de schuur op het erf ten zuiden van de te slopen loodsen en een tweede zal in een schuur of loods bij een 
buurman verder naar het zuiden worden opgehangen. 
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Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en 
de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Uit de ecologische inventarisatie 
is naar voren gekomen dat aanvullend onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming of het 
provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is.  Aan de hand van het verkennend onderzoek, kan 
worden uitgesloten dat de loodsen van essentieel belang zijn voor steenuil. Hiermee is een 
ontheffingsaanvraag of nader onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming ten behoeve van het 
voorkomen van steenuil niet noodzakelijk. Met uitzondering van een ontheffingsaanvraag voor kerkuil en het 
plaatsen van alternatieve verblijfplaatsen zijn er geen aanvullende of mitigerende maatregelen noodzakelijk. 
 
In verband met het voorkomen van steenuil in de omgeving van het plangebied zullen er, ondanks dat 
aanvullende maatregelen niet verplicht zijn,  met de verwezenlijking van de nieuwe erven tenminste één 
nestkast van steenuil worden geplaats in de aan te planten windsingels. De aanwezigheid van een 
erfbeplanting zal een verbetering betekenen van het leefgebied van steenuil, maar vanwege de jonge 
(begin)situatie nog onvoldoende schuil- en rustmogelijkheden bevatten. Deze worden dan met het plaatsen 
van een nestkast (indien nodig op een paal tussen de jonge aanplant) alsnog geboden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bureau Aandacht Natuur 
 
 
 
Merijn Volkers 


