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Voorwoord
TenneT TSO bv (kortweg: Tennet), de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet,
wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding in de Randstad aanleggen. Deze
hoogspanningsleiding verbindt Wateringen met Beverwijk via Zoetermeer. De m.e.r procedure wordt uitgevoerd in twee aparte stappen: eerst wordt de procedure
doorlopen voor het traject Wateringen - Zoetermeer (de ‘Zuidring’), daarna (gedeeltelijk
gelijktijdig) voor het traject Zoetermeer - Beverwijk (de ‘Noordring’). Tennet heeft het
projectteam ecologie van Bureau Waardenburg en Omniplan de opdracht verleend het
voorliggende achtergrondrapport op te stellen waarin de effecten worden beschreven
van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding op de natuur in het plangebied van
de Zuidring.
Het projectteam ecologie bestond uit de volgende personen:
vanuit Bureau Waardenburg:
Hein Prinsen :
projectleiding, eindredactie, effectbeoordeling
Ralph Smits :
onderdeel vogels
Floris Brekelmans:
onderdeel flora en fauna (exclusief vogels)
Dimitri Emond:
onderdeel beschermde gebieden
Lieuwe Anema:
kaartvervaardiging en overige GIS ondersteuning
Sjoerd Dirksen:
interne kwaliteitscontrole
vanuit Omniplan:
Guido Galesloot:
projectmanagement
Vanuit Bureau Waardenburg verleenden de volgende personen ondersteuning bij de
totstandkoming van onderhavige rapportage. Peter van Horssen en Rob Lensink
ontwikkelden een populatiemodel om de effecten van additionele sterfte op de
lepelaarkolonie in het Quackjeswater door te rekenen. Peter van Horssen verleende ook
in verschillende stadia van het onderzoek GIS ondersteuning. Daniël Beuker, Ruben Fijn,
Harold Steendam, Camiel Heunks en Rogier Verbeek namen deel aan één of meerdere
veldonderzoeken naar vliegbewegingen van vogels bij Delft en/of de lepelaarkolonie in
Voornes Duin. Rogier Verbeek inventariseerde in 2007 de weidevogels in de Zuidpolder
van Delfgauw en Oude Polder van Pijnacker en verrichtte het onderzoek in voorjaar
2008 naar draadslachtoffers onder de bestaande 150 kV lijn aan de westkant van Delft.
Allen worden bedankt voor hun bijdragen en kritisch meedenken in verschillende fasen
van dit project.
Wij danken Frans Koops, die ons in de beginfase van het project snel heeft ingewerkt in
de materie rondom effecten van hoogspanningslijnen op natuur en ons van de nodige
relevante literatuur voorzag.
Een groot aantal gegevens werd
Sandberg en de Vogelwacht Delft
uitgebreide dataset met betrekking
andere vogelsoorten in de omgeving

verkregen van derden. Allereerst worden Ellen
e.o. hartelijk bedankt voor het leveren van een
tot voorkomen en verspreiding van lepelaars en
van Delft. Ellen Sandberg wordt ook bedankt voor
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het meedenken in het onderzoek naar vliegbewegingen van lepelaars en ons op de
hoogte houden van recente vondsten van draadslachtoffers onder lepelaars in
Nederland. Jan Koreneef, Peter Planken en Ellen Sandberg (allen Vogelwacht Delft e.o.)
namen ook deel aan één of meerdere avonden veldwerk naar vliegbewegingen van
kolonievogels bij Delft. Jan Koreneef voorzag ons tevens van een aantal van zijn
waarnemingen aan vogelvliegbewegingen aan de zuidkant van Delft, waarvoor dank.
Het populatiemodel voor de lepelaar werd onder andere ontwikkeld met gegevens die
we aanvullend verkregen van Otto Overdijk (Werkgroep Lepelaar) en Tamar Lok
(Universiteit Groningen), waarvoor dank. Otto Overdijk wordt tevens bedankt voor het
leveren van aanvullende informatie met betrekking tot draadslachtoffers onder lepelaars.
Vereniging Natuurmonumenten en de beheerder van het Quackjeswater, Han
Meerman, worden bedankt voor toestemming om ’s nachts bij de lepelaarkolonie
waarnemingen met betrekking tot vliegrichtingen te verzamelen.
Provincie Zuid-Holland, Natuurlijk Platteland West en Agrarische Natuurvereniging
Vockestaert worden bedankt voor de snelle levering van gegevens over broedende
weidevogels rondom Delft. De heer H. Zweekhorst wordt bedankt voor het beschikbaar
stellen van weidevogelgegevens in de Zuidpolder van Delfgauw uit 2007. SOVON
Vogelonderzoek Nederland leverde gegevens van maandelijkse watervogeltellingen en
midwintertellingen van een groot aantal telgebieden in en rond het plangebied van de
Zuidring als ook gegevens van kolonies van broedvogels.
De Provincie Zuid-Holland, in de persoon van dhr. Meijer, wordt bedankt voor het
leveren van informatie over beschermde gebieden. De medewerkers Adri van Heerden
en Kees Mostert van de Provincie worden bedankt voor het beantwoorden van onze
vragen met betrekking tot het voorkomen van strikt beschermde soorten flora en fauna
in het plangebied. Dergelijke informatie werd ook verkregen van KNNV afdeling Delft,
Jacques Cöp (Van der Helm Milieubeheer bv) en Diny Tubbing (Gemeente Delft),
waarvoor dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Gerard van Winden, kooiker van de
eendenkooi van Schipluiden, die een rondleiding verzorgde in de eendenkooi en een
boeiende uitleg gaf over het kooikerwerk.
De interpretatie van de geleverde gegevens en daaruit voortvloeiende conclusies komen
geheel voor rekening van Bureau Waardenburg. Hiervoor genoemde instanties en
personen dragen geen verantwoordelijkheid voor de in deze rapportage vermelde
conclusies op basis van de door hen aangeleverde gegevens.
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Samenvatting
TenneT TSO bv (kortweg: Tennet), de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet,
wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding in de Randstad aanleggen. Deze
hoogspanningsleiding verbindt Wateringen met Beverwijk via Zoetermeer. De m.e.r procedure wordt uitgevoerd in twee aparte stappen: eerst wordt de procedure
doorlopen voor het traject Wateringen - Zoetermeer (de ‘Zuidring’), daarna (gedeeltelijk
gelijktijdig) voor het traject Zoetermeer - Beverwijk (de ‘Noordring’). Tennet heeft het
projectteam ecologie van Bureau Waardenburg en Omniplan de opdracht verleend het
voorliggende achtergrondrapport op te stellen waarin de effecten worden beschreven
van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding op de natuur in het plangebied van
de Zuidring.
Natuur in en bij het plangebied
Het plangebied is gelegen in de veenweidepolders van Midden-Delfland en de
droogmakerijen ten zuiden van Zoetermeer en grenst over grotere lengte aan de
bebouwde kom van Delft, Pijnacker en Zoetermeer. Een belangrijk deel van het
plangebied is in gebruik als agrarisch gebied, met in de westelijke helft vooral grasland
en in de oostelijke helft ook op uitgebreide schaal glastuinbouw. Minder intensief
beheerde gronden zijn aanwezig in de stadsrand van Delft in de vorm van enkele
recreatiegebieden.
Binnen het plangebied bevinden zich enkele gebieden die zijn aangewezen als
beschermde gebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); dit betreft
de Zweth ten noordwesten van Delft (ecologische verbindingszone) en een deel van de
Zuidpolder van Delfgauw tussen Delft en Pijnacker. Ook is een groot deel van het
plangebied onderdeel van de Groenblauwe Slinger, in het kader waarvan ten zuiden en
oosten van Pijnacker op uitgebreide schaal natte natuur, recreatiegebied en
waterberging (Groenzone Berkel en Pijnacker) gerealiseerd wordt.
Het plangebied grenst aan en doorsnijdt ten dele de open veenweidepolders van
Midden-Delfland. Deze polders worden in het zomerhalfjaar gebruikt door belangrijke
dichtheden broedende weidevogels en in het winterhalfjaar door grote aantallen
doortrekkende en of overwinterende watervogels (o.a. zwanen, ganzen, eenden,
steltlopers en meeuwen). Binnen het plangebied wordt vooral de Zuidpolder van
Delfgauw jaarrond door grotere aantallen vogels gebruikt om te broeden, rusten en of
voedsel te zoeken. De polders rondom Delft vormen in het voorjaar en in de zomer ook
een belangrijk voedselgebied voor lepelaars, die vanuit een kolonie in het 30 km
verderop gelegen Voornes Duin dagelijks op en neer pendelen. Ook aalscholver en
blauwe reiger vliegen dagelijks vanuit een nabijgelegen kolonie, in de Ackerdijkse Plassen
ten zuidoosten van Delft, in grotere aantallen over het plangebied. Voornoemde
soort(groep)en kunnen tijdens voedselvluchten of slaaptrek met de nieuw aan te leggen
bovengrondse hoogspanningslijn botsen. Vanuit het aspect natuur vormt dit risico op
draadslachtoffers het belangrijkste effect. In voorliggend rapport wordt daarom veel
aandacht besteed aan vliegbewegingen van vogels in en over het plangebied.
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Behalve vogels komen in het plangebied ook verschillende andere soorten strikt
beschermde fauna voor. Het betreft in ieder geval de vissoorten bittervoorn en kleine
modderkruiper, de slakkensoort platte schijfhoren en zo’n negen soorten vleermuizen.
Binnen het plangebied worden geen omvangrijke groeiplaatsen van strikt beschermde
soorten flora verwacht, hoogstens incidenteel exemplaren van de rietorchis.
Effecten van de onderzochte alternatieven op natuur
Het plangebied van de Zuidring is ten behoeve van de effectbeschrijving in het MER
onderverdeeld in vijf deelgebieden (zie figuur 1.1 op pagina 11). Per deelgebied zijn de
effecten van 2 à 3 bovengrondse en één ondergronds alternatief onderzocht en
beoordeeld. Binnen alle deelgebieden heeft een ondergronds alternatief de geringste
effecten op natuur. Mogelijk dat in de aanlegfase een ondergronds alternatief tijdelijk
kleine negatieve effecten kan hebben (beperkte verstoring of verlies leefgebied van
beschermde soorten), maar deze zijn over het algemeen goed te mitigeren of
compenseren. Het beste integrale alternatief betreft vanuit de natuur bezien dus een
ondergrondse kabel over de volle lengte van de Zuidring. Per deelgebied wordt
hieronder de beoordeling van de bovengrondse alternatieven samengevat.
In deelgebied 1 is een bovengronds alternatief ten oosten van de A4 iets gunstiger voor
de natuur dan een alternatief aan de westzijde van de A4, omdat effecten op broedende
weidevogels en pleisterende niet-broedvogels in het open poldergebied ten westen van
Delft dan geringer zijn. Voor andere natuuraspecten (o.a. het risico op meerdere
draadslachtoffers onder volwassen lepelaars) verschillen beide alternatieven niet of
nauwelijks.
In deelgebied 2 is een bovengronds alternatief langs de bebouwingsrand van Delft
gunstiger voor de natuur dan beide andere bovengrondse alternatieven die de open
polder doorsnijden. Het eerstgenoemde alternatief heeft geringere effecten op
broedende weidevogels en pleisterende niet-broedvogels. Voor andere natuuraspecten
verschillen de drie bovengrondse alternatieven niet of nauwelijks.
In deelgebied 3 hebben alle bovengrondse alternatieven een negatief effect op één of
meerdere natuuraspecten. Het alternatief dat aan de noordkant van de Zuidpolder met
de N470 gebundeld wordt, doorsnijdt op twee plaatsen natuurcompensatiegebieden en
daarnaast een belangrijk weidevogelgebied (verstoring leefgebied). Het alternatief dat in
een rechte lijn midden door de Zuidpolder van deelgebied 2 naar deelgebied 4 loopt,
doorsnijdt belangrijke weidevogelgebieden (verstoring leefgebied) en wintervogelgebieden (verstoring en grotere aantallen draadslachtoffers). Daarnaast heeft dit
alternatief een klein negatief effect op de EHS in de Zuidpolder. Het derde alternatief
dat aan de zuidrand van de Zuidpolder het bebouwingslint Oude Leede volgt leidt
mogelijk tot grotere aantallen draadslachtoffers onder wintervogels, waaronder de
landelijk schaarse soorten grote zilverreiger en kleine zwaan.
In deelgebied 4 zijn de verschillen tussen ondergronds en bovengronds het minst
uitgesproken. De huidige natuurwaarden binnen dit deelgebied zijn beperkt, maar
toekomstige ontwikkeling van de Groenzone zal dit enigszins veranderen. Het
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bovengrondse alternatief dat midden door de Groenzone gaat, scoort het slechtst maar
de effecten op natuur zijn gering.
In deelgebied 5 speelt de autonome ontwikkeling van de Groenzone een belangrijke rol
in de beoordeling van de bovengrondse alternatieven. Verwacht wordt dat de
toekomstige ontwikkeling van een relatief groot oppervlak natte natuur veel vogels
aantrekt. Daarnaast doorsnijden alle bovengrondse alternatieven de Groenzone. Het
bovengrondse alternatief dat over een lengte van enkele kilometers midden door de
Groenzone loopt scoort het slechtst en doorsnijdt in de huidige situatie ook een
weidevogelgebied. Beide andere bovengrondse alternatieven verschillen nauwelijks voor
wat betreft hun hooguit geringe tot kleine negatieve effecten op natuur.
Begin december 2008 heeft het Ministerie van EZ in overleg met de Ministeries van
VROM en LNV een besluit genomen met betrekking tot het definitieve voorkeurstracé
van de Zuidring. Dit besluit is als volgt (zie figuur 8.1 op pagina 165):
- over het eerste deel van het tracé vanaf station Wateringen loopt de verbinding
bovengronds, zoveel mogelijk aan de oostzijde van de A4 tot voorbij de kruising
met de Kruithuisweg;
- vanaf daar (nabij het Buurtslootpad ten westen van de wijk Tanthof) loopt het tracé
ondergronds tot in het begin van deelgebied 5. Het komt boven juist ten noorden
van de N470 ten oosten van Pijnacker;
- in deelgebied 5, loopt het tracé vervolgens ten noorden van de N470, langs de
noordrand van het plangebied naar station Zoetermeer.
De negatieve effecten van het Voorkeurstracé op natuur zijn gering, met uitzondering
van de effecten op lepelaar, niet-broedvogels en trekvogels die als klein worden
ingeschat. Er kan niet worden uitgesloten dat bij het Voorkeurstracé op jaarbasis
meerdere volwassen lepelaars met de bovengrondse lijn botsen. De additionele sterfte
van mogelijk meerdere (5-9) en of enkele (1-3) volwassen lepelaars in respectievelijk
deelgebied 1 ten westen van Delft en deelgebied 5 ten oosten van Pijnacker, brengt het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van de soort niet
in gevaar, ook niet indien cumulatie met andere projecten of plannen binnen de
actieradius van de kolonie in Voornes Duin in beschouwing wordt genomen. Onder nietbroedvogels en trekvogels worden in totaal op jaarbasis enkele tot enkele tientallen
additionele draadslachtoffers verwacht. Voor de betreffende vogelsoorten (o.a.
verschillende soorten eenden, steltlopers, meeuwen en lijsters) brengt dit het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding niet in het geding.
Dit rapport beschrijft tenslotte de mogelijkheden voor mitigatie waarmee voornoemde
negatieve effecten op natuur kunnen worden verminderd. Dit betreft o.a. het
aanbrengen van markeringen in de bovengrondse lijnen om het aantal draadslachtoffers
te verminderen en maatregelen in de aanlegfase om negatieve effecten op strikt
beschermde soorten flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens wordt een
aanzet gegeven voor een monitoring- en evaluatieprogramma.
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1 Inleiding
Randstad380
TenneT TSO bv (kortweg: Tennet), de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet,
wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding in de Randstad aanleggen. Deze
hoogspanningsleiding verbindt Wateringen met Beverwijk via Zoetermeer. De nieuwe
verbinding is nodig om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor
elektriciteitstransport. Het tracé en de uitvoeringswijze (bijvoorbeeld bovengronds of
ondergronds) van de verbinding worden bepaald door de Minister van Economische
Zaken (EZ) in samenspraak met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM). Dit gebeurt in twee aparte procedures: eerst wordt de
procedure doorlopen voor het traject Wateringen-Zoetermeer (de “Zuidring”) (figuur
1.1), daarna (gedeeltelijk gelijktijdig) voor het traject Zoetermeer-Beverwijk (de
“Noordring”). Dit achtergrondrapport vormt samen met andere achtergrondrapporten
de basis voor het MER van de Zuidring. Voor de Noordring wordt op termijn een aparte
rapportage opgesteld.

Figuur 1.1

Plangebied van de Zuidring Randstad380 met indeling van de vijf
deelgebieden.

Achtergrondrapporten
Mede op basis van het MER nemen de ministers van EZ en VROM een besluit over het
tracé en de uitvoeringswijze van de hoogspanningsverbinding van Wateringen naar
Zoetermeer. In het MER staat welke effecten te verwachten zijn en wat het Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is. Er worden verschillende achtergrondrapporten
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opgesteld, waarin per (milieu)aspect (landschap, natuur, leefomgevingskwaliteit, bodem
& water, planologie en techniek) een effectbeschrijving en mogelijke mitigerende en
compenserende maatregelen zijn opgenomen. In voorliggend achtergrondrapport wordt
de effectbeschrijving natuur gepresenteerd.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat de methode van het onderzoek naar effecten van de hoogspanningsverbinding op natuur. In hoofdstuk 3 zijn de huidige situatie en autonome
ontwikkeling van natuur in het plangebied weergegeven. De effecten van een
hoogspanningsverbinding op vogels en vleermuizen wordt in hoofdstuk 4 beschreven. In
hoofdstuk 5 staan de effecten van verschillende alternatieven centraal, waarna in
hoofdstuk 6 is beschreven hoe deze effecten kunnen worden gemitigeerd en/of
gecompenseerd en met welke maatregelen dat kan. In hoofdstuk 7 is te lezen welke
alternatieven vanuit natuur het meest gunstig zijn en waarom. Hoofdstuk 8 beschrijft de
effecten van het Voorkeurstracé. Tot slot zijn in hoofdstuk 9 de kennisleemten
beschreven en wordt een aanzet gegeven voor een monitoring- en evaluatieprogramma.
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2 Materiaal en methoden
Een beknopte beschrijving van het plangebied van de Zuidring wordt gegeven in het
hoofdrapport van het MER. Dit hoofdstuk beschrijft de ruimtelijke omvang van het
studiegebied wat binnen deze effectstudie is betrokken (§ 2.1). In § 2.2 wordt
aangegeven welk bronmateriaal is gebruikt voor het beschrijven van de huidige situatie,
autonome ontwikkeling en effectbeschrijving en welke aanvullende veldonderzoeken
hebben plaatsgevonden. In § 2.3 worden de uitgangspunten voor de effectbeschrijving
gepresenteerd.

2.1

Studiegebied
De natuuraspecten (b.v. PEHS, weidevogels, flora, vleermuizen), waarvoor in
voorliggend rapport de effecten van de Zuidring onderzocht worden, verschillen in de
ruimtelijke omvang van het studiegebied wat binnen de effectstudie betrokken is. Het
studiegebied is namelijk afhankelijk van de reikwijdte van de milieueffecten en daarom
per natuuraspect anders. Per natuuraspect wordt hieronder globaal het studiegebied
gedefinieerd. Het plangebied van de Zuidring is weergegeven in figuur 1.1.
Beschermde gebieden
- (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en Ecologische Verbindingszones
(EVZ): studiegebied is beperkt tot het feitelijke PEHS of EVZ. Effecten worden
beschouwd voor de gebiedsdelen die zijn aangewezen als PEHS/EVZ omdat, gezien
de gedefinieerde natuurdoelen voor deze gebieden, geen sprake zal zijn van ‘externe
werking’.
- Gebieden met zogenoemde compensatienatuur: studiegebied is beperkt tot het
feitelijke gebied met compensatienatuur. Gezien de gestelde doelen van deze
gebieden, zal niet of nauwelijks sprake zijn van ‘externe werking’ en is er geen
noodzaak het studiegebied ruimer te nemen.
- Natura 2000-gebied Voornes Duin: Het Voornes Duin is onder andere aangewezen
als Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van een grote broedkolonie
lepelaars. Voor deze lepelaars vormen de polders rondom Delft een belangrijk
foerageergebied. Het plangebied van de Zuidring ligt in zijn geheel binnen de
actieradius van lepelaars uit de kolonie in Voornes Duin. Hoewel de natuurlijke
kenmerken van Voornes Duin door de hoogspanningsverbinding niet veranderd
worden, kunnen de lepelaars van Voornes Duin, en daarmee de functie van Voornes
Duin voor lepelaars, er wel hinder van ondervinden. Bij het onderzoek van
draadslachtoffers onder lepelaars (zie hierna onder “Vogels”) is het mogelijke effect
op het aantal broedparen in de kolonie van Voornes Duin daarom nadrukkelijk in
aanmerking genomen. Om goed in beeld te brengen waar in en rond het plangebied
veel lepelaars verblijven en vliegen en het risico op extra sterfte door een nieuwe
hoogspanningsverbinding goed te kunnen beschrijven, is het studiegebied ruimer van
omvang dan het feitelijke plangebied. Op basis van beschikbare informatie is hiervoor
gekozen voor een straal van ca. 3 km rondom het plangebied. In verband met
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mogelijke cumulatie van effecten zijn andere ingrepen binnen de gehele actieradius
van de lepelaarkolonie van Voornes Duin in aanmerking genomen. De verzamelde
informatie is aldus ook rechtstreeks bruikbaar voor overleg over de toepasselijkheid
van de Natuurbeschermingswet en eventueel voor een passende beoordeling, mocht
die nodig zijn.
Eendenkooien: studiegebied beslaat het gebied binnen de afpalingskring van de
betreffende eendenkooi (1.130 m). Vanuit de wetgeving bezien, is daarbuiten geen
sprake van ‘externe werking’.

Vogels
- Weidevogels: studiegebied omvat het gehele plangebied voor Zuidring en omgeving
met een straal van ca. 1-2 km rondom het plangebied. Vogels die net buiten het
plangebied verblijven, kunnen tijdens voedsel-, balts- of slaapvluchten het plangebied
doorkruisen, vandaar dat het studiegebied ruimer is genomen dan het feitelijke
plangebied.
- Kolonievogels: studiegebied omvat het gehele plangebied voor Zuidring en omgeving
met een straal van ca. 3 km rondom het plangebied. Een studiegebied van dergelijke
omvang geeft voldoende houvast om goed in beeld te brengen waar in en rond het
plangebied veel kolonievogels verblijven en vliegen. Voor lepelaar is ook de kolonie in
Voornes Duin op meer dan 20 km ten ZW van het plangebied in beschouwing
genomen, omdat het plangebied van wezenlijk belang is als voedselgebied binnen de
actieradius van lepelaars uit de kolonie in het Voornes Duin (zie aspect Natura 2000gebieden hierboven).
- Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten): studiegebied omvat het gehele plangebied
voor Zuidring. De meeste vogelsoorten die in of rond het plangebied als broedvogel
verwacht worden, hebben een relatief beperkte actieradius (territorium). De
ruimtelijke omvang van het plangebied voldoet om de reikwijdte van de effecten op
Rode Lijstsoorten te beschrijven.
- Niet-broedvogels: studiegebied omvat het gehele plangebied voor Zuidring en
omgeving met een straal van ca. 1-2 km rondom het plangebied. Vogels die net
buiten het plangebied verblijven, kunnen tijdens voedsel- of slaapvluchten het
plangebied doorkruisen, vandaar dat het studiegebied ruimer is genomen dan het
feitelijke plangebied.
- Vogeltrek: studiegebied omvat het gehele plangebied voor Zuidring en omgeving
met een straal van ca. 1-2 km rondom het plangebied. Het studiegebied is iets ruimer
gedefinieerd dan het plangebied van de Zuidring, omdat de vogeltrek hier ook door
factoren kan worden gestuurd die buiten het plangebied liggen (m.n. de omvangrijke
bebouwing van Den Haag, die mogelijk vogels naar het plangebied stuwt).
Flora en overige fauna
- Flora: studiegebied omvat het gehele plangebied voor Zuidring. De reikwijdte van
effecten op flora is naar verwachting zeer beperkt van ruimtelijke omvang, zodat het
studiegebied niet groter hoeft te zijn dan het plangebied.
- Land-/watergebonden fauna (exclusief vogels): studiegebied omvat het gehele
plangebied voor Zuidring. De reikwijdte van effecten op fauna (exclusief vogels) is
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2.2
2.2.1

naar verwachting zeer beperkt van ruimtelijke omvang, zodat het studiegebied niet
groter hoeft te zijn dan het plangebied.
Vleermuizen: studiegebied omvat het gehele plangebied voor Zuidring en omgeving
met een straal van ca. 1-2 km rondom het plangebied. Beschouwd wordt of buiten
het plangebied kraamkolonies aanwezig zijn van waaruit vleermuizen binnen het
plangebied foerageren.

Bestaande brongegevens en aanvullende veldonderzoeken
Bestaande brongegevens
Vogels
Weidevogels
Door de Provincie Zuid-Holland zijn weidevogelgegevens geleverd uit de jaren 1999 en
2002 van gebieden ten westen en oosten van Delft en ten zuidoosten van Pijnacker.
Dezelfde gebieden zijn grotendeels in 2006 in opdracht van Natuurlijk Platteland West
(kortweg: NPW) opnieuw geïnventariseerd. Deze actuele weidevogelgegevens zijn door
NPW en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert voor dit Achtergrondrapport
beschikbaar gesteld. Aanvullend zijn in 2007 door Bureau Waardenburg een aantal
gebieden geïnventariseerd binnen het plangebied van de Zuidring waar recente
weidevogelgegevens ontbraken en waar mogelijk belangrijke aantallen weidevogels
broeden (zie paragraaf 2.2.2).
Kolonievogels
Gegevens over locaties van broedvogelkolonies en aantallen van aalscholver,
reigerachtigen, meeuwen en sterns in en nabij het plangebied van de Zuidring, zijn
verkregen van SOVON Vogelonderzoek Nederland (periode 2000 – 2006). Gegevens
van de broedkolonie van lepelaar in het Quackjeswater in Voornes Duin zijn verkregen
uit bestaande publicaties, aangevuld met gegevens van E. Sandberg.
Vogelwacht Delft e.o. heeft een database (>4.800 records) geleverd met waarnemingen
van pleisterende en overvliegende lepelaars in en rond het plangebied in de periode
1991 - 2006. Deze gegevens geven een goed beeld van het gebiedsgebruik door de
lepelaar en patronen van vliegbewegingen over het plangebied. De gegevens van de
laatste 10 jaar (1996 - 2006) zijn voor het onderhavige rapport bewerkt. Voor
waarnemingen van pleisterende vogels is het gemiddelde aantal vogels in deze periode
per km hok berekend. Voor vliegrichtingen zijn gegevens van de laatste 10 jaar
geclusterd voor (ongeveer) 5 * 5 km hokken. Binnen deze clusters zijn alle waarnemingen aan vliegrichtingen omgezet in een frequentieverdeling in acht hoofdrichtingen van de kompasroos.
Aanvullend is door Bureau Waardenburg in de periode mei - juli 2007 bij Delft
veldonderzoek uitgevoerd naar vliegbewegingen van lepelaar, aalscholver en blauwe
reiger bij de bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding. In juni 2007 zijn tijdens één
avond en de daaropvolgende nacht de vliegbewegingen bij de kolonie in het
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Quackjeswater in kaart gebracht. Dit onderzoek is herhaald tijdens twee nachten in april
2008 en mei 2008 (zie paragraaf 2.2.2).
In de periode half maart 2008 tot eind juli 2008 is onder de bestaande 150 kV lijn ten
westen van Delft (tussen de Zweth en de wijk Tanthof) wekelijks naar draadslachtoffers
onder lepelaars gezocht (zie paragraaf 2.2.2).
Overige broedvogels
Informatie over het voorkomen van Rode Lijstsoorten binnen het plangebied van de
Zuidring is gebaseerd op bestaande publicaties (onder andere jaaroverzichten van
Vogelwacht Delft e.o.).
Niet-broedvogels
Gegevens over het voorkomen van niet-broedvogels in (de omgeving van) het
plangebied van de Zuidring zijn verkregen van SOVON Vogelonderzoek Nederland,
aangevuld met informatie uit bestaande publicaties en gegevens van de Vogelwacht
Delft e.o. De SOVON gegevens betreffen de resultaten van maandelijkse tellingen van
40 watervogeltelgebieden (figuur 2.1) uit de periode juli 2000 - juni 2006 en de jaarlijkse
midwintertellingen in januari (2001 - 2006) in deze gebieden. Dit is het kleinste
ruimtelijke schaalniveau waarop dergelijke volgens een gestandaardiseerde methode
verzamelde gegevens beschikbaar zijn. Voor ieder van de 40 telgebieden is voor een
selectie van relevante vogelsoorten (zwanen, ganzen, eenden, meeuwen, steltlopers) het
gemiddelde seizoensmaximum berekend voor de periode 2000 - 2006, waarbij een
seizoen loopt van juli van het ene jaar tot juni van het daaropvolgende jaar.

Figuur 2.1
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Ligging van de watervogeltelgebieden waarvan telgegevens gebruikt zijn
uit de jaren 2000 - 2006. Voor deelgebied 4 en 5 van de Zuidring (zie
figuur 1.1) zijn geen recente telgegevens beschikbaar.

Zoals ook uit figuur 2.1 is af te leiden, zijn voor deelgebieden 4 en 5 van de Zuidring
(tussen Pijnacker en Zoetermeer) geen of slechts beperkt recente telgegevens van nietbroedvogels beschikbaar. Voor deze gebieden is gebruik gemaakt van gepubliceerde
gegevens en waarnemingen op internet, aangevuld met waarnemingen van
medewerkers van Bureau Waardenburg. Op basis van expert judgement is een
inschatting gemaakt van het voorkomen van niet-broedvogels in deze deelgebieden.
Ook de inschatting van het voorkomen en de hoeveelheid vliegbewegingen van nietbroedvogels over het plangebied van de Zuidring, is vooral gebaseerd op expert
judgement. In een enkel geval was hierover gepubliceerde informatie voorhanden of is
informatie verkregen via Vogelwacht Delft e.o. Om een indruk te verkrijgen van de
vliegbewegingen van overwinterende watervogels in deelgebied 3 en tussen dit
deelgebied en direct aangrenzende gebieden, zijn in januari en februari 2007 twee
veldonderzoeken met een radar in de namiddag/vroege avond verricht (zie paragraaf
2.2.2).
Vogeltrek
Algemene kennis is gebruikt om een beeld te schetsen van de vogeltrek over het
plangebied (Lensink 1996; Lensink et al. 2002). Tevens is de website www.trektellen.nl
geraadpleegd voor recente trektelgegevens (najaar 2006 en 2007) van een telpost ten
NW van Delft.
Overige fauna en flora
Een groot deel van het plangebied is in het kader van andere studies onderzocht op het
voorkomen van flora- en fauna. Belangrijke bronnen vormen de studies naar de aanleg
van de N470 (Koolstra 2003; Schouten & de Boer 2003a, b) en de studie naar flora- en
fauna in bestemmingsplangebieden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Achterkamp
et al. 2005). Groenteam (2006) heeft op basis van gegevens van Natuurloket en
verspreidingsatlassen een eerste inschatting gemaakt naar het voorkomen van
(relevante) beschermde diersoorten in het plangebied. Deze studies maken veelal
gebruik van bestaande gegevens afkomstig van vrijwilligers, PGO’s, de Provincie ZuidHolland en anderen. In een aantal gevallen (zoals in Achterkamp et al. 2005) heeft ook
aanvullend veldonderzoek plaatsgevonden.
Aanvullende actuele informatie over strikt beschermde flora en fauna binnen het
plangebied is verkregen van Adri van Heerden (Provincie Zuid-Holland), Kees Mostert
(Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland, tevens Provincie Zuid-Holland), Jacques Cöp (Van
der Helm Milieubeheer bv), Diny Tubbing (Gemeente Delft) en de KNNV afdeling Delft.
Beschermde gebieden
Voor een beschrijving en de ligging van beschermde gebieden en belangrijke ecologische
gebieden is gebruik gemaakt van de website van de Provincie Zuid-Holland. Voor een
beschrijving van de Groenzone is gebruik gemaakt van het Masterplan Groenzone (van
Paridon et al. 2005), het Ontwerpbestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker
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(september 2005) en het meest recent beschikbare kaartmateriaal van de
inrichtingsplannen. Informatie over twee natuurcompensatiegebieden langs de N470 is
verkregen uit de inrichtingsplannen van Adrem Projectmanagement bv (2005) en een
mondelinge toelichting door dhr. Meijer van de Provincie Zuid-Holland. Er liggen geen
Beschermde Natuurmonumenten, Wetlands in de zin van de Wetlandconventie of
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in de directe omgeving van het plangebied Zuidring.
2.2.2

Aanvullend veldonderzoek
Weidevogelinventarisatie in Zuidpolder van Delfgauw en Oude Polder van Pijnacker
In voorjaar 2007 is door Bureau Waardenburg de Zuidpolder van Delfgauw en de Oude
Polder van Pijnacker tijdens vier bezoeken geïnventariseerd op weidevogels. De
inventarisatie was gericht op het karteren van een selectie van broedvogelsoorten welke
onder de primaire en secundaire weidevogels vallen (Teunissen & van Kleunen 2000),
aangevuld met enkele steltlopersoorten (kluut, kleine plevier) die bekend staan als
pioniers van recent gegraven plassen. De inventarisatie is uitgevoerd volgens de
methode ‘uitgebreide territoriumkartering’ (Hustings et al. 1989) toegespitst op
weidevogels volgens de BMP-methode voor inventarisatie van weide- en akkervogels
(van Dijk 2004). Hierbij zijn per bezoekronde alle territorium- en nestindicerende
waarnemingen met symbolen op veldkaarten (1:5.000) ingetekend. Direct na afloop van
elk veldbezoek zijn deze gegevens op verzamelkaarten per soort overgezet. Na afloop
van het veldseizoen zijn per soort de op de soortkaarten verzamelde waarnemingen uit
de verschillende rondes volgens vaste criteria geclusterd en geïnterpreteerd (van Dijk
2004). Hiermee zijn van alle integraal gekarteerde weidevogelsoorten verspreidingskaarten verkregen. Het met deze methode vastgestelde aantal territoria is een goede
afspiegeling van het voorkomen van de getelde soorten in de onderzochte terreinen.
Tevens is een goede vergelijking mogelijk met andere gebieden in Nederland.
De vier bezoekronden vonden plaats in de ochtenduren op 13 april, 23 april, 3 mei en 18
mei 2007. Op alle vier de data was sprake van droge en windluwe weersomstandigheden. De inventarisatie is grotendeels vanaf bestaande wegen uitgevoerd, in de
Zuidpolder van Delfgauw is daarnaast in het zuidelijk gedeelte gebruik gemaakt van
enkele onverharde agrarische wegen. In vergelijking met een gangbare
weidevogelinventarisatie volgens eerder genoemde BMP-methode is er één ronde
minder uitgevoerd, konden de sloten niet gebiedsdekkend ingekeken worden en zijn
beide gebieden tweemaal in plaats van viermaal bij zonsopgang bezocht. Om die reden
is het mogelijk dat het aantal vastgestelde territoria iets lager is uitgevallen dan het
werkelijk aanwezige aantal.
Voor het noordelijk deel van het inventarisatiegebied in de Zuidpolder van Delfgauw is
aanvullend gebruik gemaakt van inventarisatiegegevens van Dhr. H. Zweekhorst, die
volgens de BMP-methode in voorjaar 2007 de directe omgeving van het zandlichaam
van de toekomstige N470-west inventariseerde.
Tijdens de vier bezoeken is tevens gelet op de aanwezigheid van (overvliegende)
lepelaars in de onderzochte polders.
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Vliegbewegingen watervogels in de winter
Op 30 januari en 7 februari 2007 is in de namiddag en vroege avond in de Zuidpolder
van Delfgauw door medewerkers van Bureau Waardenburg veldonderzoek verricht naar
de slaaptrek van aalscholver, grote zilverreiger, ganzen en meeuwen alsmede naar
foerageervluchten van smienten in het donker. Met ondersteuning van een horizontaal
opgestelde 12 kW scheepsradar en vier verspreid opgestelde veldwaarnemers, is
nagegaan in hoeverre uitwisseling tussen de Zuidpolder van Delfgauw en omliggende
polders plaatsvond en waar binnen de Zuidpolder belangrijke aantallen vliegbewegingen
plaatsvonden.
Op beide waarneemavonden was de radar opgesteld op een onverharde weg in de
Zuidpolder ten noorden van Oude Leede. Vanaf deze locatie was de Zuidpolder en de
directe omgeving met de radar goed te overzien (zoekstraal ca. 2 km). Alle relevante
vliegbewegingen die zichtbaar waren op het radarscherm (figuur 2.2) zijn als pijl
ingetekend op een topografische kaart en informatie met betrekking tot tijd en, indien
bekend, soort(groep), aantal vogels en vlieghoogte is per pijl op een formulier ingevuld.
Op de radar waren groepen vogels in het algemeen goed te volgen en konden van
grotere soorten (aalscholver, grote zilverreiger, eenden, meeuwen en kraaien) ook
individuen worden gevolgd. Aan de hand van karakteristieken van vliegsporen
(koersvastheid, in combinatie met snelheid en echogrootte) bleek het goed mogelijk om
voor een groot deel van de echo’s de soortsamenstelling vast te stellen. Deze
waarnemingen werden zo mogelijk visueel of auditief geverifieerd door de waarnemers
bij de radar en/of door de waarnemers die gelijktijdig bij de Ackerdijkse Plassen en ten
zuiden van Delfgauw de vliegbewegingen van vogels vastlegden. Alle waarnemers
stonden per portofoon met elkaar in contact, zodat sommige vogels over grotere afstand
konden worden gevolgd en dubbeltellingen werden uitgesloten. De waarnemingen
begonnen op beide avonden voor zonsondergang en duurden tot ca. 1 uur na
zonsondergang. Vooraf aan de waarnemingen zijn in de omgeving pleisterende groepen
watervogels in kaart gebracht.
Vliegbewegingen kolonievogels in de broedtijd
Vliegbewegingen bij Delft (deelgebied 1 en 2)
In de maanden mei t/m juli 2007 zijn bij de bestaande 150 kV hoogspanningslijn aan de
westkant van Delft en aan de zuidrand van Delft tijdens drie avonden (16 mei, 6 juni en
3 juli) en twee ochtenden (17 mei en 7 juni) de vliegbewegingen van lepelaar, blauwe
reiger en aalscholver gekarteerd en is onderzocht hoe deze soorten deze bestaande lijn
passeerden. De avondwaarnemingen begonnen ruim voor zonsondergang en duurden
tot ca. 1 uur na zonsondergang wanneer het, vanwege de duisternis, niet meer mogelijk
was vliegende vogels waar te nemen. Tijdens elk veldbezoek werd door drie waarnemers
op drie verschillende locaties ten westen en/of zuiden van Delft alle vliegbewegingen als
een pijl op een topografische kaart ingetekend. Informatie met betrekking tot tijdstip,
soort, aantal vogels en vlieghoogte is per pijl op een formulier ingevuld. Indien de
betreffende vogel(s) de 150 kV lijn passeerden, is genoteerd op welke hoogte deze
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passage plaatsvond en hoe het vlieggedrag van de vogel(s) bij de hoogspanningslijn was.
De waarnemers stonden per portofoon met elkaar in contact, zodat sommige vogels
over grotere afstand konden worden gevolgd en dubbeltellingen werden uitgesloten. In
mei zijn ’s avonds en ’s ochtends vliegbewegingen gekarteerd over zowel deelgebied 1
(vanaf viaduct Kerkepad over de A4 en zandlichaam toekomstige A4) als deelgebied 2
(vanaf het kunstwerk Moeder Aarde, Abtswoudse Bos). In juni zijn ’s avonds en ’s
ochtends vliegbewegingen over deelgebied 1 in kaart gebracht vanaf viaduct Kerkepad,
het aquaduct van de Gaag en vanuit de Klaas Engelbrechtspolder. De waarnemer in de
Klaas Engelbrechtspolder maakte hierbij gebruik van een mobiele scheepsradar (figuur
2.2). Op de avond van 3 juli 2007 zijn vliegbewegingen over deelgebied 1 in kaart
gebracht vanaf viaduct Kerkepad en aquaduct de Gaag, terwijl een derde waarnemer in
de Woudse Polder en Klaas Engelbrechtspolder pleisterende lepelaars opzocht en in kaart
bracht in welke richting deze vogels naar een slaapplaats vertrokken.

Figuur 2.2

Opstelling met horizontale radar (Furuno 12 kW) in de Klaas Engelbrechtspolder op de avond van 6 juni 2007. Op het radarscherm zijn vaste
objecten zoals wegen, vegetatie langs slootranden, hekwerken in de
polder, etc., goed zichtbaar. Bovenin het scherm loopt van links (W) naar
rechts (O) de N223 oftewel de Woudse Weg. Linksonder is een echospoor
zichtbaar van een naar noordoost vliegende vogel (zie rode pijl), waarbij
de blauwe punten de vorige posities van de vogel aangeven en de gele
punt de huidige positie.

Vliegbewegingen lepelaar bij de kolonie in het Quackjeswater, Voornes Duin
Tijdens de avond en aansluitende nacht en ochtend van 19 op 20 juni 2007, 23 op 24
april 2008 en 19 op 20 mei 2008 zijn door medewerkers van Bureau Waardenburg nabij
de kolonie in het Quackjeswater de vliegrichtingen genoteerd van de vertrekkende en
terugkerende lepelaars. Het doel was na te gaan welk aandeel van de vogels tijdens
foerageervluchten richting Midden-Delfland vloog en of ook ’s nachts foerageervluchten
plaatsvonden. ’s Avonds is vanaf één uur voor zonsondergang door een waarnemer
gepost bij de kolonie en zijn alle vliegbewegingen op een kaart ingetekend. Van elke
vliegende lepelaar is de aankomst- of vertrekrichting genoteerd en het tijdstip. Vogels
die mogelijk richting Midden-Delfland vertrokken zijn door de waarnemer bij de kolonie
telefonisch doorgegeven aan één of twee waarnemers buiten de kolonie. In juni 2007
stond één van deze waarnemers met een radar opgesteld in de Polder Nieuwe Gote ten
zuiden van het dorp Tinte, de andere waarnemer bevond zich toen op het viaduct over
de N57 een kilometer ten zuiden van het dorp Vierpolders. In april 2008 bevond één
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waarnemer zich aan de voet van de Haringvlietsluizen en in mei 2008 stond een
waarnemer opgesteld ten oosten van de kolonie. ’s Nachts is door de waarnemers bij de
kolonie gepost en zijn met een restlichtversterker de activiteiten in en rond de kolonie
bestudeerd. Deze waarnemingen gingen ’s ochtends door tot één uur na zonsopkomst.
Draadslachtofferonderzoek lepelaars bij bestaande 150 kV verbinding, voorjaar 2008
In de periode eind maart 2008 tot eind juli 2008 is onder de bestaande 150 kV lijn ten
westen van Delft wekelijks naar gewonde en dode lepelaars gezocht. Het onderzoek
vond plaats in deelgebied 1 onder het 150 kV tracé tussen de Zweth en de N470 (hoek
woonwijk Buitenhof, figuur 2.3). Tijdens de wekelijkse bezoeken is een gebied van 50 m
aan weerszijde van de lijn (gerekend vanuit het hart van de hoogspanningsverbinding)
zo goed mogelijk vlakdekkend afgezocht. De lijn loopt over diverse terreintypen, zoals
bosschages, open water, bebouwing, (snel)wegen en grasland. Niet elk terreintype was
gedurende het onderzoek goed te doorzoeken, in figuur 2.3 is weergegeven welke delen
van het tracé niet of alleen op afstand (verrekijker) onderzocht zijn. Tot en met de
achtste bezoekronde op 15 mei 2008 is ook actief gezocht naar draadslachtoffers onder
andere vogelsoorten dan lepelaar (zie § 4.5). Nadien is hier niet meer actief naar gezocht
omdat de inmiddels hoogopgeschoten begroeiing dit sterk bemoeilijkte. Alle vondsten
van draadslachtoffers zijn op een kaart ingetekend en informatie met betrekking tot o.a.
verwondingen, doodsoorzaak, leeftijd en geslacht, mate van predatie en geschat aantal
dagen tussen aanvaring en vondst, zijn op een formulier ingevuld. Ook zijn alle
waarnemingen van overvliegende en foeragerende lepelaars tijdens dit veldonderzoek
op een kaart ingetekend.
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Figuur 2.3
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De bestaande 150 kV lijn aan de westrand van Delft waar tussen eind
maart en eind juli 2008 is gezocht naar dode en gewonde lepelaars. Het
onderzochte gebied betreft 50 m aan weerzijde van de lijn tussen
mastnummer 1 en 14. Terreindelen die niet zijn onderzocht (bedrijventerrein, grote waterpartij en enkele tuinen) zijn oranje gemarkeerd,
terreindelen die alleen op afstand met verrekijker zijn onderzocht, zijn
oranje gearceerd. De blauwe lijnen begrenzen het plangebied Zuidring.

2.3

Uitgangspunten voor de effectbeoordeling
Ten behoeve van de effectbeoordeling van de verschillende alternatieven van de
Zuidring, zijn de effecten van de hoogspanningsverbinding op natuur vertaald naar
criteria. Hieronder worden de criteria beschreven die zijn gebruikt bij het bepalen van de
effecten en de vergelijking van de alternatieven, beschreven in hoofdstuk 5. Voor de
vergelijking is gewerkt met scores: een score ‘0’ wordt toegekend indien geen negatief
effect wordt verwacht, een score ‘0/-’ wanneer hooguit een gering negatief effect wordt
verwacht, een score ‘-‘ wanneer een klein negatief effect wordt verwacht, een score ‘--‘
wanneer een belangrijk negatief effect wordt verwacht en een score ‘+’ wanneer een
klein positief effect wordt verwacht. Naast de effectbeoordeling per deelgebied is
rekening gehouden met de cumulatieve effecten van de gehele Zuidring.
Criteria voor beschermde gebieden:
Des te groter de doorsnijding van beschermd gebied (PEHS, EVZ,
compensatienatuur), des te groter het potentiële negatieve effect (schade aan biotopen
of bijzondere soorten, aantasting ecologisch functioneren). Van belang hierbij is of
graafwerkzaamheden in het beschermde gebied plaatsvinden. Het plaatsen van
bijvoorbeeld masten op enige afstand aan weerszijde van een Ecologische Verbindingszone (EVZ), waarbij hoogspanningslijnen over de EVZ hangen, heeft vaak geen effect op
het ecologisch functioneren van de EVZ. Het functioneren wordt bijvoorbeeld wel
aangetast als een gebied door doelsoorten wordt gemeden vanwege de aanwezigheid
van de hoogspanningslijn. In voorliggend achtergrondrapport wordt bepaald of sprake is
van aantasting van het ecologisch functioneren van het beschermde gebied. Een score
van ‘0/-‘ is toegekend wanneer slechts sprake is van een tijdelijk effect (in de
aanlegfase), een score van ‘-‘ is toegekend wanneer sprake is van een geringe aantasting
van het ecologisch functioneren van het beschermde gebied, een score ‘--‘ is toegekend
bij ernstige aantasting hiervan. Een voorbeeld van het laatste is het plaatsen van een
mast in een watergang die is aangewezen als EVZ. Indien door plaatsing van de mast
een dergelijke watergang wordt afgesloten is sprake van ernstige aantasting van het
ecologisch functioneren;
De hoogspanningsverbinding vormt in de zin van de Natuurbeschermingswet
geen aantasting van de wezenlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Voornes
Duin. De lepelaars die in Voornes Duin broeden, komen echter veelvuldig naar het
plangebied om daar voedsel te zoeken en ze lopen dan kans draadslachtoffer te worden.
Dit wordt daarom als een effect op de vogels behandeld;
Indien een eendenkooi in of nabij het deelgebied aanwezig is, wordt nagegaan of
sprake is van verstoring van stiltegebied binnen de afpalingskring en het functioneren
van de eendenkooi (draadslachtoffers, barrièrewerking). Hoe groter het aantal
draadslachtoffers onder eenden uit de eendenkooi, hoe groter de verstoring van de rust
binnen de afpalingskring of hoe groter de barrièrewerking tussen de kooi en
foerageergebieden, hoe groter het negatieve effect. Score ‘0/-‘ is toegekend wanneer
sprake is van hooguit geringe verstoring en/of barrièrewerking en/of een klein aantal
draadslachtoffers onder eenden niet kan worden uitgesloten, score ‘-‘ is toegekend
wanneer sprake is van enige verstoring en/of barrièrewerking en/of een klein aantal
draadslachtoffers onder eenden niet kan worden uitgesloten, terwijl een score van ‘--‘
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wordt toegekend wanneer een groot aantal draadslachtoffers niet kan worden
uitgesloten en/of sprake is van ernstige verstoring en/of barrièrewerking. Tijdelijke
verstoring in de aanlegfase of tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn neutraal
beoordeeld omdat met goede planning deze effecten goed zijn te mitigeren (zie
hoofdstuk 6).
Criteria voor vogels:
Bij vogels wordt onderscheid gemaakt naar effecten op broedvogels, niet-broedvogels
en trekvogels. Voor broedvogels is volstaan met een beschrijving van enerzijds soorten
van de Rode Lijst en anderzijds koloniebroeders. Broedvogelsoorten van de Rode Lijst
zijn vogelsoorten die in Nederland in hun voortbestaan bedreigd zijn. Een hoogspanningsverbinding zal op dergelijke bedreigde soorten eerder een belangrijk effect
hebben dan op landelijk algemene, niet bedreigde broedvogelsoorten. Laatst genoemde
soorten zijn daarom buiten de scope van het MER gehouden. Daarnaast is een
bespreking opgenomen van broedvogelsoorten die in kolonies broeden (lepelaar, blauwe
reiger, aalscholver, meeuwen en sterns) omdat dergelijke soorten vaak gerichte
vliegbewegingen vertonen tussen broedkolonie en foerageergebieden die, wanneer deze
vluchten de nieuwe hoogspanningsverbinding passeren, in potentie risicovol zijn.
Een deel van voornoemde vogelsoorten verblijven ook buiten het broedseizoen in (de
omgeving van) het plangebied, bijvoorbeeld verschillende eenden-, steltloper- (o.a.
grutto en kievit) en meeuwensoorten. Vaak betreft het dan pleisteraars die (ver) buiten
het plangebied gebroed hebben en bijvoorbeeld het plangebied of de directe omgeving
daarvan tijdelijk gebruiken om te pleisteren en/of overwinteren. Voor dergelijke nietbroedvogels worden met name soort(groep)en in beschouwing genomen die regelmatig
in grotere aantallen in of rond het plangebied voorkomen en waarvan veel risicovolle
vliegbewegingen worden verwacht. Het betreft zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en
meeuwen.
Doorsnijding van belangrijke broed-, foerageer-, of rustgebieden kan leiden tot
aantasting van de functie van deze gebieden. Des te groter de doorsnijding van
dergelijke gebieden, des te groter het potentiële negatieve effect (met name verstoring
van broedvogels en/of pleisterende niet-broedvogels). De grootte van het effect wordt
bepaald door de verwachte hoeveelheid verstoring (b.v. veel broedende weidevogels
binnen verstoringszone). Nagegaan wordt of het negatieve effect het lokale voorkomen
van vogelsoorten aantast.
Op basis van de beschikbare gegevens met betrekking tot het voorkomen en de
verspreiding van vogels en een kwalitatieve inschatting van het aantal vliegbewegingen,
wordt voor elk alternatief een inschatting gemaakt van de ordegrootte van het aantal
draadslachtoffers (enkele, tientallen, honderden). Hoe meer draadslachtoffers hoe groter
het vermoedelijke negatieve effect.
De beoordeling van het aantal draadslachtoffers en/of verstoring als een negatief of een
zeer negatief effect is gebaseerd op de verwachte aantallen slachtoffers en aantallen
verstoorde vogels en of deze aantallen het lokale voorkomen van betreffende soorten in
gevaar kan brengen. Hiertoe is voor betreffende soort(groep)en het geschatte
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ordegrootte aantal slachtoffers en/of verstoring afgezet tegen de uit bestaande
gegevens afgeleide lokaal en/of regionaal verblijvende aantallen. Als niet kan worden
uitgesloten dat het lokale voorkomen mogelijk in het geding is, is zonder meer sprake
van een belangrijk negatief effect, anders van hooguit een negatief effect. Volgens de
Flora- en faunawet is het (onder meer) verboden vogels te verwonden of te doden. Dit
slaat ook op draadslachtoffers. Voor de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding kan
van dit verbod ontheffing worden verkregen mits er geen alternatieven zijn en mits geen
afbreuk wordt gedaan aan de landelijke gunstige staat van instandhouding van de
desbetreffende soorten. In geen van de beoordeelde alternatieven en tracés is sprake
van een dergelijke afbreuk (Verbeek & Prinsen 2008), zodat dit niet in de tabellen is
opgenomen.
De Flora- en faunawet biedt daarnaast bescherming aan individuen. Dit betreft onder
andere verstoring van broedende vogelsoorten en vernietiging van vaste rust- en
verblijfplaatsen tijdens werkzaamheden in de aanlegfase. Omdat dergelijke negatieve
effecten op individuen goed zijn te mitigeren (zie hoofdstuk 6) en tijdens de
werkzaamheden hier, waar nodig, rekening mee wordt gehouden, is dit aspect niet in de
effectbeoordeling meegenomen.
Een score van ‘0/-‘ is toegekend wanneer sprake is van hooguit geringe verstoring (een
gering deel van de aanwezige populatie) van broed-, foerageer- of rustgebied en
wanneer weinig draadslachtoffers worden verwacht, een score van ‘-‘ is toegekend
wanneer sprake is van enige verstoring (een klein deel van de aanwezige populatie) of
meerdere draadslachtoffers worden verwacht en dit voor betreffende soort niet het
lokale voorkomen in het geding brengt, een score van ‘--‘ is toegekend wanneer sprake
is van ernstige verstoring (een belangrijk deel van de aanwezige populatie) of meerdere
draadslachtoffers worden verwacht en dit het lokale voorkomen van betreffende soort
mogelijk wel in het geding brengt. Bij de afweging is rekening gehouden met de
aanwezigheid van de bestaande 150 kV lijn in deelgebieden 1 en 2 en het geplande type
nieuwe mast (gecombineerde 380/150 kV of alleen 380 kV) in elk deelgebied.
Bijzondere aandacht is besteed aan de mogelijke effecten op lepelaars, omdat in de
omgeving van de Zuidring belangrijk voedselgebied voorkomt van de lepelaars die in het
Natura 2000-gebied Voornes Duin broeden. Om de effecten te beoordelen is het lokale
voorkomen afgeleid van het ontwerp instandhoudingsdoel voor Voornes Duin. In
Voornes Duin moeten de omvang en kwaliteit van het leefgebied draagkracht leveren
voor een populatie van, gemiddeld over verscheidene jaren, ten minste 110 broedparen.
Beoordeeld is in hoeverre de alternatieven voor de Zuidring het aantal broedparen in de
kolonie in gevaar kunnen brengen of een groei ervan in de weg staan. Overigens lijkt
het aantal broedparen in de kolonie, afgezien van flinke schommelingen van jaar tot jaar,
in de laatste jaren min of meer gestabiliseerd.
Met behulp van een populatiemodel is nagegaan of additionele sterfte als gevolg van de
Zuidring een belangrijk effect kan hebben op de kolonie in het Natura 2000-gebied
Voornes Duin. Op basis van de modelresultaten (bijlage 1) wordt geconcludeerd dat bij
een jaarlijkse additionele sterfte van 5% oftewel meer dan 8 volwassen lepelaars bij een
kolonieomvang van 80 broedparen tot 6% oftewel meer dan 18 volwassen lepelaars bij
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een kolonieomvang van 150 broedparen op termijn de kolonieomvang in Voornes Duin
afneemt. Additionele sterfte onder juveniele lepelaars heeft een veel kleiner effect op de
populatieontwikkeling, mede omdat onvolwassen vogels pas na ca. vier à vijf jaar
terugkeren in de broedgebieden (bijlage 1). Voornoemde additionele sterfte onder
volwassen lepelaars valt derhalve op te vatten als het richtgetal waar beneden geen
effecten op de lokale populatie optreden. Bij hogere sterfte kan het lokale voorkomen op
termijn in gevaar komen.
Hoe meer vliegbewegingen van volwassen lepelaars uit het Voornes Duin bij en over het
betreffende bovengrondse alternatief, hoe groter het aantal draadslachtoffers dat niet
kan worden uitgesloten en hoe groter het negatieve effect. De schattingen van
mogelijke aantallen slachtoffers in dit onderzoek zijn gedaan onder aanname van een
kolonieomvang in Voornes Duin van 150 broedparen. Op basis van de hierboven
beschreven modelresultaten is afgeleid dat, uitgaande van dezelfde kolonieomvang van
150 broedparen, bij minder dan gemiddeld 6 draadslachtoffers op jaarbasis onder
volwassen lepelaars (≤2% van de broedende individuen) sprake is van een zeer klein
negatief effect op (de groei van) de kolonie in Voornes Duin (score ‘0/-’), bij 6-15
draadslachtoffers op jaarbasis onder volwassen lepelaars (≤5%) een klein negatief effect
(score ‘-‘) en bij meer dan 15 draadslachtoffers op jaarbasis onder volwassen lepelaars
(>5%) een groot negatief effect (score ‘--‘). Bij een aantal additionele volwassen
slachtoffers groter dan 18 kan een significant effect op de goede staat van
instandhouding van de lokale populatie, zoals ontleend aan het instandhoudingsdoel
voor Voornes Duin, niet worden uitgesloten. Het betreft hier additionele sterfte als
gevolg van de nieuwe hoogspanningslijn. Bij de afweging is rekening gehouden met de
aanwezigheid van de bestaande 150 kV lijn in deelgebieden 1 en 2 en het geplande type
nieuwe mast (gecombineerde 380/150 kV of alleen 380 kV) in elk deelgebied. De
effecten op de lepelaarkolonie in Voornes Duin worden in de effectbeoordeling
(hoofdstuk 5) beschreven onder het aspect kolonievogels. In bijlage 2 wordt tevens
aandacht besteed aan cumulatie met effecten van andere activiteiten binnen de
actieradius van lepelaars uit de kolonie in Voornes Duin en wordt nagegaan of in
cumulatie sprake kan zijn van een significant effect op lepelaars uit het Voornes Duin.
Criteria voor vleermuizen:
Hoeveelheid te kappen (oud) bos en bomen: het kappen van (oud) bos en bomen
kan leiden tot aantasting van verblijfplaatsen en vliegroutes en wordt als negatief effect
beschouwd. Dit criterium weegt zwaar mee in de beoordeling;
Hoeveelheid te slopen bebouwing: het slopen van bebouwing kan tot gevolg
hebben dat verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast en wordt als negatief
effect beschouwd. Dit criterium weegt zwaar mee in de beoordeling;
De totale lengte van het tracé bovengrondse lijn door een gebied; hoewel de kans
op aanvaringen van vleermuizen met hoogspanningslijnen bijzonder klein wordt geacht,
is de kans groter naarmate over een grotere afstand draden door een gebied hangen.
Des te korter de afstand des te beter. Dit criterium weegt niet zwaar mee in de
beoordeling;
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Ligging in foerageergebieden; hoewel er geen aanwijzingen zijn dat vleermuizen
worden verstoord door electromagnetische velden (zie hoofdstuk 4), wordt uit voorzorg
de aanname gemaakt dat dit (in beperkte mate) wel het geval zou kunnen zijn. Ligging
in gebieden die niet van belang zijn als foerageergebied heeft de voorkeur. Dit criterium
weegt niet zwaar mee in de beoordeling.
Omdat negatieve effecten op vleermuizen goed zijn te mitigeren en compenseren (zie
hoofdstuk 6) en in geval van aantasting van verblijfplaatsen vanuit de Flora- en
faunawet zelfs verplicht wordt gesteld, is alleen ‘0’ of ‘0/-‘ gescoord. Hiermee wordt
aangegeven dat voor de alternatieven geen negatieve effecten verwacht worden, mits
waar nodig gemitigeerd of gecompenseerd wordt in of voor de aanlegfase.
Criterium voor water- en landgebonden fauna (exclusief vogels):
Des te omvangrijker de grondwerkzaamheden en aan te tasten wateren en
oevers, des te groter het potentiële negatieve effect. Dit effect beperkt zich tot de
aanlegfase en in mindere mate tot onderhoud en beheer. Omdat negatieve effecten
goed zijn te mitigeren (zie hoofdstuk 6) en tijdens de werkzaamheden hier, waar nodig,
rekening mee wordt gehouden, is alleen ‘0‘ gescoord.
De Flora- en faunawet biedt daarnaast bescherming aan individuen. Dit betreft onder
andere het niet opzettelijk doden of verstoren van individuen tijdens werkzaamheden in
de aanlegfase. Omdat dergelijke negatieve effecten op individuen goed zijn te mitigeren
(zie hoofdstuk 6) en tijdens de werkzaamheden hier, waar nodig, rekening mee wordt
gehouden, is dit aspect niet in de effectbeoordeling meegenomen.
Criterium voor flora:
Des te meer graafwerkzaamheden en inbreng van gebiedsvreemd materiaal
(grond), des te groter het potentiële negatieve effect. Omdat negatieve effecten goed
zijn te mitigeren (zie hoofdstuk 6) en tijdens de werkzaamheden hier, waar nodig,
rekening mee wordt gehouden, is alleen ‘0‘ gescoord.
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3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling
In dit hoofdstuk wordt voor ieder van de vijf deelgebieden binnen het plangebied
Zuidring (zie figuur 1.1) de huidige situatie, autonome ontwikkeling en aanwezige
beschermde gebieden beschreven (paragrafen 3.1 t/m 3.5). Voor een aantal aspecten —
beschermde flora en fauna (exclusief vogels), vliegbewegingen van lepelaar, aalscholver
en blauwe reiger en vogeltrek — geldt dat de beschikbare informatie voor meerdere of
alle deelgebieden vergelijkbaar is. Deze aspecten worden in afzonderlijke paragrafen
beschreven en waar relevant, wordt in de beschrijving van de deelgebieden naar deze
informatie verwezen. In § 3.6 wordt het voorkomen van beschermde flora en fauna
(exclusief vogels) binnen het plangebied beschreven. Ecologische achtergrondinformatie
en het voorkomen en verspreiding van de lepelaar in en rond het plangebied wordt
beschreven in § 3.7. In deze paragraaf wordt op basis van een beknopt veldonderzoek in
voorjaar 2007 ook uitgebreider ingegaan op vliegbewegingen van lepelaar over
deelgebieden 1 en 2 en het vlieggedrag van deze soort bij de bestaande 150 kV
hoogspanningslijn in Delft. In § 3.8 wordt dit gedaan voor blauwe reiger en aalscholver.
In § 3.9 wordt tenslotte kort ingegaan op het aspect vogeltrek over het plangebied.

3.1
3.1.1

Deelgebied 1 (Stadsrand Delft-west)
Vogels in deelgebied 1
Kolonievogels in deelgebied 1
Binnen deelgebied 1 komen geen koloniebroedende soorten (aalscholver, reigers,
meeuwen of sterns) tot broeden, mogelijk met uitzondering van oever- en of
huiszwaluw. Zowel in als buiten het broedseizoen zijn van deze soorten echter wel
dagelijks vliegbewegingen over deelgebied 1 te verwachten door individuen die buiten
deelgebied 1 broeden.
Aalscholver
Zowel in het broedseizoen als daarbuiten, komen aalscholvers wijd verspreid voor op
sloten en vaarten in polders en in het stedelijk gebied binnen deelgebied 1. In het
broedseizoen betreft het waarschijnlijk voornamelijk vogels uit de kolonie in de
Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft (zie § 3.8). Buiten het broedseizoen zijn ook
vogels van elders te verwachten. Tijdens drie veldbezoeken in voorjaar en zomer 2007,
zijn veelvuldig kleine aantallen foeragerende aalscholvers waargenomen in de
watergangen langs de A4 alsmede in alle omliggende polders (Harnaschpolder, Woudse
Polder en Klaas Engelbrechtspolder). Voor het invallen van de avondschemering vlogen
deze vogels, alsmede aalscholvers die vermoedelijk van foerageergebieden langs de kust
of op de Noordzee kwamen, terug naar de kolonie en slaapplaats in de Ackerdijkse
Plassen. Begin juli 2007 is waargenomen dat enkele tientallen aalscholvers enkele hoogspanningsmasten van de 150 kV lijn ten noorden van de Woudse Polder als slaapplaats
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gebruikten. Voor informatie over vliegbewegingen van deze soort over deelgebied 1
wordt verwezen naar § 3.8.
Reigers en lepelaar
In het broedseizoen foerageren kleine aantallen blauwe reigers langs het open water en
in graslanden binnen deelgebied 1. Het merendeel van deze vogels is waarschijnlijk
afkomstig uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft (zie § 3.8).
Daarnaast is het mogelijk dat reigers uit kleine kolonies aan de oostkant van Delft en uit
Den Haag in deelgebied 1 foerageren. Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van
elders te verwachten. Tijdens drie veldbezoeken in voorjaar en zomer 2007 is in
deelgebied 1 regelmatig slaaptrek van blauwe reigers naar de Ackerdijkse Plassen
vastgesteld, maar bleven ook vogels in het donker in deelgebied 1 aanwezig. Voor
informatie over vliegbewegingen van deze soort over deelgebied 1 wordt verwezen naar
§ 3.8.
In het studiegebied rond deelgebied 1 worden in het winterhalfjaar met name in de
Klaas Engelbrechtspolder regelmatig enkele grote zilverreigers waargenomen (gegevens
Vogelwacht Delft e.o.). Waarschijnlijk slapen deze vogels in de Ackerdijkse Plassen.
Deelgebied 1 vormt binnen het plangebied van de Zuidring het deelgebied waar de
meeste vliegbewegingen van lepelaar worden verwacht. De geplande hoogspanningslijn
staat hier loodrecht op vliegbewegingen tussen veelgebruikte foerageergebieden ten
oosten van Delft en de kolonie in het Voornes Duin. Voor uitgebreide informatie over
gebiedsgebruik en vliegbewegingen van lepelaar wordt verwezen naar § 3.7.
Overige koloniebroedende soorten
Buiten het plangebied van de Zuidring bevinden zich enkele meeuwen- en
visdiefkolonies, waarvan oudervogels mogelijk soms ook in deelgebied 1 foerageren of
er overheen vliegen. Visdief broedt met enkele paren rondom Nootdorp en een kleine
kolonie van ca. 20 paren bevindt zich bij het Knooppunt Prins Clausplein. Hier broeden
ook ca. 20 paren kokmeeuw. Ten noordoosten van Wateringen bevindt zich een kleine
gemengde meeuwenkolonie, met recent 50 paren zilvermeeuw en 10 paren
stormmeeuw (gegevens SOVON). Kok- en stormmeeuwen foerageren vooral in
landbouwgebieden, terwijl zilvermeeuwen in de broedtijd meer op de Noordzee en het
stedelijk gebied georiënteerd zijn.
Er zijn geen gegevens opgevraagd met betrekking tot het voorkomen van kolonies van
oever- of huiszwaluw in het plangebied Zuidring. Van beide soorten zijn in en net buiten
het broedseizoen wel vliegbewegingen in deelgebied 1 te verwachten, maar deze
vliegbewegingen zijn weinig risicovol, onder andere omdat het om kleine, zeer wendbare
soorten gaat.
Broedende weidevogels in deelgebied 1
Ten westen van Delft, in de Woudse Polder en de Klaas Engelbrechtspolder, broeden
hoge aantallen weidevogels (figuur 3.1). In 2006 zijn in respectievelijke polders 92 en
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175 paar kievit en 41 en 77 paar grutto alsmede tientallen paren scholekster geteld
(gegevens NPW). Andere soorten weidevogels broeden in lagere aantallen in deze
polders, onder andere slobeend, tureluur, gele kwikstaart en veldleeuwerik (allen Rode
Lijstsoorten). Het merendeel van de aantallen weidevogels broedt op meer dan 100 m
afstand van deelgebied 1. Binnen de grenzen van deelgebied 1 zijn in 2006 slechts
enkele territoria van weidevogels vastgesteld: onder andere een enkel broedpaar tureluur
en grutto (figuur 3.1). Voor de verspreiding en aantallen van weidevogels buiten het
broedseizoen, wordt verwezen naar de paragraaf ‘steltlopers’ onder het aspect ‘nietbroedvogels in deelgebied 1’.

Figuur 3.1

Verspreiding en aantallen broedparen van enkele weidevogelsoorten
(alleen Rode Lijstsoorten) in 2006 in de Woudse Polder en Klaas
Engelbrechtspolder nabij plangebied Zuidring. Alleen percelen met
agrarisch natuurbeheer zijn geïnventariseerd. (gegevens NPW).

Overige broedvogels van de Rode Lijst in deelgebied 1
In de Kerkpolder (figuur 2.2) broeden jaarlijks enkele Rode Lijstsoorten: ransuil, koekoek
en groene specht. Het gaat telkens om een enkel territorium (gegevens Vogelwacht
Delft e.o.). In 2007 broedde hier mogelijk ook spotvogel (waarneming Bureau
Waardenburg). Binnen deelgebied 1 is uit 2007 in ieder geval nog een broedgeval van
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ransuil bekend in het jonge polderbosje ten oosten van de A4 ter hoogte van het viaduct
Kerkepad (mededeling E. Sandberg). Patrijs, zomertortel, boerenzwaluw, grauwe
vliegenvanger, ringmus, huismus en kneu zijn andere broedvogelsoorten van de Rode
Lijst die binnen deelgebied 1 kunnen broeden.
Niet-broedvogels in deelgebied 1
Zwanen en ganzen
Kleine zwanen overwinteren in groepen tot gemiddeld enkele tientallen exemplaren in
de Woudse Polder en de Klaas Engelbrechtspolder (figuur 3.2). Jaarrond, met nadruk op
de winter, verblijven er gemiddeld enkele tientallen knobbelzwanen in beide polders.
In het winterhalfjaar foerageren gemiddeld enkele duizenden kolganzen in de polders
ten westen/zuidwesten van Delft (figuur 3.3). Kleine groepen kleine rietganzen worden
incidenteel waargenomen en dan met name in de polders rondom Schipluiden.
Slaaptrek van kleine zwaan en ganzen vanuit de polders ten westen van Delft is naar
verwachting vooral georiënteerd op slaapplaatsen ten westen van deze polders (onder
andere Aalkeetbuitenpolder). Mogelijk vindt echter ook uitwisseling plaats met zwanen
en ganzen die in de Ackerdijkse Plassen slapen en foerageren in polders ten zuiden en
oosten van Delft (Koffijberg et al. 1997; Voslamber et al. 2004).
In figuur 3.2 en 3.3 is het gemiddelde seizoensmaximum van kleine zwaan en kolgans
per telgebied weergegeven voor de periode 2000 - 2006 (gegevens SOVON). Binnen de
begrenzing van deelgebieden 1 en 2 zijn de werkelijke aantallen zeer gering, omdat deze
delen van telgebieden grotendeels bebouwd zijn (b.v. wijk Tanthof in Delft-Zuid) of
anderszins weinig interessant zijn voor vogels. Voor deelgebied 5 zijn geen recente
telgegevens beschikbaar.
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Figuur 3.2

Verspreiding en aantallen van kleine zwaan in en nabij het plangebied.
Voor toelichting zie figuur 3.4.

Figuur 3.3

Verspreiding en aantallen van kolgans in en nabij het plangebied. Voor
toelichting zie figuur 3.4.
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Eenden en meerkoet
Gemiddeld overwinteren tussen de 500 en de 1.000 smienten in de polders rondom
Schipluiden en tot enkele honderden in de Klaas Engelbrechtspolder en Woudse Polder
(figuur 3.4). Wilde eenden overwinteren in vergelijkbare of iets lagere aantallen in deze
polders. Ook is deze soort redelijk algemeen op de waterpartijen in het stedelijk gebied
van Delft. ’s Nachts zijn ook vliegbewegingen over deelgebied 1 te verwachten van deze
eenden die vanuit Delft in omliggende polders gaan foerageren. Zowel slobeend,
krakeend als tafeleend komen in de polders ten westen van Delft verspreid in lage
aantallen voor. Van de kuifeend zijn hier wat hogere aantallen (enkele tientallen) in de
wintermaanden aanwezig. Wijdverspreid is het voorkomen van de meerkoet, waarvan
de aantallen rondom Delft variëren van gemiddeld tientallen tot honderden vogels.

Figuur 3.4

Verspreiding en aantallen van smient in en nabij plangebied. Weergegeven
is het gemiddelde seizoensmaximum per telgebied voor de periode 2000 2006 (gegevens SOVON). Binnen de begrenzing van deelgebieden 1 en 2
zijn de werkelijke aantallen zeer gering, omdat deze delen van telgebieden
grotendeels bebouwd zijn (b.v. wijk Tanthof in Delft-Zuid) of anderszins
weinig interessant zijn voor vogels. Voor deelgebied 5 zijn geen recente
telgegevens beschikbaar.

Steltlopers
In de Woudse Polder en in mindere mate de Klaas Engelbrechtspolder pleisteren
regelmatig grote aantallen kieviten en goudplevieren (figuur 3.5). Voor de kievit ligt de
nadruk op de doortrekperioden in februari/maart en de maanden augustus tot en met
november. De goudplevier kan buiten deze perioden (in de maanden december en
januari) in grotere aantallen aanwezig zijn. Met regelmaat lopen de aantallen op tot
meer dan 1.000 kieviten en ruim 500 goudplevieren, vaak in gemengde groepen.
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Figuur 3.5

Verspreiding en aantallen van kievit buiten het broedseizoen in en nabij
het plangebied. Voor toelichting zie figuur 3.4.

Buiten het broedseizoen pleisteren tot gemiddeld enkele tientallen grutto’s in de polders
ten westen van Delft (figuur 3.6). De Woudse Polder wordt ook regelmatig door wulpen
gebruikt (figuur 3.7). Vanaf de zomermaanden tot in het voorjaar pleisteren gemiddeld
enkele honderden exemplaren in deze polder en lagere aantallen zuidelijk hiervan.
Tijdens een veldbezoek op de avond van 2 juli 2007 werd vanuit oostelijke richtingen
slaaptrek van kleine aantallen wulpen over de stad vastgesteld. Op de graslanden in de
Woudse Polder verzamelden zich deze avond enkele groepen van honderden
exemplaren. In totaal vlogen 48 wulpen over de A4 ter hoogte van de Harnaschpolder
en zijn ook vele tientallen wulpen gezien die de A4 ten zuiden van het aquaduct over de
Gaag passeerden. De wulpen vlogen op grotere hoogte over de bestaande 150 kV lijn.
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Figuur 3.6

Verspreiding en aantallen van grutto buiten het broedseizoen in en nabij
het plangebied. Voor toelichting zie figuur 3.4.

Figuur 3.7

Verspreiding en aantallen van wulp buiten het broedseizoen in en nabij
het plangebied. Voor toelichting zie figuur 3.4.
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Meeuwen
Jaarrond foerageren veel meeuwen in de polders rondom Delft alsmede kleinere
aantallen in de stad zelf. In figuur 3.8 wordt de gemiddelde verspreiding van de
kokmeeuw in de winter weergegeven, zoals vastgesteld in de maand januari. Er is veel
slaap- en foerageertrek over het deelgebied. In het zomerhalfjaar met name van kleine
mantelmeeuw en zilvermeeuw en kleinere aantallen van kokmeeuw. In de
wintermaanden met name van kok-, zilver- en stormmeeuw. Het totaal aantal meeuwen
in de winter ligt gemiddeld tussen de 500 en de 1.000 vogels, in de zomer liggen de
aantallen gemiddeld iets lager. Het is niet bekend waar in het winterhalfjaar de
belangrijkste slaapplaatsen liggen, vermoedelijk in het Rotterdamse havengebied en of
langs de kust (onder andere Scheveningen).

Figuur 3.8

Verspreiding en aantallen van kokmeeuw buiten het broedseizoen in en
nabij het plangebied. Voor toelichting zie figuur 3.4.

Tijdens veldbezoeken in voorjaar en zomer 2007 is waargenomen dat de slaaptrek over
deelgebied 1 ’s avonds vooral richting kust gericht was. Het betrof een continue stroom
meeuwen, voornamelijk in de uren voor zonsondergang. Na zonsondergang namen de
aantallen snel af. ’s Ochtends verliep de trek in omgekeerde richting en vlogen vogels al
ruim voor de ochtendschemering. De vlieghoogte lag zowel ’s avonds als ‘s ochtends
over het algemeen onder de 50 m hoogte.
3.1.2

Strikt beschermde flora en overige fauna (exclusief vogels) in deelgebied 1
Voor een uitgebreidere beschrijving van het voorkomen van strikt beschermde flora en
fauna (exclusief vogels) binnen het plangebied wordt verwezen naar § 3.6. Hier wordt

37

alleen een korte opsomming gegeven van die strikt beschermde soorten waarvan de
aanwezigheid binnen het deelgebied zeker of zeer waarschijnlijk is en dit binnen het
kader van de Flora- en faunawet relevant is.
Deelgebied 1 bestaat in belangrijke mate uit agrarisch gebied, met zowel akker- als
grasland. Minder intensief beheerde grond is aanwezig in bermen en knooppunten van
wegen, langs sloten en in parken. Op grond van de aanwezige biotopen en
waarnemingen van beschermde soorten uit de omgeving is het mogelijk dat de rietorchis
incidenteel langs sloten voorkomt.
Verwacht kan worden dat in waterplantenrijke sloten en andere wateren de platte
schijfhoren voorkomt; deze soort is bekend uit de directe omgeving.
Verwacht mag worden dat in nagenoeg alle slootjes en andere permanente wateren de
kleine modderkruiper voorkomt. Deze soort is onder andere bekend van het
Buitenhofpark aan de westkant van Delft (eigen waarneming F. Brekelmans). Het
voorkomen van de bittervoorn is waarschijnlijk; van deze soort zijn diverse
waarnemingen bekend uit Delft (eigen waarneming F. Brekelmans). Verwacht mag
worden dat de bittervoorn aanwezig is in de wat grotere open wateren, zoals de Gaag
en de Zweth. De meeste wateren in het deelgebied zijn voor de rivierdonderpad
ongeschikt, maar het is niet uit te sluiten dat de soort in de Zweth voorkomt. Van de
rivierdonderpad zijn uit de ruime omgeving waarnemingen bekend.
Op basis van het ontbreken van geschikte (optimale) biotopen in deelgebied 1 wordt het
voorkomen van de waterspitsmuis uitgesloten.
Op grond van beschikbare kennis over het voorkomen van vleermuizen rond Delft is het
voorkomen van de volgende soorten mogelijk: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en
meervleermuis.
Op grond van de aanwezige landschapselementen in dit deelgebied wordt verwacht dat
specifiek de Kerkpolder van belang kan zijn als foerageergebied voor gewone
dwergvleermuis. Vanwege de beperkte ouderdam van het bomenbestand wordt
verwacht dat dit deelgebied van zeer beperkt belang is voor de ruige dwergvleermuis.
Ook voor de laatvlieger is geschikt jachtgebied aanwezig in de Kerkpolder en langs de
Gaag, maar het deelgebied wordt niet van groot belang geacht voor deze soort.
Mogelijk wordt de Gaag gebruikt als verbindingsroute tussen zomer- en
winterleefgebied (waaronder het Staelduinse Bos bij Hoek van Holland) voor
meervleermuis. Gezien de hoeveelheid wateren in de omgeving en het ontbreken van
kolonies in Delft wordt verwacht dat het belang van de Gaag als verbindingsroute zeer
beperkt is. Het is tenslotte niet uitgesloten dat incidenteel rosse vleermuis, tweekleurige
vleermuis, watervleermuis of meervleermuis foerageert in deelgebied 1, maar gesteld
kan worden dat het gebied momenteel niet van belang is voor kolonies of als
foerageergebied voor deze soorten.
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3.1.3

Beschermde en ecologisch waardevolle gebieden in deelgebied 1
Het deelgebied maakt deels onderdeel uit van de Groenblauwe slinger (figuur 3.9) met
als functie recreatieve doeleinden (www.groenblauweslinger.nl).
In het uiterste noorden van deelgebied 1 ligt de Zweth, een brede boezemwatergang die
in de provinciale EHS is aangewezen als ecologische verbindingszone. De huidige
betekenis voor natuur is beperkt, maar deze neemt toe bij realisatie van de geplande
verbetering van de waterkwaliteit. Het betreft met name water- en oevergebonden flora
en fauna.

Figuur 3.9
3.1.4

Globale ligging van beschermde gebieden in en nabij het plangebied.

Autonome ontwikkelingen in deelgebied 1
Als gevolg van de doortrekking in de toekomst van de A4 in zuidelijke richting, waarvoor
het zandlichaam reeds is aangelegd, zal het leefgebied voor met name verstoringsgevoelige vogelsoorten (onder andere weidevogels) worden aangetast. Watergebonden
flora en fauna, met uitzondering van vogels, zullen daar vermoedelijk weinig hinder van
ondervinden. Voor vleermuizen kan een toename van verlichting als gevolg van de
uitbreiding van de A4 aantasting betekenen van het foerageergebied, al hebben
algemeen voorkomende soorten als gewone dwergvleermuis daar in de regel niet veel
hinder van. Een toename of nieuwe vestiging van strikt beschermde soorten wordt op
korte termijn niet verwacht.
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3.2
3.2.1

Deelgebied 2 (Stadsrand Delft-zuid)
Vogels in deelgebied 2
Kolonievogels in deelgebied 2
Binnen deelgebied 2 komen geen koloniebroedende soorten (aalscholver, reigers,
meeuwen of sterns) tot broeden, mogelijk met uitzondering van visdief, oever- en of
huiszwaluw. Zowel in als buiten het broedseizoen zijn van deze soorten echter wel
dagelijks vliegbewegingen over deelgebied 2 te verwachten van vogels die buiten
deelgebied 2 broeden.
Aalscholver
Zowel in het broedseizoen als daarbuiten, komen aalscholvers in kleine aantallen
verspreid voor op sloten en vaarten binnen deelgebied 2. In het broedseizoen betreft het
voornamelijk vogels uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft (zie
§ 3.8). Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van elders te verwachten. Voor
informatie over vliegbewegingen van deze soort over deelgebied 2 wordt verwezen naar
§ 3.8.
Reigers en lepelaar
In het broedseizoen foerageren kleine aantallen blauwe reigers langs het open water en
in graslanden binnen deelgebied 2. Het merendeel van deze vogels is waarschijnlijk
afkomstig uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft (zie § 3.8).
Daarnaast is het mogelijk dat reigers uit kleine kolonies aan de oostkant van Delft en uit
Den Haag in deelgebied 2 foerageren. Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van
elders te verwachten. Tijdens twee veldbezoeken in voorjaar 2007 is in deelgebied 2
regelmatig slaaptrek van blauwe reigers naar de Ackerdijkse Plassen vastgesteld. Voor
informatie over vliegbewegingen van deze soort over deelgebied 2 wordt verwezen naar
§ 3.8.
In het winterhalfjaar verblijven meestal enkele grote zilverreigers in de polders ten zuiden
van Delft (gegevens Vogelwacht Delft e.o.). Vermoedelijk slapen deze vogels in de
Ackerdijkse Plassen.
Onregelmatig worden in de periode maart – september foeragerende of overvliegende
lepelaars waargenomen. Dit betreft lagere aantallen dan in deelgebied 1. Voor
informatie over gebiedsgebruik en vliegbewegingen van lepelaar wordt verwezen naar §
3.7.
Overige koloniebroedende soorten
Buiten het plangebied bevinden zich enkele meeuwen- en visdiefkolonies, waarvan
oudervogels mogelijk soms ook in deelgebied 2 foerageren of er overheen vliegen.
Visdief broedt mogelijk onregelmatig in of nabij deelgebied 2.
Er zijn geen gegevens opgevraagd met betrekking tot het voorkomen van kolonies van
oever- of huiszwaluw in het plangebied. Van beide soorten zijn in en net buiten het
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broedseizoen wel vliegbewegingen in deelgebied 2 te verwachten, maar deze
vliegbewegingen zijn weinig risicovol, onder andere omdat het om kleine, zeer wendbare
soorten gaat.
Broedende weidevogels in deelgebied 2
De Abtswoudse Polder is, net als de polders ten westen van Delft, van groot belang voor
weidevogels (figuur 3.10). In 2006 zijn in de polders ten zuiden van deelgebied 2 in
totaal 226 paar kievit, 102 paar grutto en 63 paar scholekster vastgesteld. Kleinere
aantallen waren aanwezig van slobeend (3 paar), tureluur (19 paar) en veldleeuwerik (19
paar) (gegevens NPW). Het merendeel van de weidevogels houdt territoria ruim buiten
het plangebied. Alleen in het westelijke deel van deelgebied 2 bevinden zich een aantal
territoria binnen of net buiten het plangebied. Het gaat hier om enkele paren van grutto,
tureluur en veldleeuwerik (figuur 3.10).

Figuur 3.10 Verspreiding en aantallen broedparen van enkele weidevogelsoorten
(alleen Rode Lijstsoorten) in 2006 in de Abtswoudse Polder nabij het
plangebied. Alleen percelen met agrarisch natuurbeheer zijn
geïnventariseerd (gegevens NPW).

Overige broedvogels van de Rode Lijst in deelgebied 2
In het Abtswoudse Bos (oostelijk deel van deelgebied 2) zijn in de periode 2002 t/m
2005 de volgende Rode Lijstsoorten broedend vastgesteld (gegevens Vogelwacht Delft
e.o.): slobeend (3), patrijs (4), groene specht (1), ransuil (1), koekoek (3), boerenzwaluw
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(1), nachtegaal (1), spotvogel (1), huismus (1) en kneu (3). De aantallen betreffen de
maximaal vastgestelde territoria in één broedseizoen binnen genoemde periode. De
ransuil en kneu zijn jaarlijks aanwezig, maar bezetten niet ieder jaar een territorium.
Niet-broedvogels in deelgebied 2
Zwanen en ganzen
In met name de westelijke Abtswoudse Polder en de zuidelijker poldergebieden
verblijven jaarrond enkele tientallen knobbelzwanen, ’s winters aangevuld met
gemiddeld enkele tientallen kleine zwanen. Kolganzen overwinteren in groepen tot
gemiddeld 500 exemplaren in het westelijke en oostelijk deel van de Abtswoudse Polder
(figuur 3.3). In het oostelijke deel van de Abtswoudse Polder worden ook grote aantallen
grauwe ganzen waargenomen (gemiddeld > 500 exemplaren). Slaaptrek van kleine
zwanen en ganzen vanuit de polders ten zuiden van Delft is naar verwachting vooral
georiënteerd op slaapplaatsen in de Ackerdijkse Plassen. Mogelijk vindt echter ook
uitwisseling plaats met zwanen en ganzen die slapen en foerageren in polders ten
zuidwesten van deelgebied 2 (onder andere Aalkeetbuitenpolder).
Eenden
De aantallen smienten in deelgebied 2 variëren van vele tientallen tot vele honderden
vogels (figuur 3.4). Het aantal wilde eenden betreft gemiddeld vele tientallen. Andere
eendensoorten, zoals wintertaling, slobeend, tafeleend en kuifeend, komen verspreid in
lage aantallen voor. De krakeend is met gemiddeld tientallen exemplaren per telgebied
wat algemener. ’s Nachts zijn ook vliegbewegingen over deelgebied 2 te verwachten van
eenden (vooral wilde eenden) die vanuit de bebouwde kom van Delft in omliggende
polders gaan foerageren. Voor een beschrijving van het gebruik door eenden van de ten
zuidoosten van deelgebied 2 gelegen Eendenkooi van Schipluiden, wordt verwezen naar
§ 3.2.3.
Steltlopers
Met name in het westelijke deel van de Abtswoudse Polder pleisteren gemiddeld enkele
honderden kieviten (figuur 3.5) en enkele tientallen goudplevieren. Ook bevinden zich
hier regelmatig concentraties van wulpen (figuur 3.7). Zo zijn tijdens een telling op 13
januari 2007 ruim 1.000 exemplaren waargenomen (Koreneef in litt.). Gemiddeld
genomen gaat het om enkele honderden vogels. Vermoedelijk bestaat veel uitwisseling
tussen de polders ten zuiden van Delft en de polders ten westen van Delft. Buiten het
broedseizoen pleisteren gemiddeld enkele honderden grutto’s in de Abtswoudse Polder
(figuur 3.6). In maart 2003 en maart 2004 zijn bijvoorbeeld groepen van 400 tot 560
grutto’s waargenomen in de Abtswoudse Polder (gegevens Vogelwacht Delft e.o.).
Meeuwen
Jaarrond foerageren veel meeuwen in de polders rondom Delft alsmede kleinere
aantallen in de stad zelf (figuur 3.8). Er is veel slaap- en foerageertrek over het
deelgebied. In het zomerhalfjaar met name van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw en
kleinere aantallen van kokmeeuw en in de wintermaanden met name van kok-, zilver-
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en stormmeeuw. Het aantal meeuwen in deelgebied 2 bedraagt in de winter gemiddeld
vele tientallen tot enkele honderden vogels In de zomer liggen deze aantallen iets lager.
Het is niet bekend waar in het winterhalfjaar de belangrijkste slaapplaatsen liggen,
vermoedelijk in het Rotterdamse havengebied en of langs de kust (onder andere
Scheveningen). Tijdens veldbezoeken in voorjaar en zomer 2007 is waargenomen dat de
slaaptrek over deelgebied 2 toen ’s avonds vooral richting kust gericht was. Het betrof
een continue stroom meeuwen, voornamelijk in de uren voor zonsondergang. Na
zonsondergang namen de aantallen snel af. ’s Ochtends verliep de trek in omgekeerde
richting en vlogen vogels al ruim voor de ochtendschemering. De vlieghoogte lag zowel
’s avonds als ‘s ochtends over het algemeen onder de 50 m hoogte.
3.2.2

Strikt beschermde flora en overige fauna (exclusief vogels) in deelgebied 2
Voor een uitgebreidere beschrijving van het voorkomen van strikt beschermde flora en
fauna (exclusief vogels) binnen het plangebied van Zuidring wordt verwezen naar § 3.6.
Hier wordt alleen een korte opsomming gegeven van die strikt beschermde soorten
waarvan de aanwezigheid binnen het deelgebied zeker of zeer waarschijnlijk is en dit
binnen het kader van de Flora- en faunawet relevant is.
Deelgebied 2 bestaat voornamelijk uit recreatiegebied, met weilanden, slootjes en
plassen en bosschages. Op grond van de aanwezige biotopen en waarnemingen van
beschermde soorten uit de omgeving is het mogelijk dat de rietorchis incidenteel langs
sloten en op vochtige en relatief schrale locaties voorkomt. Uit 2004 is een waarneming
bekend van de oostkant van dit deelgebied (bron: KNNV Delft).
Verwacht kan worden dat in waterplantenrijke sloten en andere wateren de platte
schijfhoren voorkomt; deze soort is bekend uit de directe omgeving.
Verwacht mag worden dat in nagenoeg alle slootjes en andere permanente wateren de
kleine modderkruiper voorkomt. Deze soort is onder andere bekend van de Kerkpolder
aan de westkant van Delft, Polder Schieveen en wateren in de oostrand van Delft
(Brekelmans & Bakker 2006; Brekelmans et al. 2006; eigen waarnemingen F.
Brekelmans). Het voorkomen van de bittervoorn is waarschijnlijk; van deze soort zijn
diverse waarnemingen bekend uit Delft (eigen waarn. F. Brekelmans). Verwacht mag
worden dat de bittervoorn aanwezig is in de wat grotere wateren, bijvoorbeeld aan de
zuidkant van de wijk Tanthof. Het is niet uit te sluiten dat de rivierdonderpad lokaal
voorkomt, bijvoorbeeld in de Delftsche Schie. De meeste andere wateren in het
deelgebied zijn voor deze soort ongeschikt.
Op basis van het ontbreken van geschikte (optimale) biotopen in deelgebied 2 wordt het
voorkomen van de waterspitsmuis uitgesloten.
Op grond van beschikbare kennis over het voorkomen van vleermuizen rond Delft is het
voorkomen van de volgende soorten mogelijk: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en
meervleermuis.
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De gewone dwergvleermuis is een algemeen voorkomende soort in en rond Delft (pers.
med. K. Mostert: eigen waarnemingen F. Brekelmans). De soort heeft verblijfplaatsen in
bebouwing en uit de wijk Tanthof is een kolonie bekend. Veelal wordt gefoerageerd in
tuinen, parken en gebieden met voldoende beschutting in de vorm van bos, bomen en
kleine landschapselementen. Open akker- en weidegebied wordt vermeden. Op grond
van de aanwezige landschapselementen in dit deelgebied wordt verwacht dat nagenoeg
het gehele deelgebied van belang kan zijn als foerageergebied. Bij een veldbezoek in
2006 zijn enkele foeragerende dieren waargenomen langs de zuidrand van Tanthof
(eigen waarnemingen F. Brekelmans). Op grond van de beperkte ouderdam van het
bomenbestand in deelgebied 2 wordt verwacht dat dit deelgebied van zeer beperkt
belang is voor de ruige dwergvleermuis. Ook voor de laatvlieger is geschikt jachtgebied
aanwezig in deelgebied 2, maar het deelgebied wordt niet van groot belang geacht voor
deze soort. Mogelijk wordt de Delftsche Schie gebruikt als verbindingsroute tussen
zomer- en winterleefgebied door meervleermuis. Gezien de hoeveelheid wateren in de
omgeving en het ontbreken van kolonies in Delft wordt verwacht dat het belang van de
Schie als verbindingsroute zeer beperkt is. Het is tenslotte niet uitgesloten dat incidenteel
rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis of meervleermuis foerageert in
deelgebied 2, maar gesteld kan worden dat het gebied momenteel niet van belang is
voor kolonies of als foerageergebied voor deze soorten.
3.2.3

Beschermde en ecologisch waardevolle gebieden
Deelgebied 2 is ingericht als extensief recreatiegebied met natuurwaarden en heeft geen
beschermde status als natuurgebied (Gemeente Delft 2004). Het maakt onderdeel uit
van de Groenblauwe slinger (www.groenblauweslinger.nl). Voor het in deelgebied 2
aanwezige Abtwoudse Bos wordt een eindbeeld nagestreefd van een open en gesloten
bos, waterlopen met brede rietoevers, ruigten en extensief beheerde graslanden. Ten
zuiden van het Abtwoudse Bos wordt een open middengebied nagestreefd met
weidevogelbeheer, met name geschikt voor weidevogels en wintervogels.
Er bevinden zich op dit moment geen ecologische verbindingszones binnen deelgebied
2. Mogelijk dat in de toekomst droge en natte EVZ’s worden ontwikkeld. Droge EVZ’s
verbinden de bosgebieden met elkaar. Natte EVZ’s lopen langs de bestaande lijnvormige
elementen. Te denken valt aan aanleg van plas-dras bermen, aanbrengen van flauwe
taluds en verbreden van watergangen. Doelsoorten hierbij zijn onder andere Noordse
woelmuis, waterspitsmuis, kokerjuffer, bittervoorn en spinnende watertor. Daarnaast
behoort het verbeteren van de waterkwaliteit ook tot de toekomstige ontwikkelingen.
Eendenkooi Schipluiden
De eendenkooi van Schipluiden is één van de ca. 110 resterende eendenkooien in
Nederland. Opgericht aan het eind van de 16e eeuw, werden tot enkele decennia
geleden eenden naar de kooi gelokt om gevangen en gedood te worden voor
consumptie. Sinds de 70-er jaren is de eendenkooi in bezit van Natuurmonumenten.
Eenden worden nu alleen nog gevangen voor wetenschappelijk onderzoek en worden
losgelaten na te zijn voorzien van een pootring (foto 3.1). In Nederland zijn nu nog zo’n
7 eendenkooien waar eenden gevangen en geringd worden. Het vangen van eenden in
een eendenkooi is wettelijk toegestaan tussen 15 augustus en 1 februari. In deze periode
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worden de eenden in de eendenkooi van Schipluiden door de kooiker dagelijks gevoerd.
Doel hiervan is om in eerste instantie een min of meer vaste populatie eenden een
binding te laten krijgen met de kooi. Dit zijn vooral wilde eenden en verwilderde
stadseenden. Wanneer deze eenden in het donker in omliggende polders gaan
foerageren, is het mogelijk dat zij eenden die op doortrek deze polders bezoeken mee
terug nemen naar de eendenkooi. Daarnaast kan een rustende groep eenden op een
plas ook overdag passerende eenden kunnen aanlokken. Het zijn deze doortrekkers die
interessant zijn voor het wetenschappelijke ringonderzoek (de vaste populatie vertoont
weinig trekgedrag en is dus niet interessant om te ringen). Vangen van deze
doortrekkers, zonder dat vogels verstoord worden en de kooi verlaten, vergt een
uitgekiende strategie, waaraan een lange traditie ten grondslag ligt. Kort gezegd komt
het er op neer dat de nieuwsgierigheid van de ‘wilde’ eenden gewekt wordt door het
voeren van de ‘tamme’ eenden. Kunst is om ook deze ‘wilde’ eenden met voer naar de
vangpijpen te lokken. In een samenspel tussen kooiker en het kooikerhondje wordt
vervolgens met grote omzichtigheid enkele eenden achterin de pijp gelokt en daar
gevangen. Dit alles zonder dat andere eenden dit door hebben en verontrust raken.

Foto 3.1

3.2.4

Doorkijkje door het rietscherm op de centrale plas in de eendenkooi van
Schipluiden met enkele wilde eenden, smienten en krakeenden, en de
kooiker bezig met het ringen van twee wilde eenden (foto’s: Hein Prinsen,
september 2007).

Autonome ontwikkeling
Als gevolg van recente inrichting van het gebied is het areaal bosgebied toegenomen.
Door veroudering van dit bosbestand kunnen op lange termijn mogelijkheden ontstaan
voor boombewonende vleermuizen. Vleermuizen in het algemeen zullen profiteren van
de toename van foerageergebied in de vorm van bossen, bosranden en natuurlijk
ingerichte wateren.
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3.3
3.3.1

Deelgebied 3 (Zuidpolder van Delfgauw)
Vogels in deelgebied 3
Kolonievogels in deelgebied 3
Binnen deelgebied 3 komen geen koloniebroedende soorten (aalscholver, reigers,
meeuwen of sterns) tot broeden, mogelijk met uitzondering van visdief, oever- en of
huiszwaluw. Zowel in als buiten het broedseizoen zijn van deze soorten echter wel
dagelijks vliegbewegingen over deelgebied 3 te verwachten van vogels die buiten
deelgebied 3 broeden.
Aalscholver
Zowel in het broedseizoen als daarbuiten, komen aalscholvers in kleine aantallen
verspreid voor op sloten, plassen en vaarten binnen deelgebied 3. In het broedseizoen
betreft het waarschijnlijk voornamelijk vogels uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten
zuiden van deelgebied 3 (zie § 3.8). In de Ackerdijkse Plassen bevindt zich ook buiten
het broedseizoen een slaapplaats van aalscholvers met ’s winters vele honderden vogels
(Achterkamp et al. 2005). Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van elders te
verwachten. Voor informatie over vliegbewegingen van deze soort in de winter over
deelgebied 3 wordt verwezen naar § 3.8.
Reigers en lepelaar
In het broedseizoen foerageren kleine aantallen (gemiddeld enkele tientallen) blauwe
reigers langs het open water en in graslanden binnen deelgebied 3. Het merendeel van
deze vogels is waarschijnlijk afkomstig uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuiden
van deelgebied 3 (zie § 3.8). Ook is het mogelijk dat reigers uit kleine kolonies aan de
oostkant van Delft en uit Den Haag in deelgebied 3 foerageren. Buiten het broedseizoen
zijn ook vogels van elders te verwachten. De aantallen vliegbewegingen zijn naar
verwachting vergelijkbaar met de aantallen in deelgebieden 1 en 2, maar hier zijn geen
gegevens over beschikbaar. Voor informatie over vliegbewegingen van blauwe reiger
ten zuiden en westen van Delft wordt verwezen naar § 3.8.
In het winterhalfjaar verblijven meestal enkele grote zilverreigers in de Zuidpolder van
Delfgauw (gegevens Vogelwacht Delft e.o.; eigen waarnemingen). Een winterslaapplaats
van meer dan 10 grote zilverreigers bevindt zich in de Ackerdijkse Plassen (Achterkamp
et al. 2005). Op 18 februari 2006 kwamen hier 37 exemplaren overnachten (gegevens
Vogelwacht Delft e.o.) en op 14 januari 2007 kwamen er in totaal 31 exemplaren hier
slapen (J. Westdijk in lit.). Tijdens veldonderzoek naar wintervogels in januari en februari
2007 is vastgesteld dat grote zilverreigers vanuit de Zuidpolder van Delfgauw ’s avonds
naar de slaapplaats in de Ackerdijkse Plassen vliegen. Op 30 januari betrof het 9 reigers,
op 7 februari 5 reigers. De vogels vlogen gericht maar op verschillende hoogtes (veelal
30-40 m hoog maar soms ook beduidend hoger of lager) over de Zuidpolder naar de
slaapplaats.
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Onregelmatig worden in de periode maart – september foeragerende of overvliegende
lepelaars waargenomen. In vergelijking met deelgebied 1 betreft het relatief kleine
aantallen, die hier vooral vroeg in het voorjaar verblijven. Voor informatie over
gebiedsgebruik en vliegbewegingen van lepelaar wordt verwezen naar § 3.7.
Overige koloniebroedende soorten
Buiten het plangebied bevinden zich enkele meeuwen- en visdiefkolonies, waarvan
oudervogels mogelijk soms ook in deelgebied 3 foerageren of er overheen vliegen.
Visdief broedt onregelmatig in of nabij deelgebied 3, onder andere een klein aantal op
de zogenoemde Plas van Ruyven in de Zuidpolder van Delfgauw en jaarlijks 3 à 5
broedparen in de Ackerdijckse Plassen (gegevens Vogelwacht Delft e.o.).
Er zijn geen gegevens opgevraagd met betrekking tot het voorkomen van kolonies van
oever- of huiszwaluw in het plangebied. Van beide soorten zijn in en net buiten het
broedseizoen wel vliegbewegingen in deelgebied 3 te verwachten, maar deze
vliegbewegingen zijn weinig risicovol, onder andere omdat het om kleine, zeer wendbare
soorten gaat.
Broedende weidevogels in deelgebied 3
De Zuidpolder van Delfgauw is van belang voor weidevogels (figuur 3.11). In
vergelijking met de andere deelgebieden bevinden zich hier veel territoria binnen de
grenzen van het plangebied. Van de Rode Lijstsoorten zijn in 2006 en 2007 in totaal 1
territoria zomertaling, 11 territoria tureluur, 23 territoria grutto (in 1999 nog 52,
Achterkamp et al. 2005), 4 territoria veldleeuwerik en 2 territoria graspieper vastgesteld.

Figuur 3.11 Voorkomen van enkele weidevogelsoorten in 2006 en 2007 in de
Zuidpolder van Delfgauw (gegevens NPW en Bureau Waardenburg).
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Overige broedvogels van de Rode Lijst in deelgebied 3
In het recreatiegebied De Ruyven, gesitueerd ten oosten van de A13 in het meest
westelijke deel van deelgebied 3, komen jaarlijks kleine aantallen van boerenzwaluw en
huismus tot broeden en minder frequent zijn hier ook andere Rode Lijstsoorten als
broedvogel vastgesteld; boomvalk (2004), grutto en tureluur (2003) en nachtegaal
(2005) (gegevens Vogelwacht Delft e.o.).
Het gebied de Ackerdijkse Plassen, juist ten zuiden van deelgebied 3, is behalve voor
weidevogels en kolonievogels ook van groot belang voor andere broedvogelsoorten.
Van 2002 t/m 2005 zijn hier territoria van ca. 40 Rode Lijstsoorten vastgesteld,
waaronder soorten als roerdomp, porseleinhoen, kwartelkoning, ransuil en kerkuil
(gegevens Vogelwacht Delft e.o.). Van het merendeel van deze soorten zijn geen
vliegbewegingen in of over deelgebied 3 te verwachten.
Niet-broedvogels in deelgebied 3
Zwanen en ganzen
In de Ackerdijkse Plassen overwinteren gemiddeld vele tientallen kleine zwanen (figuur
3.2). Daarnaast foerageren met enige regelmaat groepen van enkele tientallen vogels in
de Zuidpolder van Delfgauw, soms gemengd met een tiental wilde zwanen (gegevens
Vogelwacht Delft e.o.). Knobbelzwanen verblijven jaarrond met gemiddeld vele
tientallen in Zuidpolder van Delfgauw. Wat lagere aantallen (enkele tientallen) verblijven
in de Ackerdijkse Plassen. Kolganzen zijn algemene overwinteraars, met name in de
periode december-februari. Concentraties van enkele duizenden exemplaren zijn te
vinden nabij Ackerdijkse Plassen en gemiddeld tot enkele honderden exemplaren in de
Zuidpolder van Delfgauw (figuur 3.3). Concentraties van enkele honderden grauwe
ganzen zijn jaarrond aanwezig in de Zuidpolder Delfgauw en de Ackerdijkse Plassen.
Eenden
Vele duizenden smienten rusten in de winter in de Ackerdijkse Plassen (figuur 3.4). De
afgelopen vijf jaar bevonden zich in januari minimaal 3.950 (2004) en maximaal 12.450
(2002) smienten in het gebied (gegevens SOVON). Met name ‘s nachts foerageren de
vogels in de omringende polders, onder andere in de polders ten zuiden van deel–
gebied 2 (Prinsen et al. 2003), maar ook in de Zuidpolder van Delfgauw. Hoge aantallen
(gemiddeld vele honderden) overdag rustende smienten zijn ook vastgesteld op de
Dobbeplas en op de grote plas van de Delftse Hout (gegevens SOVON). Ook deze
vogels kunnen ‘s nachts in de Zuidpolder foerageren.
Tijdens veldonderzoek op 30 januari en 7 februari 2007 zijn de vliegbewegingen
vastgesteld van de smienten die overdag in de Ackerdijkse Plassen rustten (figuur 3.12).
Op 30 januari vlogen tijdens en vlak na de schemer grote groepen smienten (totaal ca.
1.900 exemplaren) vanuit de Ackerdijkse Plassen in de richting noord/noordoost de
Zuidpolder van Delfgauw in. Er werd vastgesteld dat het merendeel van de vogels
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neerstreek in het noordoostelijk deel van de polder. Een deel bleef daar aan de grond,
maar een klein deel vloog weer op om te gaan foerageren ten noorden en oosten van de
Plas van Ruyven. Er werden slechts enkele tientallen smienten waargenomen die vanuit
noordelijke richting de polder invlogen. Mogelijk waren deze vogels afkomstig van de op
enkele kilometers noordelijk gelegen Dobbeplas waar ’s middags rustende 110 smienten
zijn geteld.
Op 7 februari bleef de in de Ackerdijkse Plassen aanwezige groep smienten (slechts
enkele honderden exemplaren) daar zitten. Op de Plas van Ruyven werden ook
roepende smienten gehoord. In de schemering vertrokken hier verschillende kleine
groepjes smienten, in totaal minimaal enkele tientallen vogels. Deze landden op
verschillende locaties binnen de Zuidpolder, een klein deel vertrok in de richting van de
Bergboezem. Ook werden in het noordwestelijk deel van de Zuidpolder een vijftigtal
smienten ter plaatse vastgesteld.

Figuur 3.12 Vliegbewegingen van smienten in de schemerperiode op 30 januari 2007
(rood) en 7 februari 2007 (zwart) in de Zuidpolder van Delfgauw
(gegevens Bureau Waardenburg). Stippen geven overdag rustende
aantallen weer.
In de periode september – april zijn concentraties van gemiddeld honderden wilde
eenden, slobeenden, krakeenden en wintertaling en lagere aantallen van andere
eendensoorten aanwezig in de Ackerdijkse Plassen en Zuidpolder van Delfgauw. De
concentratie wintertalingen in de Ackerdijkse Plassen piekt regelmatig tot boven de 900
exemplaren In het donker zijn vliegbewegingen van deze eenden vanuit de plassen naar
omliggende polders mogelijk. ’s Nachts zijn ook vliegbewegingen over deelgebied 3 te
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verwachten van eenden (vooral wilde eenden) die vanuit de bebouwde kom van Delft in
omliggende polders gaan foerageren.
Steltlopers
Gemiddeld overwinteren enkele duizenden kieviten in de omgeving van de Ackerdijkse
Plassen. Vele honderden verblijven ’s winters in de Zuidpolder van Delfgauw en kleinere
aantallen in de Noordpolder van Delfgauw (figuur 3.5). Uitwisseling tussen de
verschillende polders is waarschijnlijk, met name tijdens nachtelijk foerageren. Vele
honderden goudplevieren overwinteren in en rond de Ackerdijkse Plassen met piekaantallen boven de duizend vogels (gegevens Vogelwacht Delft e.o.). In de Zuidpolder
komt de soort minder talrijk voor. Buiten het broedseizoen en dan met name in maart
verblijven enkele honderden grutto’s in de Ackerdijkse Plassen (figuur 3.6). Wulpen
verblijven gemiddeld met enkele honderden exemplaren in en rond de Ackerdijkse
Plassen en in de Zuidpolder van Delfgauw (figuur 3.7). Uitwisseling met de polders ten
zuiden en ten westen van Delft is waarschijnlijk.
Meeuwen
Jaarrond foerageren veel meeuwen in de polders rondom Delft alsmede kleinere
aantallen in de stad zelf. In en rondom de Ackerdijkse Plassen verblijven met name in het
winterhalfjaar gemiddeld vele duizenden kokmeeuwen (figuur 3.8) en enkele honderden
zilver- en stormmeeuwen. Groepen van enkele honderden kleine mantelmeeuwen
bevinden zich in het voorjaar in de omgeving van de Ackerdijkse Plassen. Er is veel slaapen foerageertrek over het deelgebied, in het zomerhalfjaar met name van kleine
mantelmeeuw en zilvermeeuw en kleinere aantallen van kokmeeuw en in de
wintermaanden met name van kok-, zilver- en stormmeeuw. Het is niet bekend waar in
het winterhalfjaar de belangrijkste slaapplaatsen liggen, vermoedelijk in het Rotterdamse
havengebied en of langs de kust (onder andere Scheveningen). Tijdens twee
veldbezoeken in januari/februari 2007 is waargenomen dat de slaaptrek over het
deelgebied toen ’s avonds vooral richting kust gericht was. Het betrof een gestage
stroom meeuwen, voornamelijk in de uren voor zonsondergang. Na zonsondergang
namen de aantallen snel af. De vlieghoogte lag over het algemeen onder de 50 m
hoogte.
3.3.2

Strikt beschermde flora en overige fauna (exclusief vogels) in deelgebied 3
Voor een uitgebreidere beschrijving van het voorkomen van strikt beschermde flora en
fauna (exclusief vogels) binnen het plangebied wordt verwezen naar § 3.6. Hier wordt
alleen een korte opsomming gegeven van die strikt beschermde soorten waarvan de
aanwezigheid binnen het deelgebied zeker of zeer waarschijnlijk is en dit binnen het
kader van de Flora- en faunawet relevant is.
Deelgebied 3 bestaat voornamelijk uit de Zuidpolder van Delfgauw, die grotendeels in
gebruik is als landbouwgebied. Centraal in de polder ligt een eendenkooi en een door
ruigte en bosopslag omzoomde plas. Op grond van de aanwezige biotopen en
waarnemingen van beschermde soorten uit de omgeving is het mogelijk dat de rietorchis
incidenteel langs sloten en in op vochtige en relatief schrale locaties voorkomt.
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Verwacht kan worden dat in waterplantenrijke sloten en andere wateren de platte
schijfhoren voorkomt; deze soort is bekend uit de directe omgeving.
Verwacht mag worden dat in nagenoeg alle slootjes en andere permanente wateren de
kleine modderkruiper voorkomt. Het voorkomen van de bittervoorn is waarschijnlijk; van
deze soort zijn diverse waarnemingen bekend uit Delft (eigen waarn. F. Brekelmans). De
meeste wateren in het deelgebied zijn ongeschikt voor de rivierdonderpad, maar het is
niet uit te sluiten dat de soort lokaal voorkomt.
Op basis van het ontbreken van geschikte (optimale) biotopen in deelgebied 3 wordt het
voorkomen van de waterspitsmuis uitgesloten.
Op grond van beschikbare kennis over het voorkomen van vleermuizen rond Delft is het
voorkomen van de volgende soorten mogelijk: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en
meervleermuis.
Op grond van de aanwezige landschapselementen in dit deelgebied wordt verwacht dat
voor de gewone dwergvleermuis voornamelijk de eendenkooi en de nabijgelegen plas,
beschutte watergangen en de directe omgeving van bebouwing en ervan van
boerderijen van belang kunnen zijn als foerageergebied. Van de ruige dwergvleermuis
zijn waarnemingen bekend van de oostrand van Delft (van der Vliet & Brandjes 2006).
Mogelijk worden oudere bomen rond de eendenkooi en op erven van boerderijen door
deze soort gebruikt als (tijdelijke of paar-)verblijfplaats. Deze locaties kunnen ook
worden gebruikt als foerageergebied. Van de laatvlieger zijn waarnemingen bekend van
foeragerende dieren in de omgeving, maar de soort lijkt niet talrijk voor te komen.
Geschikt jachtgebied is beperkt aanwezig in deelgebied 3. Van de Zuidpolder van
Delfgauw zijn waarnemingen bekend van foeragerende meervleermuizen (Achterkamp
et al. 2005, pers. med. K. Mostert). Waarnemingen van de watervleermuis zijn gedaan
langs de oostrand van Delft bij beschutte vijvers. Gezien de waarneemdata betrof dit
waarschijnlijk doortrekkers. Het is niet uitgesloten dat incidenteel rosse vleermuis,
tweekleurige vleermuis, watervleermuis of meervleermuis foerageert in deelgebied 3,
maar gesteld kan worden dat het gebied momenteel niet van belang is voor kolonies of
als foerageergebied voor deze soorten.
3.3.3

Beschermde en ecologisch waardevolle gebieden
De Zuidpolder van Delfgauw is een waardevol open veenweidegebied en wordt deels
beschermd als provinciale EHS. Karakteristiek is de openheid van de polder, het patroon
van kaden en sloten en het verschil tussen de lage droogmakerij in het zuidelijk deel en
het onvergraven, hoger gelegen veenweidegebied in de noordelijke helft van de
Zuidpolder. De aanwezige kreekruggen zorgen ook voor hoogteverschillen in het
landschap. Als gevolg van de lage ligging treedt in de droogmakerij kwel op, terwijl het
water vanuit de hoger gelegen veenweidepolders juist infiltreert naar de diepere
ondergrond. Een aanzienlijk deel van het grasland is licht vochtig en een kleiner deel
vochtig tot nat. Opvallende elementen zijn de eendenkooi van Delfgauw (zie hieronder)
en de Plas van Ruyven. Beiden zijn omgeven door opgaande begroeiing. Het centrale
deel van de Zuidpolder, dat onderdeel vormt van de PEHS, herbergt bijzondere
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weidevogels (onder andere grutto en veldleeuwerik). In het gebied komen nu weinig
waardevolle grasland-, oever- en watervegetaties voor. Dit komt door de hoge
voedselrijkdom van het water (Anonymus 2003). Voor de noordelijke helft (totaal 54 ha)
van de PEHS worden de natuurdoelen Bloemrijk grasland en eventueel Nat
schraalgrasland ontwikkeld. De plekken met onderbemaling lenen zich goed voor het
doeltype Rietland en ruigte. Er is nog geen onderverdeling in hectares bekend. In de
zuidelijke helft, zal in de droogmakerij (totaal 48 ha) een combinatie van de volgende
natuurdoelen worden nagestreefd: Bloemrijk grasland (13 ha), Rietland en ruigte (20
ha), Nat schraalgrasland (10 ha) en Zoet watergemeenschap (5 ha). Een dergelijk
patroon maakt het gebied geschikt voor zowel weidevogels als riet-, moeras- en
watervogels. De gronden die in het gebied worden verworven, zullen in eigendom en
beheer worden overgedragen aan Staatsbosbeheer (Anonymus 2003).

Foto 3.2

Uitzicht op de Zuidpolder van Delfgauw vanaf de Zuideindse Weg ten
zuiden van Delfgauw. Op de achtergrond zijn de bomen te zien die de
eendenkooi van Delfgauw omringen (foto: Bart Achterkamp, augustus
2002).

In de Zuidpolder van Delfgauw zijn tevens enkele kleine terreinen van in totaal 26 ha
begrensd als natuurgebied ter compensatie van de aanleg van de wijk Keizershof in
Pijnacker en de aanleg van de N470. De compensatiegebieden liggen ten zuiden van de
N470 in de buurt van de Zuideindseweg bij Delfgauw en in een kleine strook ten westen
van de Overgauwseweg bij Pijnacker. Ze bestaan uit ca. 8,5 ha plas-drasgebied
(aangelegd in voorjaar 2006) en 17,5 ha percelen met aangepast weidevogelbeheer. De
plas-drasgebieden zijn bedoeld als rust- en voedselgebieden voor eenden en steltlopers,
de weidevogelvriendelijke gebiedsdelen worden onder andere pas laat in het
broedseizoen gemaaid.
Tenslotte ligt in de Zuidpolder de eendenkooi van Delfgauw met een afpalingskring van
1.130 m. Deze kooi is in particulier eigendom. Voor een beknopte toelichting met
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betrekking tot het functioneren van een eendenkooi wordt verwezen naar hetgeen
beschreven voor de eendenkooi van Schipluiden (§ 3.2.3). De eendenkooi van Delfgauw
is voor zover bekend niet in gebruik voor wetenschappelijk onderzoek (oftewel er
worden geen eenden gevangen en geringd).
3.3.4

Autonome ontwikkeling
Binnen deelgebied 3 wordt, met het oog op uitbreiding van de PEHS in de Zuidpolder
van Delfgauw, vooral een toename van extensief beheerd (mogelijk schraal) grasland
verwacht wat gunstig kan zijn voor weidevogels. Graslandbeheer kan, indien dit
verschralend is, voor bijvoorbeeld de rietorchis geschikte biotopen vormen. Een toename
van natuurlijk ingericht oppervlaktewater zal voor vissen, waaronder kleine
modderkruiper en bittervoorn, een uitbreiding van het leefgebied beteken. Hiervan
zullen ook amfibieën in algemene zin kunnen profiteren.

3.4
3.4.1

Deelgebied 4 (Klapwijkse Knoop)
Vogels in deelgebied 4
Kolonievogels in deelgebied 4
Binnen deelgebied 4 komen geen koloniebroedende soorten (aalscholver, reigers,
meeuwen of sterns) tot broeden, mogelijk met uitzondering van oever- en of
huiszwaluw. Zowel in als buiten het broedseizoen zijn van voornoemde soorten echter
wel dagelijks vliegbewegingen over deelgebied 4 te verwachten van vogels die buiten
het deelgebied broeden.
Aalscholver
Zowel in het broedseizoen als daarbuiten, komen aalscholvers in kleine aantallen
verspreid voor op sloten en vaarten binnen deelgebied 4. In het broedseizoen betreft het
waarschijnlijk voornamelijk vogels uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten
van Delft (zie § 3.8) of uit een kleine kolonie in het Van Tuyllpark in Zoetermeer (9
broedparen in 2003). Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van elders te verwachten.
Reigers en lepelaar
In het broedseizoen foerageren kleine aantallen blauwe reigers langs het open water en
in graslanden binnen deelgebied 4. Het merendeel van deze vogels is waarschijnlijk
afkomstig uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft (zie § 3.8) of
uit kleine kolonies in het Van Tuyllpark in Zoetermeer (17 broedparen in 2003) en Berkel
en Rodenrijs (7 broedparen in 2006). Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van elders
te verwachten.
Onregelmatig worden in de periode maart – september foeragerende of overvliegende
lepelaars waargenomen. Het betreft relatief geringe aantallen. Voor informatie over
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gebiedsgebruik en vliegbewegingen van lepelaar rondom Delft wordt verwezen naar §
3.7.
Overige koloniebroedende soorten
Buiten het plangebied van de Zuidring bevinden zich enkele meeuwen- en visdiefkolonies, waarvan oudervogels mogelijk soms ook in deelgebied 4 foerageren of er
overheen vliegen. De kleine aantallen visdieven die in deelgebied 3 broeden, zullen soms
ook in deelgebied 4 foerageren.
Er zijn geen gegevens opgevraagd met betrekking tot het voorkomen van kolonies van
oever- of huiszwaluw in het plangebied. Van beide soorten zijn in en net buiten het
broedseizoen wel vliegbewegingen in deelgebied 4 te verwachten, maar deze
vliegbewegingen zijn weinig risicovol, onder andere omdat het om kleine, zeer wendbare
soorten gaat.
Broedende weidevogels in deelgebied 4
Het resterende open weidegebied in deelgebied 4 is niet betekenisvol voor broedende
weidevogels. In het oostelijke deel zijn in voorjaar 2007 een broedpaar kievit en een
broedpaar grutto vastgesteld (zie figuur 3.14)(gegevens Bureau Waardenburg).
Overige broedvogels van de Rode Lijst in deelgebied 4
Voor broedvogels is deelgebied 4 ook weinig betekenisvol. Binnen deelgebied 4 zijn
broedgevallen van enkele Rode Lijstsoorten te verwachten (onder andere patrijs,
boerenzwaluw, kneu), maar details ontbreken. Gedurende het broedseizoen van 2005
zijn regelmatig ransuilen in dit deelgebied waargenomen (gegevens Vogelwacht Delft
e.o.), maar het is niet bekend of deze ook binnen het deelgebied gebroed hebben.
Niet-broedvogels in deelgebied 4
In het nog niet bebouwde gebied tussen de bebouwing van Pijnacker en Berkel en
Rodenrijs resteert slechts een gering oppervlak open polders. De betekenis van dit
gebied voor niet-broedvogels is niet goed af te leiden uit de bestaande telgegevens. Een
belangrijk deel van het relevante telgebied is inmiddels opgespoten en bouwrijp gemaakt
voor de nieuwbouwwijk Keizershof en wordt doorsneden door de westelijke tak van de
N470. In de oostelijke helft van het deelgebied is de zuidtak van de N470 aangelegd
alsmede een aantal andere infrastructurele werken. Het is daarom waarschijnlijk dat
deelgebied 4, in vergelijking tot de andere deelgebieden in de Zuidring, van geringe
betekenis is voor vogels. Verwacht wordt dat in de resterende open polders kleine
aantallen niet-broedvogels (zwanen, ganzen, eenden en steltlopers) overwinteren, maar
recente informatie ontbreekt.
3.4.2

Strikt beschermde flora en overige fauna (exclusief vogels) in deelgebied 4
Voor een uitgebreidere beschrijving van het voorkomen van strikt beschermde flora en
fauna (exclusief vogels) binnen het plangebied wordt verwezen naar § 3.6. Hier wordt
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alleen een korte opsomming gegeven van die strikt beschermde soorten waarvan de
aanwezigheid binnen het deelgebied zeker of zeer waarschijnlijk is en dit binnen het
kader van de Flora- en faunawet relevant is.
Deelgebied 4 bestaat voornamelijk uit landbouwgebied met kassen. Op grond van de
aanwezige biotopen en waarnemingen van beschermde soorten uit de omgeving lijkt het
onwaarschijnlijk dat de rietorchis of andere orchissoorten in dit deelgebied voorkomen.
Verwacht kan worden dat in waterplantenrijke sloten en andere wateren de platte
schijfhoren voorkomt; deze soort is bekend uit de directe omgeving.
Verwacht mag worden dat in nagenoeg alle slootjes en andere permanente wateren de
kleine modderkruiper voorkomt. Het voorkomen van de bittervoorn is waarschijnlijk; van
deze soort zijn diverse waarnemingen bekend uit Delft (eigen waarn. F. Brekelmans). De
meeste wateren in het deelgebied zijn ongeschikt voor de rivierdonderpad, maar het is
niet uit te sluiten dat de soort lokaal voorkomt.
In deelgebied 4 zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor waterspitsmuis. Op grond
daarvan en het ontbreken van betrouwbare waarnemingen uit de directe omgeving kan
het voorkomen van deze soort worden uitgesloten.
Op grond van beschikbare kennis over het voorkomen van vleermuizen rond Delft is het
voorkomen van de volgende soorten mogelijk: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en
meervleermuis.
Op grond van de aanwezige landschapselementen in dit deelgebied wordt verwacht dat
de gewone dwergvleermuis in het deelgebied foerageert, maar de aantallen zullen
beperkt zijn. Op grond van de afwezigheid van een oud bomenbestand in deelgebied 4
wordt verwacht dat dit deelgebied van zeer beperkt belang is voor de ruige
dwergvleermuis. Voor laatvlieger is geschikt jachtgebied zeer beperkt aanwezig in
deelgebied 4 en het gebied lijkt niet van belang voor deze soort. Het is niet uitgesloten
dat incidenteel rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis of meervleermuis
in deelgebied 4 foerageert of dat grotere watergangen in deelgebied 4 in beperkte mate
gebruikt worden door meer- of watervleermuis als verbindingsroute. Gesteld kan
worden dat het gebied momenteel niet van belang is voor kolonies of als
foerageergebied voor deze soorten.
3.4.3

Beschermde en ecologisch waardevolle gebieden in deelgebied 4
Ten zuiden van de Groene Kade wordt, in het kader van ontwikkeling van de Groenzone
Berkel en Pijnacker (onderdeel van de Groenblauwe Slinger), natte natuur,
recreatiegebied en waterberging gerealiseerd. Een ecologische verbindingszone van ca.
30 m breed verbindt de Bergboezem en de Ackerdijkse Plassen westelijk hiervan met
delen van de Groenzone ten (zuid)oosten van Pijnacker tot aan bosgebied De Balij ten
westen van Zoetermeer (zie ook deelgebied 5). Als doelsoorten worden waterspitsmuis,
dwergmuis, variabele waterjuffer, watervleermuis en rietzanger genoemd. Vanwege de

55

uitgebreide infrastructuur en nieuwbouw in deelgebied 4 zal de Groenzone hier van
beperkte ruimtelijke omvang zijn. In deelgebied 4 wordt de Groenzone ingericht als een
parkachtig landschap waarbij een netwerk van bomenlanen het landschap in
compartimenten (‘kamers’) opdelen (figuur 3.13). Een smal gedeelte van de Groenzone
in deelgebied 4 wordt afgegraven om de continuïteit van het moerassysteem aan
weerzijden van de Klapwijkse Knoop vorm te geven (Ontwerpbestemmingsplan
Groenzone Berkel-Pijnacker, september 2005). Vanwege de hoogteverschillen tussen de
poldereenheden is het niet mogelijk een directe waterverbinding te realiseren en is in de
uitwerking van het Masterplan een ecopassage opgenomen (van Paridon et al. 2005).

Figuur 3.13 Uitwerking van Masterplan Groenzone, onderdeel Klapwijkse Knoop
(bron: Provincie Zuid-Holland).
3.4.4

Autonome ontwikkeling
Als gevolg van de realisatie van de Groenzone neemt het areaal potentieel leef- en
foerageergebied voor een groot aantal beschermde soorten toe. Hierbij valt in eerste
instantie te denken aan vleermuizen, die kunnen profiteren van de aanleg van
bijvoorbeeld moerasbos, open water en rietlanden. Hetzelfde geldt voor
watervogelsoorten, zoals grauwe gans, en rietvogels, zoals kleine karekiet, die met de
realisatie van de Groenzone in dit deelgebied meer broedgelegenheid vinden.
Graslandbeheer kan, indien dit verschralend is, voor bijvoorbeeld de rietorchis geschikte
biotopen vormen. Een toename van natuurlijk ingericht oppervlaktewater zal voor
vissen, waaronder kleine modderkruiper en bittervoorn, een uitbreiding van het
leefgebied betekenen. Hiervan zullen ook amfibieën in algemene zin kunnen profiteren.

56

3.5
3.5.1

Deelgebied 5 (Pijnacker - Zoetermeer)
Vogels in deelgebied 5
Kolonievogels in deelgebied 5
Binnen deelgebied 5 komen geen koloniebroedende soorten (aalscholver, reigers,
meeuwen of sterns) tot broeden, mogelijk met uitzondering van oever- en of
huiszwaluw. Zowel in als buiten het broedseizoen zijn van voornoemde soorten echter
wel dagelijks vliegbewegingen over deelgebied 5 te verwachten van vogels die buiten
het deelgebied broeden.
Aalscholver
Zowel in het broedseizoen als daarbuiten, komen aalscholvers in kleine aantallen
verspreid voor op sloten en vaarten binnen deelgebied 5. In het broedseizoen betreft het
waarschijnlijk voornamelijk vogels uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten
van Delft (zie § 3.8) of uit een kleine kolonie in het Van Tuyllpark aan de oostkant van
Zoetermeer (9 broedparen in 2003). Buiten het broedseizoen zijn ook vogels van elders
te verwachten.
Reigers en lepelaar
In het broedseizoen foerageren kleine aantallen blauwe reigers langs het open water en
in graslanden binnen deelgebied 5. Het merendeel van deze vogels is waarschijnlijk
afkomstig uit de kolonie in de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft (zie § 3.8) of
uit kleine kolonies in het Van Tuyllpark aan de oostkant van Zoetermeer (17 broedparen
in 2003) en Berkel en Rodenrijs (7 broedparen in 2006). Buiten het broedseizoen zijn ook
vogels van elders te verwachten.
Onregelmatig worden in de periode maart – september foeragerende of overvliegende
lepelaars waargenomen, zoals bijvoorbeeld op 7 juni 2003 toen in het zuidelijke deel
verspreid 3 volwassen foeragerende lepelaars werden waargenomen (eigen waarneming
H. Prinsen). Het betreft relatief geringe aantallen. Voor informatie over gebiedsgebruik
en vliegbewegingen van lepelaar rondom Delft wordt verwezen naar § 3.7.
Overige koloniebroedende soorten
Buiten het plangebied bevinden zich enkele meeuwen- en visdiefkolonies, waarvan
oudervogels mogelijk soms ook in deelgebied 5 foerageren of er overheen vliegen.
Er zijn geen gegevens opgevraagd met betrekking tot het voorkomen van kolonies van
oever- of huiszwaluw in het plangebied. Van beide soorten zijn in en net buiten het
broedseizoen wel vliegbewegingen in deelgebied 5 te verwachten, maar deze
vliegbewegingen zijn weinig risicovol, onder andere omdat het om kleine, zeer wendbare
soorten gaat.

57

Broedende weidevogels in deelgebied 5
Het gebied ten zuiden van de Ruivensche Vaart is van belang voor weidevogels (figuur
3.14). In voorjaar 2007 zijn hier tureluur (3 territoria), grutto (9 territoria), slobeend (3
territoria), en veldleeuwerik (1 territoria) vastgesteld (gegevens Bureau Waardenburg). Er
zijn geen weidevogelgegevens beschikbaar van het oostelijke deel van de Oude Polder
van Pijnacker ten noorden van de Ruivensche Vaart en het oostelijke deel van de
Voorafsche Polder tussen Plashoeve en de Strikkade. Gezien het beperkte habitat komen
hier hooguit zeer kleine aantallen weidevogels tot broeden.

Figuur 3.14 Voorkomen van enkele weidevogelsoorten van de Rode Lijst in 2007 in
deelgebied 4 en 5 ten zuiden van de Ruivensche Vaart in de Nieuwe
Droogmaking (gegevens Bureau Waardenburg).
Overige broedvogels van de Rode Lijst in deelgebied 5
Binnen deelgebied 5 zijn broedgevallen van enkele Rode Lijstsoorten te verwachten
(onder andere patrijs, boerenzwaluw, kneu), maar details ontbreken.
Niet-broedvogels in deelgebied 5
Het grootste deel van deelgebied 5 wordt in de huidige situatie nog ingenomen door
glastuinbouw waar nauwelijks vogels te verwachten zijn. In de Nieuwe Droogmaking ten
zuiden van de Ruivensche Vaart resteert binnen deelgebied 5 nog een gering oppervlak
open polders. Van dit gebied zijn geen bestaande recente vogeltelgegevens bekend,
anders dan enkele losse waarnemingen. Verwacht wordt dat in dit gebied in de nazomer
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en in het winterhalfjaar onregelmatig en relatief kleine aantallen niet-broedvogels
(zwanen, ganzen, eenden en steltlopers) pleisteren.
3.5.2

Strikt beschermde flora en overige fauna (exclusief vogels) in deelgebied 5
Voor een uitgebreidere beschrijving van het voorkomen van strikt beschermde flora en
fauna (exclusief vogels) binnen het plangebied wordt verwezen naar § 3.6. Hier wordt
alleen een korte opsomming gegeven van die strikt beschermde soorten waarvan de
aanwezigheid binnen het deelgebied zeker of zeer waarschijnlijk is en dit binnen het
kader van de Flora- en faunawet relevant is.
Deelgebied 5 bestaat voornamelijk uit landbouwgebied met kassen. Op de website van
de Natuur- en Milieunbescherming Pijnacker wordt melding gemaakt van de rietorchis in
de wijk Klapwijk, die grenst aan dit deelgebied. Op grond daarvan is het mogelijk dat de
soort lokaal in slootkanten voorkomt.
Vermoedelijk is de kwaliteit van de meeste wateren in dit gebied niet voldoende voor de
platte schijfhoren; mogelijk is de soort lokaal aanwezig in schone, waterplantenrijke
slootjes.
Verwacht mag worden dat in de wat schonere en waterplantenrijke slootjes de kleine
modderkruiper voorkomt. Het voorkomen van de bittervoorn is waarschijnlijk; van deze
soort zijn diverse waarnemingen bekend uit Delft (eigen waarn. F. Brekelmans). De
meeste wateren in het deelgebied zijn ongeschikt voor de rivierdonderpad, maar het is
niet uit te sluiten dat de soort lokaal voorkomt.
In deelgebied 5 zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor waterspitsmuis. Op grond
daarvan en het ontbreken van betrouwbare waarnemingen uit de directe omgeving kan
het voorkomen van deze soort worden uitgesloten.
Op grond van beschikbare kennis over het voorkomen van vleermuizen rond Delft is het
voorkomen van de volgende soorten mogelijk: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en
meervleermuis.
Op grond van de aanwezige landschapselementen in dit deelgebied wordt verwacht dat
de gewone dwergvleermuis in het gebied foerageert, maar de aantallen zullen naar
verwachting beperkt zijn. Met name de lintbebouwing van Noordeinde biedt potenties
voor verblijfplaatsen. Voor de ruige dwergvleermuis ontbreekt voldoende geschikt
habitat in de vorm van bossen, parken en boomgroepen met oudere bomen. Dit geldt
tevens voor rosse vleermuis, laatvlieger en tweekleurige vleermuis. De watervleermuis is
een sterk lichtmijdende soort, waardoor het gebied met zijn kassenverlichting ook voor
deze soort naar verwachting niet van betekenis is. Mogelijk wordt de Ruivensche Vaart
gebruikt als verbindingsroute door de meervleermuis; naar verwachting is dit gebruik
zeer beperkt, gezien de hoeveelheid verlichting in het gebied.
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3.5.3

Beschermde en ecologisch waardevolle gebieden in deelgebied 5
Ten (zuid)oosten van Pijnacker wordt, in het kader van ontwikkeling van de Groenzone
Berkel en Pijnacker (onderdeel van de Groenblauwe Slinger), natte natuur, recreatiegebied en waterberging gerealiseerd. Als doelsoorten voor de Groenzone worden
waterspitsmuis, dwergmuis, variabele waterjuffer, watervleermuis en rietzanger
genoemd. De grens tussen de Vinex-wijk Tolhek en het landschap van de Groenzone zal
worden gevormd door de oosttak van de N470. Deze wordt aan de oostzijde begrensd
door moerasbos en beplanting met els, wilg en es (figuur 3.15). Ten oosten van de
Ruivensche Vaart wordt een poldermozaïek voorzien met riet- en hooilanden
doorsneden door talloze waterlopen en walletjes (van Paridon et al. 2005). Deze natte
polders komen in beheer van Staatsbosbeheer.

Figuur 3.15 Uitwerking van Masterplan Groenzone, onderdeel Oostmeerpolder en
Voorafsche Polder (bron: Provincie Zuid-Holland).
3.5.4

Autonome ontwikkeling
Als gevolg van de realisatie van de Groenzone neemt het areaal potentieel leef- en
foerageergebied voor een groot aantal beschermde soorten toe. Hierbij valt in eerste
instantie te denken aan vleermuizen, die kunnen profiteren van de aanleg van
bijvoorbeeld moerasbos, open water en rietlanden. Op lange termijn zou een soort als de
waterspitsmuis zich kunnen vestigen. Hetzelfde geldt voor watervogelsoorten, zoals
grauwe gans, en rietvogels, zoals kleine karekiet, die met de realisatie van de Groenzone
in dit deelgebied meer broedgelegenheid vinden. Graslandbeheer kan, indien dit
verschralend is, voor bijvoorbeeld de rietorchis geschikte biotopen vormen. Een toename
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van natuurlijk ingericht oppervlaktewater zal voor vissen, waaronder kleine
modderkruiper en bittervoorn, een uitbreiding van het leefgebied betekenen. Hiervan
zullen ook amfibieën in algemene zin kunnen profiteren.

3.6

Strikt beschermde soorten flora en fauna (exclusief vogels) in het
plangebied
Flora
Op grond van de aanwezige biotopen en waarnemingen van beschermde soorten uit de
omgeving is het mogelijk dat de rietorchis incidenteel in het plangebied langs sloten
voorkomt. Deze soort is in Zuid-Holland tegenwoordig zeldzaam buiten natuurgebieden
en is nagenoeg uit het agrarisch gebied verdwenen.

Foto 3.3

Rietorchis (foto: Martijn Veen)

Op locaties met bos en bosopslag kan het voorkomen van de grote keverorchis niet
worden uitgesloten; deze soort komt voor op vrij vochtige, meestal vrij voedselrijke en
kalkhoudende bodems en is ondermeer bekend uit de noordrand van Rotterdam en
Zoetermeer (Brekelmans et al. 2006) en is in 1998 ten zuidwesten van Schipluiden
aangetroffen (bron: KNNV Delft). Bij een recente inventarisatie van de Kerkpolder ten
ZW van Delft is de soort niet aangetroffen (Brekelmans & Bakker 2006).
Twee soorten orchideeën die recent in West-Nederland lijken toe te nemen zijn
bijenorchis en hondskruid. Met name met schelpenrijk zeezand opgespoten terreinen en
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zandlichamen bieden voor deze soorten potentieel leefgebied; veelal hebben de
groeiplaatsen en populaties een onbestendig karakter. Waarnemingen van de bijenorchis
buiten de duinen zijn bekend uit Zoetermeer, Hondskruid is aangetroffen in een berm op
Rotterdam-Zuid (Brekelmans et al. 2006). De kans op het voorkomen van deze soorten
wordt zeer klein geacht en alleen het talud van de aan te leggen A4 biedt mogelijkheden
voor deze soorten. Andere uit de omgeving bekende soorten zijn gevlekte orchis en
brede orchis. De laatste soort is in 2005 waargenomen aan de zuidkant van Rijswijk
(bron: KNNV Delft). Voor beide orchideeën is binnen het deelgebied geen geschikt
habitat aanwezig en hun voorkomen wordt uitgesloten.
Ook voor beschermde muurflora als tongvaren en steenbreekvaren is in het gebied geen
geschikt biotoop aanwezig.
Overige strikt beschermde soorten die kunnen worden aangetroffen zijn bijvoorbeeld
daslook, gele helmbloem, wilde marjolein, prachtklokje, ruig klokje en akkerklokje. Van
deze soorten zijn waarnemingen bekend uit de omgeving (bron: KNNV Delft). In
voorkomende gevallen betreft het uitgeplante of –gezaaide exemplaren, of vanuit
omliggende tuinen verwilderde populaties. Dergelijke soorten zijn binnen dit kader niet
relevant aangezien de Flora- en faunawet hierop niet van toepassing is.
Weekdieren
Verwacht kan worden dat in waterplantenrijke sloten en andere wateren binnen het
plangebied de platte schijfhoren voorkomt; deze soort is bekend uit de directe
omgeving. Andere strikt beschermde soorten weekdieren worden niet verwacht.
Ongewervelden
In invasiejaren is het mogelijk dat tijdelijk en met één tot enkele exemplaren de
dagvlinders rouwmantel en keizersmantel in het plangebied aanwezig zijn. In 2006 zijn
van beide soorten in de omgeving waarnemingen gedaan, waaronder de noordrand van
Rotterdam (bSR 2006). Het voorkomen van populaties van deze soorten kan worden
uitgesloten en waarnemingen hebben altijd betrekking op zwervende exemplaren.
Vissen
Verwacht mag worden dat in nagenoeg alle slootjes en andere permanente wateren de
kleine modderkruiper voorkomt. Deze soort is onder andere bekend van de Kerkpolder
aan de westkant van Delft, Polder Schieveen en wateren in de oostrand van Delft
(Brekelmans & Bakker 2006; Brekelmans et al. 2006; eigen waarnemingen F.
Brekelmans).
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Foto 3.4

Kleine modderkruiper (foto: Floris Brekelmans)

Het voorkomen van de bittervoorn is waarschijnlijk; van deze soort zijn diverse
waarnemingen bekend uit Delft (eigen waarneming F. Brekelmans). Verwacht mag
worden dat de bittervoorn aanwezig is in de wat grotere open wateren, zoals de Gaag
en de Zweth.
Van de rivierdonderpad zijn uit de ruime omgeving waarnemingen bekend, waaronder
de Kralingse Plas in Rotterdam (Brekelmans et al. 2006). Deze soort komt in WestNederland voor in wateren waarin puin, stortsteen en andere hard substraten zijn
aangebracht, meestal betreft dit wat grotere wateren. De meeste wateren in het
deelgebied zijn voor deze soort ongeschikt, maar het is niet uit te sluiten dat de
rivierdonderpad bijvoorbeeld in de Zweth of de Delftsche Schie voorkomt. Het
voorkomen van andere strikt beschermde vissoorten wordt op grond van hun
habitateisen en voorkomen in Nederland uitgesloten.
Amfibieën
In het plangebied worden alleen algemeen voorkomende beschermde soorten verwacht,
waaronder bastaardkikker (nieuwe naam voor middelste groene kikker), kleine
watersalamander, gewone pad en bruine kikker. Het voorkomen van strikt beschermde
soorten kan op grond van afwezigheid van geschikte biotopen en voorkomen in de regio
worden uitgesloten. Uit het verleden zijn waarnemingen bekend van de rugstreeppad uit
het gebied ten zuiden van Delft, maar waarschijnlijk betreft dit waarnemingen van de
veenmol (pers. med. A. van Diepenbeek). Deze krekelachtige maakt een geluid dat erg
lijkt op dat van de rugstreeppad. Eigen waarnemingen in 2005 en 2006 bevestigen het
voorkomen van de veenmol en afwezigheid van de rugstreeppad in het gebied tussen
Delft en Rotterdam (eigen waarnemingen F. Brekelmans). Ook de heer J. Cöp meldt dat
de soort recent niet is aangetroffen in het gebied. De rugstreeppad is in de omgeving
vooralsnog alleen bekend van het gebied ten oosten van de N209 (kaart Provincie ZuidHolland).
Reptielen
Uit het gebied zijn geen waarnemingen bekend van strikt beschermde reptielen. Recent
is ten zuiden van Delft, in deelgebied 2, een ringslang waargenomen (pers. med. D.
Tubbing), maar de herkomst van dit dier is onduidelijk. Vooralsnog is rond Delft
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waarschijnlijk geen sprake van een natuurlijke situatie en het waargenomen dier is
mogelijk een uitgezet of zwervend exemplaar. De dichtstbijzijnde populatie is aanwezig
in de omgeving van Gouda – Alphen aan de Rijn (bron: website Ravon).
Grondgebonden zoogdieren
Uit de omgeving is het voorkomen van de Noordse woelmuis en de waterspitsmuis
bekend (Vlaardingse Vlietlanden). Het voorkomen van de Noordse woelmuis in het
plangebied kan worden uitgesloten aangezien geen geschikte biotopen aanwezig zijn.
De status van de waterspitsmuis rond Delft is zeer onduidelijk. Mogelijk is in de
Vlaardingse Vlietlanden nog sprake van een populatie, maar recente gegevens
ontbreken (pers. med. K. Mostert). In 1998 zijn wel sporen van waterspitsmuis
aangetroffen op een sporenplank (inktkussen) onder de Leebrug (Brandjes & Veenbaas
1998). Ook bestaan onbevestigde waarnemingen van de waterspitsmuis rond de
Ackerdijkse Plassen (Achterkamp et al. 2005). In en rond dat gebied is recentelijk
onderzoek uitgevoerd door Natuurmonumenten. De uitkomst daarvan zou kunnen
worden opgevraagd, maar omdat het terrein niet beroerd wordt door de geplande
ingrepen wordt dit niet als noodzakelijk gezien. Verder melden Achterkamp et al. (2005)
de vondst van een waterspitsmuisschedel in een braakbal die ten westen van het gebied
Ruyven gevonden is door Kees Mostert. Vermoedelijk betreft dit dezelfde schedel die
ook in een aantal andere referenties vermeld wordt (Koolstra 2003; Groenteam 2006).
Op grond van deze gegevens kan niet worden uitgesloten dat de waterspitsmuis in de
meest geschikte biotopen in het gebied tussen Rotterdam en Delft voorkomt. Dit zijn
bijvoorbeeld goed ontwikkelde vegetaties op de oevers van sloten en vaarten en
natuurgebieden.
Vleermuizen
Op grond van beschikbare kennis over het voorkomen van vleermuizen rond Delft is het
voorkomen van de volgende soorten mogelijk: gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en
meervleermuis.
De gewone dwergvleermuis is een algemeen voorkomende soort in en rond Delft (pers.
med. K. Mostert; eigen waarnemingen F. Brekelmans). De soort heeft verblijfplaatsen in
bebouwing en uit de wijk Tanthof is een kolonie bekend. Daarnaast zijn één of twee
kraamkolonies aanwezig in wijk de Koningshof (Pijnacker) van in totaal enkele tientallen
dieren. Een kolonie is bekend van Berkel-Rodenrijs, met enige tientallen dieren; deze
worden tot in de bebouwde kom van Oude Leede aangetroffen. De mannetjes van deze
soort bezetten paarverblijven in bebouwing en huizen en boerderijen binnen het
deelgebied kunnen in gebruik zijn als paarverblijf. Veelal wordt gefoerageerd in tuinen,
parken en gebieden met voldoende beschutting in de vorm van bos, bomen en kleine
landschapselementen. Open akker- en weidegebied wordt vermeden.
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Van de ruige dwergvleermuis zijn waarnemingen bekend van de oostrand van Delft (van
der Vliet & Brandjes 2006). Concentraties jagende dieren in het najaar zijn soms
waargenomen, zoals bij de Bergboezem ten zuiden van Oude Leede. Deze soort,
waarvan de vrouwtjes jaarlijks migreren tussen het zomerleefgebied in Oost-Europa en
het winterleefgebied in Nederland, is in belangrijke mate gebonden aan bomen. De
mannetjes verblijven in bijvoorbeeld spleten en achter schors, waar zijn hun
paarverblijven hebben. Het foerageergebied vertoont grote overlap met dat van de
gewone dwergvleermuis. Op grond van de beperkte ouderdam van het bomenbestand
wordt verwacht dat het plangebied van zeer beperkt belang is voor de ruige
dwergvleermuis.
Van de laatvlieger zijn waarnemingen bekend uit Delft, maar de soort lijkt niet talrijk
voor te komen. Een kolonie is aanwezig in Nootdorp (pers. med. K. Mostert). De soort
kan worden aangetroffen in gelijksoortig foerageergebied als van beide dwergvleermuizen, maar kiest daarbij in de regel voor de open, maar beschut gelegen,
jachtgebied. Geschikt jachtgebied is aanwezig in verschillende delen van het plangebied,
maar het plangebied wordt niet van groot belang geacht voor de laatvlieger.
De rosse vleermuis is in de omgeving van Delft zeldzaam; deze boombewonende soort is
gebonden aan parken en bossen met een voldoende oud bomenbestand. De Kerkpolder
is bijvoorbeeld nog te jong om voor deze soort van belang te kunnen zijn en momenteel
biedt alleen de Delftse Hout mogelijkheden voor de rosse vleermuis. Het is niet
uitgesloten dat incidenteel een rosse vleermuis foerageert in het plangebied, maar
gesteld kan worden dat het gebied momenteel niet van belang is voor deze soort.
Het aantal waarnemingen van de tweekleurige vleermuis in Zuid-Holland is beperkt;
kolonies en verblijfplaatsen van deze gebouwbewonende soort zijn niet bekend. De
tweekleurig vleermuis is onder andere foeragerend waargenomen bij Zoetermeer,
daarnaast zijn waarnemingen bekend van Rotterdam (Brekelmans & Epe 2004;
Brekelmans et al. 2006). Veelal worden open gebieden, waaronder moerassen en open
wateren, gebruikt als foerageergebied. Op grond van gebiedskenmerken kan worden
gesteld dat het plangebied momenteel niet van belang is voor de tweekleurige
vleermuis.
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Foto 3.5

Watervleermuizen (foto: Fleur van Vliet).

Van zowel water- als meervleermuis zijn uit Delft alleen incidentele waarnemingen
bekend. De watervleermuis heeft verouderend bosbestand nodig, momenteel biedt
alleen de Delftse Hout potenties voor deze soort. De meervleermuis verblijft in
bebouwing, kolonies zijn niet bekend uit Delft (pers. med. K. Mostert). Beide soorten
foerageren boven open water, waaronder vaarten, kanalen, plassen en vijvers.
Lijnvormige wateren worden daarnaast gebruikt als verbindingsroute tussen verblijfplaats
en foerageergebied en tussen zomer- en winterleefgebied. Overwintering vindt plaats in
bunkers, kelders en andere vochtige ruimten met een stabiele temperatuur in de
winterperiode.
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Tabel 3.1

Soorten van Flora- en faunawet tabel 2 en 3, bekend uit de regio en hun
waarschijnlijke voorkomen binnen het plangebied. Soorten die van nature
niet in het gebied verwacht worden, maar zijn aangeplant of uitgezaaid
worden niet vermeld. Bronnen met betrekking tot categorie vastgesteld:
Achterkamp et al 2005, de Boer en Schouten 2003, Brekelmans & Prinsen
2008, Groenteam 2006, Koolstra 2003 en Reitsma & Brandjes 2003.
Expert judgement geeft aan of de soort te verwachten is en zo ja, waar in
het plangebied (dg= deelgebied Zuidring). Hierbij is de aanduiding
‘mogelijk’ gebruikt voor soorten die wel buiten het plangebied in de
omgeving voorkomen en dus mogelijk ook in het plangebied, maar waar
dit op basis van literatuur of eigen onderzoek niet is bevestigd, ‘niet uit te
sluiten’ betreft soorten die niet verwacht worden, maar ook niet kunnen
worden uitgesloten vanwege incidenteel voorkomen in de omgeving.

Soort

Planten
gevlekte orchis
brede orchis
rietorchis
grote keverorchis
bijenorchis
hondskruid
Weekdieren
platte schijfhoren

Tabel
2/3

Voorkomen in plangebied
Vastgesteld

Expert judgement (locaties)

2
2

Nee
Nee

Nee
Nee

2
2
2
2

Nee
Nee
Nee
Nee

Mogelijk (dg 1,2,3 en 5)
Nee
Niet uit te sluiten
Niet uit te sluiten

3

Ja

Mogelijk (alle dg)

Vissen
bittervoorn

3

Ja

Ja (alle dg)

kleine modderkruiper

2

Ja

Ja (alle dg)

rivierdonderpad
Amfibieën en reptielen
rugstreeppad
ringslang

2

Nee

Mogelijk (m.n. Zweth, Gaag, Schie)

3
3

Nee
Nee

Nee
Nee

Grondgebonden zoogdieren
waterspitsmuis
noordse woelmuis

3
3

Nee
Nee

Nee
Nee

Vleermuizen
gewone dwergvleermuis
ruige dwergvleermuis
laatvlieger

3
3
3

Ja
Nee
Nee

Ja (foeragerend, verblijfplaatsen, alle dg)
Ja (foeragerend, verblijfplaatsen, alle dg)
Ja (foeragerend, verblijfplaatsen, alle dg)

gewone grootoorvleermuis
rosse vleermuis
tweekleurige vleermuis
watervleermuis

3
3
3
3

Nee
Nee
Nee
Nee

Ja (foeragerend, verblijfplaatsen, alle dg)
Ja (foeragerend, alle dg)
Ja (foeragerend, alle dg)
Ja (foeragerend, alle dg)

meervleermuis

3

Nee

Ja (foeragerend, alle dg)
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3.7
3.7.1

Voorkomen en verspreiding lepelaar in en rond het plangebied
Voorkomen in Nederland
De lepelaar is in Nederland een schaarse broedvogel met in 2004 ongeveer 1.750
broedparen verspreid over ongeveer 25 kleinere en grotere kolonies in Laag-Nederland
(SOVON 2002; van Dijk et al. 2005; van Dijk et al. 2006; van Dijk et al. 2007). In
Duitsland, Denemarken en Engeland broedt een klein aantal paren. In Zuid-Europa rond
de Middellandse Zee en in Oost-Europa liggen andere grote kolonies. In totaal
vertegenwoordigt de Nederlandse populatie zo’n 50% van de totale West-Europese
populatie (Hagemeijer & Blair (eds) 1997).
De omvang van het Nederlandse broedbestand is sinds eind jaren zeventig sterk
toegenomen van ruim 200 paar naar ruim 1.750 paar in 2004 (SOVON 2002; Overdijk
& Horn 2005). Dit impliceert een jaarlijkse toename met ruim 7% (bijlage 1). In
afzonderlijke kolonies kan het aantal paren van jaar tot jaar sterk wisselen waarbij een
toename in de ene kolonie vergezeld gaat met een afname in een andere kolonie. Dit
suggereert dat delen van kolonies kunnen verhuizen. Waterstanden op de broedplaatsen
en omringende foerageergebieden lijken hierin en belangrijke factor te zijn, maar ook de
aanwezigheid van vossen kan een rol spelen.
De lepelaar is hier zomergast (feb-sept) en gedurende de winter (okt-mrt) verblijven de
meeste dieren buiten ons land, vooral in West Afrika. De omvang van de Nederlandse
populatie is ca. 4.200 exemplaren waarvan er ca. 3.000 volwassen dieren zijn die ook in
ons land broeden en 1.200 jonge dieren die gedurende hun adolescentie elders
verblijven. Gedurende de voorjaarstrek komen dus ongeveer 3.000 vogels naar
Nederland en gedurende de najaarstrek verlaten gemiddeld ongeveer 4.500 vogels ons
land (van der Winden et al. 2008).
Het voorkomen van de lepelaar in Nederland is beperkt tot het lage en natte deel van
ons land, vooral in het Waddengebied, het Deltagebied en langs het IJsselmeer. De soort
heeft een voorkeur voor dynamische natte milieus, vaak op de overgang van zoet naar
zout. Ze broeden daar op eilanden, in duinvalleien en op kwelders, en in het binnenland
ook in uitgestrekte moerassen met veel waterriet en wisselend, natuurlijk waterpeil met
omvangrijke agrarische cultuurlandschappen (polders, droogmakerijen) in de nabijheid.
Lepelaars broeden vrijwel overal in gemengde kolonies met reigers, aalscholvers, grauwe
ganzen of zilver- en/of kleine mantelmeeuwen. De soort nestelt veelal op de grond in
rietvelden of op kwelders maar in toenemende mate ook in struiken of zelfs in bomen
(Tanger 2007). Tegenwoordig broedt ruim 80% van de Nederlandse populatie binnen
het duin- en kustgebied.
Het voedsel bestaat in het voorjaar uit zoetwaterprooien (onder andere stekelbaars). Er
wordt dan vooral gefoerageerd in ondiepe poldersloten, ondieptes in zee, oeverzones en
moerassen. In het getijdengebied wordt in het late voorjaar en in de zomer ook veel
gefoerageerd op zoutwaterprooien (onder andere garnaal, jonge platvis). Het
voedselgebied strekt zich tijdens de broedperiode uit tot op 40 km van de broedkolonie.
In de nazomer verzamelt de soort zich in de grote wateren met een gunstig
voedselaanbod en veilige rustplaatsen, zoals Lauwersmeer, IJsselmeerkust, Oostvaarders-
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plassen en het Wadden- en Deltagebied (van der Winden et al. 2008). In de
wintermaanden verblijven lepelaars in West-Afrika, met name op de Banc D’Arguin in
Mauretanië (80% van alle Nederlandse broedvogels), in de Senegaldelta en deels ook in
Zuid-Frankrijk, Spanje of Marokko. De Nederlandse juvenielen keren gemiddeld pas na
vier of vijf jaar (winters) weer terug in de broedgebieden.
3.7.2

Broedkolonies in Quackjeswater en Ackerdijkse Plassen
De kolonie lepelaars in het Quackjeswater is in 1989 ontstaan en kent thans een omvang
tussen 130 en 240 paren (Sandberg 2005). De gemiddelde jaarlijkse toename tussen
1989 en 2007 bedraagt bijna 13% (bijlage 1); aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde
voor heel Nederland (7%, zie hierboven). In het aantalverloop zit een aantal pieken en
dalen met jaarlijkse toe- en afnamen van meer dan 60%. Van 1995 – 1998 en van 2001
– 2004 groeide de kolonie van ca. 60 paar naar ca. 240 - 250 paar (figuur 3.15). Ook dit
suggereert dat broedparen tussen jaren regelmatig verkassen. In voorjaren met veel
regenval komen de paren die op de grond een nest bouwen niet tot broeden, dit
verklaart onder andere het relatief lage aantallen broedparen in de jaren na 1998. In
1999 is vanwege droogte in Zuid-Spanje waarschijnlijk een deel van de broedvogels niet
in staat geweest om de voorjaarstrek naar Nederland voort te zetten en hebben in
Nederland weinig vogels gebroed (Bijlsma et al. 2001).

Figuur 3.15 Aantal broedparen lepelaars in het Quackjeswater in Voornes Duin in de
periode 1989 t/m 2007 (Sandberg 2005, aangevuld met recente gegevens
verkregen via E. Sandberg en O.Overdijk
In het Quackjeswater broeden lepelaars op een klein eilandje, deels op de grond, deels in
struiken (foto 3.6). Er wordt gebroed in verschillende lichtingen. De eerste broedparen
keren vaak al begin februari terug in de kolonie en eind februari of begin maart kunnen
de eerste eieren worden gelegd. In de tweede week van april, na ongeveer 28 dagen
vanaf het leggen van het eerste ei, komt de eerste lichting jongen uit. Veel lepelaars,
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waarschijnlijk de vogels die in West-Afrika hebben overwinterd, komen later aan in de
kolonie. De eerste jongen van deze vogels komen pas eind april/begin mei uit, latere
lichtingen kunnen nog nesten met jongen hebben in juni, juli of zelfs augustus (Sandberg
2005).

Foto 3.6

Uitzicht op deel van de broedkolonie lepelaars in het Quackjeswater,
Voornes Duin. Vogels broeden hier zowel op de grond als in struiken. De
belangrijkste mede-kolonievormers zijn hier aalscholver en kleine zilverreiger. Rechts op de foto een crèche van reeds uitgevlogen juveniele
lepelaars (foto: Hein Prinsen, juni 2007).

In de Ackerdijkse Plassen wordt onregelmatig gebroed met 8 paar in 2002 en 1 paar in
2003. Incidenteel hebben ook lepelaars in de Starrevaartplas bij Leidschendam gebroed
(Sandberg 2005).
Het Voornes Duin is in 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 is deze aanwijzing in februari 2008 omgezet naar Natura
2000-gebied. In het aanwijzingsbesluit wordt voor de lepelaar als instandhoudingsdoel
geformuleerd: “Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van ten minste 110 paren” (zie website Ministerie van LNV).
3.7.3

Foerageerfunctie omgeving Delft
De laagveenpolders van Midden-Delfland, inclusief de polders rondom Delft, hebben
tijdens het broedseizoen een belangrijke foerageerfunctie voor (een deel van) de
lepelaars uit de kolonie in het Quackjeswater. Vanaf eind januari/begin februari zijn
naast de vaste voedselzoekende populatie ook doortrekkers aanwezig die Delfland
gebruiken als tussenstop om op te vetten. In de periode van half april tot en met half
mei zijn vooral volwassen voedselzoekende lepelaars uit het Quackjeswater aanwezig.
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De oudervogels wisselen elkaar af op het nest en komen om de beurt in Delfland
foerageren, vrouwtjes vooral
overdag en mannetjes vooral ‘s nachts. Na het
broedseizoen zwerft ook een deel van uitgevlogen jongen naar deze gebieden uit. Het
aantal individuen dat overdag in Delfland wordt waargenomen, is geen goede
afspiegeling van het werkelijke aantal dat dit gebied in de broedtijd gebruikt. Enerzijds
omdat de lepelaars die hier ’s nachts aanwezig zijn nooit geteld worden, anderzijds
omdat ook overdag de soms diep in de sloten foeragerende vogels makkelijk over het
hoofd worden gezien en de aantallen dus onderteld worden.
Verschuiving gebiedsgebruik binnen het jaar
De verdeling van voedselzoekende lepelaars over Delfland verandert door het seizoen
heen (figuur 3.16). Op een aantal vaste plekken worden het hele seizoen (januari september) lepelaars gemeld. In de omgeving van Delft betreft dit de Polder van
Biesland en de Noordpolder van Delfgauw ten noordoosten van Delft, de Woudse
Polder ten westen van Delft en de Ackerdijkse Plassen ten zuidoosten van Delft. In
andere polders is de aanwezigheid van lepelaars beperkter. In de Zuidpolder van
Delfgauw wordt bijvoorbeeld vooral in het voorjaar gefoerageerd. Later in het voorjaar
en in de zomer is een verschuiving te zien van dergelijke gebieden naar foerageerplekken
in bijvoorbeeld de Klaas Engelbrechtspolder en de Kralingerpolder bij De Lier.
Deze verschuivingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Waarschijnlijk één van de
belangrijkste oorzaken vormt de massale voorjaarssterfte van volwassen tiendoornige
stekelbaars na de voortplanting in mei. Uit voedselonderzoek van de Vogelwacht Delft
e.o. blijkt dat juist in een aantal van de polders die vooral vroeg in het voorjaar (wanneer
er nog veel stekelbaarzen zijn) favoriet zijn, weinig of geen andere vissoorten voor de
lepelaar beschikbaar zijn. De lepelaars zoeken dan later in het voorjaar vooral andere
polders op waar ook andere vissoorten beschikbaar zijn. Maar ook het dichtgroeien van
slootbodems met waterplanten of hogere zomerpeilen kunnen een oorzaak zijn van de
verschuivingen van belangrijke foerageergebieden voor lepelaars binnen Delfland binnen
één seizoen. Daarnaast is bekend dat lepelaars die in de Delta broeden (inclusief het
Quackjeswater) na half mei ook in getijdengebieden gaan foerageren (Wintermans &
Wymenga 1996; Sandberg 2005). In die tijd trekken garnalen daar naar ondieper water
en komen daarmee als belangrijke voedselbron beschikbaar. Een deel van de lepelaars uit
het Quackjeswater blijft echter ook na half mei, al dan niet met hun jongen, de
veenweidegebieden rond Delft bezoeken, totdat ze in de loop van juli/augustus de
nazomerpleisterplaatsen in de Delta opzoeken. De oudervogels die met hun jongen naar
Delfland komen, laten de jongen vaak achter op een gemeenschappelijke rustplaats.
Voorbeelden hiervan zijn de Noordpolder van Delfgauw, maar ook de hogere
polderdelen in de Woudse Polder waar de vogels een goed zicht over de omgeving
hebben. De oudervogels kunnen ongestoord voedsel gaan zoeken en hoeven niet meer
op en neer naar het Quackjeswater te vliegen.
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Figuur 3.16 Gemiddeld aantal lepelaars per km2 in Midden-Delfland tijdens verschillende maanden. Het plangebied is aangegeven in
oranje (gegevens Vogelwacht Delft e.o., periode 1996-2006).

Foto 3.7

Adult lepelaar met bedelend juveniel langs de A4 bij het Woudse Bos
(foto: Hein Prinsen, 17 mei 2007).

Voedselbehoefte
Lepelaars zijn van begin februari tot ongeveer half mei afhankelijk van voedsel uit sloten
van (veen)weidegebieden zoals Delfland. Daar warmt het water snel op in de ondiepe
slootjes. De vissen paaien daardoor vroeg in het jaar. De voedselproductie in grote nog
koude wateren (inclusief Haringvliet en Noordzee) loopt in het voorjaar sterk achter op
die in de polders. In Delfland, bijvoorbeeld in de Polder van Biesland en de Dorppolder
bij Schipluiden, worden in het voorjaar dichtheden van 2 tot ruim 3 vissen per m2 sloot
gemeten (gegevens Vogelwacht Delft e.o.). Vanaf 1,5 vis per m2 gaat het foerageersucces van de lepelaar ineens omhoog, vanwege de verhoogde trefkans (E. Sandberg in
litt.). In sloten met dergelijke dichtheden worden regelmatig meerdere (tot 3 à 4) vogels
tegelijkertijd foeragerend waargenomen. Het foerageersucces is uiteraard ook afhankelijk
van het type vis dat in de sloten beschikbaar is. Vroeg in het broedseizoen, wanneer
hooguit kleine jongen op het nest aanwezig zijn, is de voedselbehoefte van volwassen
lepelaars nog relatief gering. Dan kan worden volstaan met relatief kleine prooien, zoals
stekelbaarzen. Met het groeien van de jongen neemt de voedselbehoefte toe. Het is
waarschijnlijk dat in deze periode ook grotere vissoorten, zoals riviergrondel, in grotere
aantallen in ondiep water beschikbaar komen en in belangrijke mate in de
voedselbehoefte kunnen voorzien. In de broedtijd heeft een groot, maar nog niet
vliegvlug jong ongeveer 400 gram vis per dag nodig, terwijl de oudervogels voor eigen
gebruik ongeveer 300 gram eten (Blomert & Wymenga 2000; Sandberg 2005).
Omgerekend naar aantal komt dat overeen met zo’n 1.000 stekelbaarsjes of 70
riviergrondels van gemiddelde lengte per dag. Voor dergelijke aantallen vissen hebben
lepelaars kwalitatief goede voedselgebieden nodig, die in Delfland wel aanwezig zijn en
op bijvoorbeeld Voorne niet. Sandberg (2005) heeft berekend dat in Delfland gemiddeld
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14 km sloot per km2 weidegebied aanwezig is, waarbij de sloten veelal ondiep zijn en een
U-vormig profiel hebben, zodat makkelijk in de sloot zelf gefoerageerd kan worden.
Bovendien komen in de sloten hoge dichtheden prooidieren voor. Op Voorne is
daarentegen gemiddeld maar zo’n 1 tot 4 km sloot per km2 weidegebied aanwezig en
zijn de sloten gemiddeld dieper met een V-vormig slootprofiel. Delfland vormt daarom,
zeker in de eerste helft van het broedseizoen, een essentieel foerageergebied voor
broedende lepelaars in het Quackjeswater op Voorne. Later in het broedseizoen,
wanneer in de monding van het Haringvliet in het getijdengebied relatief grote
hoeveelheden garnalen beschikbaar komen, gaan ook veel lepelaars vanuit de kolonie in
dit gebied ‘naast de deur’ hun voedsel halen.
3.7.4

Vliegbewegingen
De vliegbewegingen van lepelaars bij Delft kunnen onderverdeeld worden in drie typen:
de trek tussen broed- en wintergebieden in voor- en najaar, lokale voedselvluchten
tussen kolonie en voedselgebieden en lokale verplaatsingen tussen voedselgebieden
onderling. De lokale vliegbewegingen vinden, afhankelijk van windkracht en -richting,
veelal plaats op een hoogte tussen de 10 en 50 m boven het maaiveld, met een snelheid
tussen 30 en 60 km per uur (Blomert & Wymenga 2000; Sandberg 2005). Tijdens vooren najaarstrek vliegen lepelaars meestal hoger, maar ook dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Foerageervluchten in het donker?
Het is bekend dat lepelaars in de broedtijd zowel overdag als ’s nachts foerageren. Dit
betekent dat in de broedtijd rondom Delft zowel vliegbewegingen overdag als mogelijk
ook ’s nachts te verwachten zijn. Er is echter weinig bekend over de nachtelijke
activiteiten van lepelaars in dit gebied.
Al in de 60-er jaren, nog voor de aanleg van de Flevopolders, werd vastgesteld dat
lepelaars, afkomstig uit de kolonie in het Naardermeer, ’s nachts langs de zuidkust van
de voormalige Zuiderzee op driedoornige stekelbaars foerageerden (Poorter 1979).
Ook in het Zwanenwater in de duinen van Noord-Holland (van Wetten 1983) en in de
Oostvaardersplassen in Flevoland (Dulfer 1992; van der Winden et al. 1998) is
onderzoek verricht naar de ritmiek van foerageervluchten van en naar de kolonies. Op
basis van de piekaantallen die in de ochtendschemering terugkeerden naar de kolonie en
aan het eind van de dag uit de kolonie vertrokken en het feit dat overdag meer vogels
de kolonie verlieten dan er terugkwamen, is geconcludeerd dat lepelaars uit deze
kolonies ook ’s nachts in foerageergebieden verblijven. Voor de kolonie in de Oostvaardersplassen betrof dit onder andere de droogmakerijen de Purmer en Wijde Wormer
aan de andere kant van het Markermeer in Noord-Holland. Voor het Zwanenwater werd
vermoed dat bijna een derde van de volwassen vogels ’s nachts foerageerden. Omdat
echter in deze studies ’s nachts geen of weinig waarnemingen in het donker zijn verricht
en destijds geen van de vogels individueel herkenbaar waren (bijvoorbeeld met ringen),
is niet bekend of ook ’s nachts regelmatig foerageervluchten van en naar de kolonie
plaatsvonden.
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Tijdens drie avonden en aansluitende nachten en ochtenden in juni 2007 en april en mei
2008 zijn door medewerkers van Bureau Waardenburg nabij de kolonie in het
Quackjeswater de vliegrichtingen genoteerd van de vertrekkende en binnenkomende
lepelaars. Het doel was om na te gaan welk aandeel van de vogels tijdens
foerageervluchten richting Midden-Delfland vloog en of ook ’s nachts foerageervluchten
plaatsvonden. De resultaten uit juni 2007 zijn samengevat in figuur 3.17 en beschreven
in kader 3.1, in tabel 3.2 zijn de resultaten van alle drie de avonden samengevat,
gestandaardiseerd naar moment van zonsondergang en zonsopkomst.
Tabel 3.2

23/24 april '08
19/20 mei '08
19/20 juni '07

Verdeling van vliegbewegingen van lepelaars naar (in) en vanaf (uit) de
kolonie in het Quackjeswater in Voornes Duin tijdens drie avonden en
aansluitende nachten en ochtenden. Per periode is onderscheid gemaakt in
het totaal aantal in- en uitgaande vliegbewegingen en het percentage dat
richting Delft (%D) vloog. Avond: 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na
zonsondergang; vroege nacht: 1 uur na zonsondergang tot 2 uur na
zonsondergang; nacht: 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor
zonsopkomst; ochtend: 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsopkomst.
Op 23 april 2008 is net na zonsondergang met waarnemen begonnen.
avond
in
tot % D
4
0
43 21
28 14

vroege nacht
nacht
uit
in
uit
in
tot % D tot % D tot % D tot % D
15
7 1 100 2
0 1
0
99 47 25
0 18 22 9 22
81
0 3 67 9
11 6
0

ochtend
uit
in
uit
tot % D tot % D tot % D
4
0 73 23 19 42
16 31 312 18 77 16
16
6 294
4 119 17

In april 2008 zijn beduidend minder vliegbewegingen (n=119) vastgesteld dan in mei
2008 (n=608) en juni 2007 (n=560), terwijl het aantal vliegbewegingen in mei 2008
vergelijkbaar is met het aantal in juni 2007. Blijkbaar was de kolonie in tweede helft van
april nog niet volledig bezet. Tijdens alle drie de waarneemsessies (april, mei, juni) is een
vergelijkbaar patroon van in- en uitvliegende lepelaars waargenomen. ’s Avonds
vertrokken 2 à 3 keer zoveel lepelaars uit de kolonie dan terugkeerden, terwijl ’s
ochtends een omgekeerd patroon zichtbaar was. De meeste vliegbewegingen vonden ’s
ochtends vroeg plaats (één uur voor zonsopkomst tot een half uur na zonsopkomst),
toen op alle drie de ochtenden massale terugkeer naar de kolonie is vastgesteld. Dit
betrof telkens bijna drie keer meer vogels dan voorgaande avond en nacht vertrokken
waren. Dit geeft aan dat ook in de namiddag of vroege avond al lepelaars naar de
foerageergebieden vertrekken en daar dan de nacht doorbrengen.
’s Nachts zijn duidelijk minder vliegbewegingen vastgesteld dan ’s avonds en ’s ochtends.
Het betrof bovendien regelmatig lepelaars die uit de kolonie opvlogen en vervolgens na
even rondvliegen weer in de kolonie landden. Met name in april en juni zijn ’s nachts
weinig vertrekkende of terugkerende lepelaars waargenomen. In mei betrof het ’s nachts
ook duidelijk minder vliegbewegingen dan ’s avonds en ’s ochtends, maar was er wel de
hele nacht activiteit in de kolonie van vertrekkende en terugkerende lepelaars. In juni zijn
de nachtelijke waarnemingen gehinderd door aanhoudende regenval. In april 2008
kwam ’s nachts maar één lepelaar terug uit richting Delft, in mei 2008 betrof dit twee
vogels en vertrokken ’s nachts zeker negen lepelaars richting Delft. In juni ging het om
twee vertrekkende en twee terugkerende vogels. Zowel in mei als juni waren er dus ook
in het donker nog, weliswaar kleine aantallen, vliegbewegingen richting foerageer-
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gebieden in Midden-Delfland. Het is overigens mogelijk dat tijdens deze nachten in het
donker vliegbewegingen zijn gemist. Dit wordt gesuggereerd door tellingen in april 2008
toen ’s avonds net voor het invallen van het donker veel minder lepelaars werden geteld
dan de volgende ochtend bij het eerste licht aanwezig waren. Gedurende de nacht zijn
toen of enkele tientallen exemplaren ongemerkt in de kolonie teruggekeerd of hebben
lepelaars zich ’s nachts binnen de kolonie verplaatst (bijvoorbeeld jonge vogels die van
rustplaats wisselden), waarbij ze ’s avonds niet en ’s ochtends wel zichtbaar waren voor
de waarnemers. Omdat de kolonie in een dicht wilgenstruweel is gevestigd, is vanaf het
uitkijkpunt nabij de kolonie alleen de voorrand van de kolonie goed zichtbaar. Zeker
vliegvlugge jongen verplaatsen zich regelmatig binnen de kolonie.
Simultaantellingen buiten de kolonie laten zien dat lepelaars die uit de kolonie vertrekken
koersvast zijn en dat de waarnemingen in de kolonie een representatief beeld geven van
de vliegbewegingen van en naar de kolonie. Het aandeel lepelaars dat richting noordoost
(Midden-Delfland) vertrok of uit deze richting terugkeerde lag zowel in april als in mei
2008 rond de 22%, in juni 2007 was dit slechts 8%. De broedparen die in de loop van
mei en juni met hun jongen naar Delfland vertrekken, keren dan waarschijnlijk niet meer
terug naar de kolonie. In april 2008 vertrokken de meeste lepelaars in zuidwestelijke
richting of keerden uit deze richting terug. In mei 2008 vonden de meeste bewegingen
plaats richting het zuidwesten, zuiden of zuidoosten. In juni 2007 was het merendeel van
de vliegbewegingen op Goeree gericht (westelijke richting) of kwam uit die richting
terug naar de kolonie. Naarmate het seizoen vordert wordt het buitendijkse
getijdegebied in de Delta geschikter als voedselgebied (zie § 3.7.3). Bovenstaande
waarnemingen wijzen er op dat het merendeel van de volwassen lepelaars uit de kolonie
in het Quackjeswater vanaf in ieder geval eind april in het Deltagebied foerageert, terwijl
dan mogelijk circa een kwart van de kolonie van voedselgebieden in Midden-Delfland
gebruik maakt.
In de vijf hierboven beschreven studies is niet vastgesteld hoe de geslachtsverhouding
was in de groepen dag- en nachtfoerageerders, zodat op basis van dit materiaal geen
uitsluitsel wordt verkregen op de vraag of de groep die ’s nachts foerageert voornamelijk
uit mannetjes bestaat en overdag uit vrouwtjes, zoals door Sandberg (2005) wordt
beschreven. Op basis van ringaflezingen lijkt dit in ieder geval wel op te gaan bij kolonies
in Noord-Nederland (O. Overdijk in litt.). De waarnemingen bij het Quackjeswater
suggereren dat lepelaars die ’s nachts foerageren, maar in beperkte mate in het donker
naar de kolonie terugkeren of uit de kolonie vertrekken en dat bewegingen naar en van
de kolonie vooral plaatsvinden als het nog licht is, rond zonsondergang en zonsopkomst
(of overdag, geen waarnemingen verzameld). Vogels die ’s nachts buiten de kolonie in
foerageergebieden verblijven, zullen mogelijk wel regelmatig binnen dergelijke
foerageergebieden andere sloten opzoeken en/of tussen verschillende polders
uitwisselen. Bij Delft is dit herhaaldelijk waargenomen (ongepubliceerde waarnemingen
E. Sandberg).

76

Figuur 3.17 Vliegbewegingen (aantallen per uur per sector) van lepelaars van en naar
de kolonie in het Quackjeswater in Voornes Duin tijdens de avond van 19
juni 2007 en nacht en ochtend van 20 juni 2007 (avond: 20:00 - 22:30u,
vroege nacht: 22:30 - 01:00u, nacht: 01:40 - 02:40u, vroege ochtend:
04:50 - 05:50u en ochtend: 05:50 - 07:00u)(let op: deze indeling wijkt af
van de indeling in tabel 3.2 waar gestandaardiseerd is naar moment van
zonsondergang en zonsopkomst). De waarnemingen zijn verricht in vier
sectoren vanaf het uitzichtpunt aan de zuidkant van het Quackjeswater
(rode ster). De broedkolonie bevindt zich op het eiland ten NW van deze
waarneemlocatie. Zie tekst en kader 3.1 voor toelichting op resultaten.
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Kader 3.1: Waarnemingen aan vliegbewegingen van lepelaars in en rond de kolonie
Quackjeswater tijdens de avond en nacht van 19 op 20 juni 2007 (zie figuur 3.17).
Tijdens de avond (20:00u - 22:30u) en vroege nacht (22:30 - 01:00u) zijn voornamelijk uitvliegende vogels
waargenomen die vooral in zuid(west)elijke richting vertrokken. Waarschijnlijk gingen deze lepelaars
foerageren op Goeree-Overflakkee. De vogels die in westelijke richting vertrokken gingen mogelijk naar de
Kwade Hoek, terwijl de vogels die meer een zuidwestelijke of zuidelijke koers hadden, mogelijk naar de
omgeving van de Scheelhoek vlogen. In beide buitendijkse gebieden op Goeree worden in het broedseizoen
regelmatig grotere aantallen pleisterende of foeragerende lepelaars waargenomen. Slechts één lepelaar vertrok
‘s avonds in de schemering in noordoostelijke richting, waarschijnlijk naar de polders in Midden-Delfland. Er
kon niet goed worden vastgesteld of vogels die in zuidelijke richting uitvlogen alsnog hun koers verlegden
richting Delfland. Twee waarnemers (één met radar) die ’s avonds ten oosten en noordoosten van de kolonie
de vliegbewegingen van lepelaars karteerden, hebben hiervoor weinig aanwijzingen gevonden. Er werden hier
’s avonds slechts twee lepelaars gezien die om 21:55u vanuit de kolonie over Polder Nieuwe Gote richting
Delfland vlogen.

Vertrekkende volwassen lepelaar in de ochtendschemering (foto: Hein Prinsen, 20 juni 2007)

Midden in de nacht (01:40u - 02:40u, daarna langdurig aanhoudende regen) zijn slechts van 7 lepelaars
vliegbewegingen vastgesteld. Het betrof 5 binnenkomende vogels uit westelijke of zuidelijke richting en 2
vertrekkende vogels in die richtingen. Hoewel ’s nachts, vanwege de ongunstige weersomstandigheden, slechts
een beperkte tijd kon worden waargenomen, was er duidelijk minder activiteit van lepelaars dan ’s avonds.
In de vroege ochtend (04:50u- 05:50u) was sprake van massale binnenkomst van lepelaars uit vooral westelijke
richting. In één uur tijd kwamen uit de richting van de Kwade Hoek in totaal 153 volwassen lepelaars terug
naar de kolonie. Vaak in groepjes van enkele vogels tot maximaal een tiental tegelijkertijd. In hetzelfde uur
vertrokken slechts 29 exemplaren richting Kwade Hoek. In het uur daarna was nauwelijks nog sprake van
aankomst uit of vertrek naar het westen. Ook aan de zuidkant van het Quackjeswater werd ’s ochtends vroeg
vooral binnenkomst genoteerd, terwijl de aantallen vertrekkende vogels in die richting beperkt waren
(verhouding 1:4). In de ochtend (05:50u - 07:00u) vertrokken weer meer lepelaars dan er binnenkwamen uit
deze richting.
Een klein aantal lepelaars vertrok in de vroege ochtend en ochtend in de richting van Midden-Delfland (totaal
20 vogels). Het aantal vogels dat vanuit deze richting naar de kolonie terugkeerde nam in de loop van de
ochtend toe. Dit kan worden verklaard door de grotere afstand die vogels moeten afleggen vanuit de
foerageergebieden in Delfland ten opzichte van de foerageergebieden op Goeree-Overflakkee. Vanuit het
laatste gebied keerden vogels vooral ’s ochtends vroeg terug.
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Vliegbewegingen overdag in de omgeving van Delft
Waarnemingen aan vliegrichtingen van overvliegende lepelaars in de omgeving van
Delft, verzameld door de Vogelwacht Delft e.o., zijn voor de periode 1996 - 2006
samengevat in figuur 3.18. Vroeg in het jaar (januari tot half maart) worden bij Delft nog
relatief weinig lepelaars gezien en is er geen duidelijk patroon in de vliegrichtingen te
onderscheiden. In het broedseizoen (half maart - half mei), wanneer oudervogels uit de
kolonie Quackjeswater in de polders rondom Delft komen foerageren, is de oriëntatie
van de vliegrichtingen duidelijk op deze kolonie gericht. De kolonie ligt min of meer ten
ZW van Delft op ca. 25 km afstand. Omstreeks half mei komt de eerste lichting jongen
met hun ouders naar Midden-Delfland. Deze families vliegen niet meer heen en weer
naar de kolonie. Het aantal lokale vliegbewegingen tussen verschillende foerageergebieden en pleisterplaatsen rondom Delft neemt dus toe. Tegelijkertijd wordt het
gebied ook nog bezocht door volwassen lepelaars die later met broeden zijn begonnen
en nog een partner en/of jongen op het nest hebben zitten. Er zijn in deze periode (half
mei - eind juli) dus zowel vliegbewegingen van locaal pleisterende vogels als van
lepelaars die nog heen en weer pendelen naar de kolonie. Aan het eind van de zomer
(augustus en september) wordt het gebied rondom Delft nog nauwelijks bezocht door
foeragerende lepelaars. De meeste vogels zijn vertrokken naar nazomerpleisterplaatsen
in de Delta. Wel worden nu regelmatig overtrekkende lepelaars gezien die vanuit meer
noordelijk gelegen kolonies op weg zijn naar de Delta en zuidelijker gelegen pleisterplaatsen.
Uit figuur 3.18 is af te leiden dat in de broedtijd vooral ten westen en zuiden van Delft
(deelgebieden 1 en 2 van de Zuidring) regelmatig lepelaars overvliegen die heen en weer
pendelen tussen de kolonie en foerageergebieden ten (noord)oosten van Delft. Juist ten
westen van Delft staat reeds een 150 kV hoogspanningslijn. In de maanden mei t/m juli
2007 zijn bij deze hoogspanningslijn tijdens drie avonden (16 mei, 6 juni en 3 juli) en
twee ochtenden (17 mei en 7 juni) de vliegbewegingen van lepelaars gekarteerd en is
onderzocht hoe lepelaars (en blauwe reiger en aalscholver, zie volgende paragraaf) deze
bestaande lijn passeren. In hoofdstuk 2 is de methodiek beschreven, hieronder worden
kort de belangrijkste resultaten gepresenteerd.
Tijdens de veldbezoeken in voorjaar 2007 zijn in totaal 115 lepelaars waargenomen
(figuren 3.19 t/m 3.21). Van 68 vogels zijn vliegbewegingen ingetekend, 49 daarvan
passeerden de bestaande 150 kV lijn (tabel 3.3). Rond half mei en begin juni betrof het
naast lokale verplaatsingen waarschijnlijk ook regelmatig vluchten van en naar de broedkolonie, terwijl begin juli vrijwel uitsluitend lokale verplaatsingen tussen foerageergebieden bij Delft zijn waargenomen.
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Figuur 3.18 Vliegrichtingen van overvliegende lepelaars in de omgeving Delft in verschillende maanden. Waarnemingen zijn
geclusterd voor ongeveer 5*5 km hokken. Voor elk cluster is het totaal aantal vogels weergegeven en zijn de
vliegrichtingen van deze vogels weergegeven als een frequentieverdeling volgens de kompasroos. Gegevens van
Vogelwacht Delft e.o. uit de periode 1996 - 2006.

Figuur 3.19 Vliegbewegingen van lepelaars nabij de bestaande 150 kV lijn langs de
A4 bij Delft (deelgebieden 1 en 2) op 16 mei 2007 (avond) en 17 mei
2007 (ochtend). Pleisterende vogels zijn met een stip weergegeven,
vliegbewegingen met een pijl (gegevens Bureau Waardenburg).
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Figuur 3.20 Vliegbewegingen van lepelaars nabij de bestaande 150 kV lijn langs de
A4 bij Delft (deelgebied 1) op 6 juni 2007 (avond) en 7 juni 2007
(ochtend). Pleisterende vogels zijn met een stip weergegeven,
vliegbewegingen met een pijl (gegevens Bureau Waardenburg).
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Figuur 3.21 Vliegbewegingen van lepelaars nabij de bestaande 150 kV lijn langs de
A4 bij Delft (deelgebied 1 van Zuidring) op 3 juli 2007 (avond).
Pleisterende vogels zijn met een stip weergegeven, vliegbewegingen met
een pijl (gegevens Bureau Waardenburg).
Tabel 3.3

datum
16 mei '07
17 mei '07
6 juni '07
7 juni '07
3 juli '07

Vliegbewegingen van lepelaars waargenomen op enkele avonden en
ochtenden in voorjaar 2007 bij de bestaande 150 kV lijn naast de A4 bij
Delft. Per datum is het totaal aantal waargenomen lepelaars
weergegeven, het aantal daarvan vliegend en hoeveel lepelaars de 150
kV lijn op grotere (>40 m) of lagere (<40 m) hoogte passeerden. De
hoogspanningsmasten zijn hier ca. 35 m hoog. Er zijn geen lepelaars
waargenomen die onder of tussen de lijnen doorvlogen.
avond /
ochtend

lepelaar
totaal

vliegend

avond
ochtend
avond
ochtend
avond

19
21
24
14
37

17
13
20
9
9

passage van 150 kV lijn
hoog erover laag erover
6
3
10
1
1

11
6
7
3
1

In mei en juni is een duidelijke concentratie van vliegbewegingen in het noordelijk deel
van deelgebied 1 waargenomen. Ten zuiden van de Gaag in deelgebied 1 en ten zuiden
van de wijk Tanthof in deelgebied 2 zijn slechts enkele lepelaars waargenomen (figuren
3.19 en 3.20). De vliegbewegingen betroffen zowel volwassen (en enkele juveniele)
vogels die lokaal tussen polders ten westen en oosten van de A4 heen en weer vlogen
als ook volwassen vogels die op grotere hoogte (>40 m hoog) van of naar de kolonie
leken te vliegen. Van enkele vogels kon worden vastgesteld dat deze over de stad naar
gebieden ten oosten van Delft vlogen (mogelijk de Noordpolder van Delfgauw).
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De lokale vliegbewegingen vonden meestal op lagere hoogte (<40 m hoog) plaats.
Regelmatig werd waargenomen dat een lepelaar komend vanuit de Woudse Polder of
Klaas Engelbrechtspolder langzaam hoogte won en net over de hoogspanningslijn heen
‘wipte’. Daarna werd op lagere hoogte de vlucht voortgezet of in de Harnaschpolder ten
oosten van de A4 een sloot opgezocht. Van twee lepelaars werd gezien dat deze slechts
na veel aarzeling de hoogspanningslijn passeerden. Eén juveniel exemplaar vloog eerst
een honderdtal meters parallel aan de lijn om daarna te keren en parallel terugvliegend
voldoende hoogte te winnen om alsnog over de bliksemdraad heen te vliegen. Een
volwassen exemplaar haalde ogenschijnlijk met veel moeite maar net de juiste hoogte en
leek tijdens de passage bijna de bliksemdraad te raken. In beide situaties waren de
weersomstandigheden en het zicht normaal (geen harde wind, neerslag of mist). Er zijn
geen lepelaars waargenomen die onder of tussen de lijnen doorvlogen.
Begin juli zijn ’s avonds voornamelijk foeragerende lepelaars waargenomen en enkele
rustende familiegroepjes in de polders ten westen van Delft (figuur 3.21). Er is slechts
één passage vastgesteld van een lepelaar die naar het verkeersknooppunt in de
Harnaschpolder vloog om daar te foerageren. Later op de avond vloog deze vogel terug
naar de Woudse Polder. Er zijn op deze avond twee lepelaars gezien die op grotere
hoogte in ZW richting het gebied verlieten, mogelijk naar de kolonie in het
Quackjeswater. Er kon niet worden vastgesteld waar de overige vogels gingen slapen.
3.7.5

Draadslachtoffers bij huidige hoogspanningslijnen bij Delft
Verhoudingsgewijs wordt lepelaar vaak als draadslachtoffer vastgesteld (zie hoofdstuk
4). Bij Delft zijn in tien jaar (1997 t/m 2007) zonder gerichte zoekacties drie slachtoffers
gevonden onder de bestaande 150 kV lijn. Het betrof telkens dezelfde locatie, een
perceel in het noordelijk deel van de Harnaschpolder, en telkens volwassen lepelaars in
het broedseizoen. Over dit deel van het tracé zijn in voorjaar 2007 de meeste
vliegbewegingen vastgesteld (zie vorige paragraaf). De dode lepelaars zijn hier gevonden
op 2 juni 1997, 15 mei 2001 en 3 april 2007 (foto 3.7).
In 2007 werd op 29 juni op enkele kilometers ten westen van voornoemde locatie een
volwassen lepelaar met een gebroken vleugel gevonden onder de bestaande 150 kV lijn
bij Kwintsheul. Ook deze vogel heeft het uiteindelijk niet overleefd.
In 2008 is tussen eind maart en eind juli wekelijks gericht gezocht naar dode of gewonde
lepelaars onder de bestaande 150 kV lijn ten westen van Delft (tussen de Zweth en de
Kruithuisweg in Delft). Voor een beschrijving van de methode wordt verwezen naar
hoofdstuk 2. Tussen eind maart en eind juli 2008 zijn geen slachtoffers onder lepelaars
gevonden. Tijdens het veldwerk zijn slechts enkele overvliegende en ter plaatse
foeragerende lepelaars opgemerkt. De meeste vliegbewegingen werden waargenomen
over het zuidelijk deel van de Harnaschpolder (tussen mast 7 en 9 in figuur 2.3), hier zijn
ook tweemaal foeragerende exemplaren onder en nabij de 150 kV lijn waargenomen.
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Foto 3.7

3.8

Dode lepelaar onder de bestaande 150 kV lijn in de
Harnasch Polder ten westen van Delft, 3 april 2007
(foto: Ellen Sandberg).

Vliegbewegingen aalscholver en blauwe reiger
In de Ackerdijkse Plassen ten zuiden van deelgebied 3 huist al tientallen jaren een blauwe
reigerkolonie. Begin 80-er jaren broedden hier gemiddeld 130 paren, in de decennia
daarna ging het om iets lagere aantallen. In 2005 bestond deze kolonie uit 93
broedparen(gegevens Vogelwacht Delft e.o. en SOVON).
In 1990 vestigde zich ook een aalscholverkolonie in de Ackerdijkse Plassen met in dat
jaar 5 broedparen. Sindsdien is de kolonie gestaag gegroeid tot 492 broedparen in 2005
(gegevens Vogelwacht Delft e.o. en SOVON). In tegenstelling tot elders in Nederland
beginnen de aalscholvers in de Ackerdijkse Plassen al in de wintermaanden met
nestbouw en eileg (J. Westdijk in lit.). Buiten het broedseizoen is de kolonie in gebruik als
slaapplaats. Er verblijven dan gemiddeld 250 tot 500 aalscholvers. Zo sliepen hier op 14
januari 2007 in totaal 427 exemplaren (J. Westdijk in lit.).
In de maanden mei t/m juli 2007 zijn bij de bestaande 150 kV hoogspanningslijn ten
westen van Delft tijdens drie avonden (16 mei, 6 juni en 3 juli) en twee ochtenden (17
mei en 7 juni) de vliegbewegingen van blauwe reiger en aalscholver gekarteerd en is
onderzocht hoe beide soorten deze bestaande hoogspanningslijn passeren. In hoofdstuk
2 is de methodiek beschreven, hieronder worden kort de belangrijkste resultaten
gepresenteerd.
Aalscholver
Tijdens de veldbezoeken in voorjaar 2007 zijn in totaal van 321 waargenomen
aalscholvers gegevens genoteerd. Van 298 vogels zijn vliegbewegingen ingetekend, 234
daarvan passeerden de bestaande 150 kV lijn (tabel 3.4).
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Vooral in mei waren er nog veel vliegbewegingen tussen de kolonie in de Ackerdijkse
Plassen en foerageergebieden ten NW van Delft (waarschijnlijk de Noordzee) als ook
foerageergebieden ten (zuid)westen van Delft (figuur 3.22). ’s Avonds waren de meeste
vluchten gericht op de kolonie, ’s ochtends betrof het vooral vertrekkende vogels. De
avondvluchten passeerden de 150 kV lijn veelal op grotere hoogte, meer dan 70% van
de passerende vogels vloog tussen 60 - 100 m hoogte. ’s Ochtends vloog het merendeel
(>60 %) van de aalscholvers op 30 - 40 m hoogte en maar een klein aantal vloog hoger
dan 60 m.
Tabel 3.4

Vliegbewegingen van aalscholvers waargenomen op enkele avonden en
ochtenden in voorjaar 2007 bij de bestaande 150 kV lijn naast de A4 bij
Delft. Per datum is het totaal aantal waargenomen aalscholvers
weergegeven, het aantal daarvan vliegend en hoeveel aalscholvers de 150
kV lijn op grotere (>40 m) of lagere (<40 m) hoogte passeerden of tussen
of onder de draden doorvlogen. De hoogspanningsmasten zijn hier ca. 35
m hoog.

datum

avond /
ochtend

16 mei '07
17 mei '07
6 juni '07
7 juni '07
3 juli '07

avond
ochtend
avond
ochtend
avond

aalscholver
totaal
vliegend
139
110
10
29
33

135
106
10
26
21

passage van 150 kV lijn
hoog
laag
tussenerover
erover
door
95
25
7
3
10

13
50
3
14
1

0
0
0
0
4

onderdoor
1
5
0
0
3

In juni en juli zijn relatief weinig vliegbewegingen van aalscholvers opgemerkt, de
vliegbewegingen waren nu ook minder op de kolonie gericht en betroffen veelal
vluchten tussen verschillende polders bij Delft. ’s Avonds was nog wel sprake van enige
slaaptrek naar de kolonie. ’s Ochtends ging het merendeel van de vogels in de omgeving
foerageren, slechts een paar vogels vlogen op grotere hoogte naar verder gelegen
foerageergebieden. In juli is ook waargenomen dat enkele tientallen aalscholvers gingen
slapen in een hoogspanningsmast van de 380 kV lijn bij Wateringen en een tiental leek
te gaan slapen op lantaarnpalen naast de A4.
Van de 234 waargenomen passages bij de bestaande 150 kV lijn betrof het merendeel
passages op grotere hoogte. Van de aalscholvers die bij nadering van de
hoogspanningslijn eerst lager vlogen dan de lijn, werd geconstateerd dat deze vrijwel
zonder uitzondering op ruime afstand al hoogte wonnen of een koerswijziging
uitvoerden. Eenmaal werd waargenomen dat een exemplaar zich ‘vergiste’ en met wat
gestuntel de hoogspanningslijn passeerde. Slechts 9 aalscholvers vlogen onder de
onderste lijn door en 4 vogels vlogen tussen de fasebundels door. Het betrof in alle
gevallen aalscholvers die in de nabijheid van de hoogspanningslijn hadden gefoerageerd
of lokaal van de één naar de andere sloot vlogen.
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Figuur 3.22 Vliegbewegingen van aalscholvers nabij de bestaande 150 kV lijn naast
de A4 bij Delft (deelgebied 1 en 2 van Zuidring) op 16 mei 2007
(avond) en 17 mei 2007 (ochtend) (gegevens Bureau Waardenburg).
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Tijdens twee veldbezoeken in januari en februari 2007 is in de Zuidpolder van Delfgauw
(deelgebied 3) ’s avonds slaaptrek van aalscholvers naar de Ackerdijkse Plassen
waargenomen. Op beide avonden zijn ca. 33 respectievelijk ca. 15 aalscholvers op
slaaptrek gezien. De aalscholvers vlogen meestal op een hoogte van ca. 20-50 m in een
rechte lijn naar de slaapplaats. Op beide avonden waren de laatste vogels voor het
donker op de slaapplaats.
Blauwe reiger
Tijdens de veldbezoeken in voorjaar 2007 zijn in totaal van 61 waargenomen blauwe
reigers gegevens genoteerd. Van 39 vogels zijn vliegbewegingen ingetekend, 24 daarvan
passeerden de bestaande 150 kV lijn (tabel 3.5).
Tabel 3.5

Vliegbewegingen van blauwe reigers waargenomen op enkele avonden en
ochtenden in voorjaar 2007 bij de bestaande 150 kV lijn naast de A4 bij
Delft. Per datum is het totaal aantal waargenomen blauwe reigers
weergegeven, het aantal daarvan vliegend en hoeveel reigers de 150 kV
lijn op grotere (>40 m) of lagere (<40 m) hoogte passeerden of tussen of
onder de draden doorvlogen. De hoogspanningsmasten zijn hier ca. 35 m
hoog.

datum

avond /
ochtend

16 mei '07
17 mei '07
6 juni '07
7 juni '07
3 juli '07

avond
ochtend
avond
ochtend
avond

blauwe reiger
totaal
vliegend
17
11
19
11
3

16
9
8
3
3

passage van 150 kV lijn
hoog
laag
tussenerover
erover
door
3
1
1
0
1

1
4
1
0
1

1
0
1
0
0

onderdoor
6
0
3
0
0

Half mei zijn nog verschillende foerageervluchten van en naar de kolonie in de
Ackerdijkse Plassen waargenomen. In juni betrof het voornamelijk lokale verplaatsingen
binnen een polder of tussen naburige polders. Waarschijnlijk werd de kolonie in ieder
geval in juni nog gebruikt als slaapplaats, getuige een (klein) aantal exemplaren die toen
’s avonds nog naar de kolonie vlogen. In juni werd waargenomen dat een adult en twee
juvenielen op een hek in de Klaas Engelbrechtspolder overnachtten. Tijdens het
veldbezoek begin juli, zijn nauwelijks vliegbewegingen in (de omgeving van) deelgebied
1 waargenomen, met uitzondering van verplaatsingen binnen de polders ten westen van
Delft.
Het merendeel van de vliegbewegingen vonden plaats op een hoogte lager dan de
hoogspanningslijnen (35 meter of lager), deze lokale verplaatsingen passeerden de lijn
meestal onder de draden (38% van de passages) en een enkele keer tussen de draden
door. Alleen een aantal foerageervluchten gericht op de kolonie passeerden op een
hoogte tussen de 50 en 130 m hoogte.
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Foto 3.9

3.9

Onderdoor-passage van drie vliegende blauwe reigers bij de
bestaande 150 kV lijn naast de A4 bij Delft (deelgebied 1 ) op
de avond van 6 juni 2007 (foto: Ellen Sandberg).

Vogeltrek
Vogeltrek wordt omschreven als de periodieke verplaatsing tussen broedgebied en
winterkwartier vice versa die vooral door interne factoren wordt gestuurd. Deze
beweging vindt in principe tweemaal per jaar plaats, in voor- en najaar. Langs de kust
gaat het om gestuwde trek. Deze heeft een breedte van hooguit enkele kilometers vanaf
de waterlijn. In het najaar worden langs de kust geregeld dagen met meer dan 10.000
zichtbaar trekkende vogels geregistreerd; vooral op dagen met zuidoosten en zuiden
wind (Mostert et al. 1990, LWVT/SOVON 2002). Het plangebied ligt ruim achter de
Hollandse duinen waardoor in of bij het plangebied in principe geen sprake is van
gestuwde trek maar van meer egaal verspreide trek oftewel zogenoemde breedfronttrek
(LWVT/SOVON 2002).
Afhankelijk van de landschappelijke configuratie rond een locatie kan in meer of mindere
mate verdichting van trek optreden. Boven een voor de soort aantrekkelijk landschap,
geschikt om te rusten en te foerageren, worden doorgaans meer trekkers gezien dan
boven voor de soort onaantrekkelijk landschap. Op basis van de open
landschapskenmerken van (de omgeving van) het plangebied, zullen in de
soortsamenstelling van de breedfronttrek hier soorten van open land domineren over
soorten van bos (LWVT/SOVON 2002). De intensiteit van de doortrek zal hierdoor
binnen het gehele plangebied min of meer vergelijkbaar zijn.
Binnen het plangebied kunnen de grote stedelijke conglomeraties rondom het
plangebied mogelijk leiden tot stuwing op microschaal in het tussenliggende open
gebied. Mogelijk dat dit aan de orde is in de open gebieden tussen Den Haag en
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Rotterdam en/of zelfs tussen Den Haag en Delft. Op de trektelpost Schaapweimolen/
Hoekpolder nabij het verdeelstation in Wateringen in het uiterste noorden van
deelgebied 1 zijn in het najaar van 2006 en 2007 bijvoorbeeld op verschillende dagen
meer dan 2.000 trekkende vogels geteld (vooral graspieper, lijsters, spreeuw en vink). De
topdagen waren hier in deze periode 26 oktober 2006 met ca. 14.500 koperwieken en
21 oktober 2007 met ca. 10.500 spreeuwen (www.trektellen.nl). Op dergelijke dagen
worden zuidwaarts trekkende vogels vooral door tegenwind naar lagere luchtlagen
gedwongen. Normaal vindt vogeltrek op grote hoogte plaats, vaak buiten het zicht van
waarnemers op de grond. Alleen bij ongunstige weersomstandigheden (tegenwind,
neerslag) zullen trekvogels lager vliegen. In West-Nederland is de vogeltrek vooral van
noordoost naar zuidwest georiënteerd en met name in het najaar, wanneer zuidwesten
winden overheersen, zullen trekvogels vaak tegenwind ondervinden en lager vliegen. In
het voorjaar kunnen trekvogels juist profiteren van de gangbare (zuid)westenwinden,
omdat die in dit geval meewinden zijn, en zullen trekvogels vooral op grote hoogte
vliegen, onzichtbaar voor de trekteller.
Het is niet bekend of de vogeltrek ’s nachts ook gestuwd kan verlopen, maar het is te
verwachten dat vogels ‘s nachts minder dan overdag door het onderliggende landschap
worden gestuurd en ’s nachts overwegend solitair of in zeer los verband trekken.
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4 Effecten van hoogspanningslijnen op vogels en
vleermuizen
4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis over de effecten
van hoogspanningslijnen op vogels en vleermuizen. Voor vogels beperkt dit overzicht
zich tot een bespreking van effecten van bovengrondse hoogspanningslijnen. Effecten
van ondergrondse kabels worden niet behandeld, aangezien hiervan, met uitzondering
van beperkt en veelal tijdelijk verlies van leefgebied en tijdelijke verstoring in de
aanlegfase, nauwelijks effecten op vogels te verwachten zijn. Voor vleermuizen worden
wel de effecten van aanleg van ondergrondse kabels kort behandeld. Effecten van
hoogspanningslijnen op andere natuuraspecten (b.v. beschermde flora en overige fauna)
wordt hier niet behandeld. De effecten zijn voornamelijk tijdelijk van aard en beperkt van
omvang. In hoofdstuk 5 zullen deze beknopt aan bod komen bij de beschrijving van de
effecten op natuur van de verschillende alternatieven van de Zuidring.
Naast een beschrijving van de soorten en aantallen vogels die tijdens onderzoeken bij
hoogspanningslijnen als draadslachtoffer zijn gevonden, wordt ook een aantal factoren
behandeld die een rol spelen bij botsingen van vogels met een hoogspanningslijn. Ook
wordt het effect van verstoring van leefgebied voor specifieke vogelgroepen
samengevat.
Voor effecten van hoogspanningslijnen op vogels en vleermuizen kan onderscheid
worden gemaakt in (veelal tijdelijke) effecten in de aanlegfase en permanente effecten in
de gebruiksfase. In de aanlegfase kunnen door werkzaamheden tijdelijke verstoringseffecten optreden. Met name het trekken van bovengrondse lijnen met behulp van een
helikopter door weide- of wintervogelgebieden kan bij vogels voor ernstige verstoring
zorgen. In de broedtijd kan dit resulteren in verlies aan broedsels. Ruimtebeslag door
werkzaamheden (b.v. werkvlak voor het optuigen van de masten) kan leiden tot
(tijdelijk) verlies aan leefgebied voor vogels. Het kappen van bomen of slopen van
gebouwen kan leiden tot permanent verlies van verblijfplaatsen van vleermuizen en
vogels. In de gebruiksfase zijn de effecten veelal permanent en de consequenties het
meest ingrijpend. Naast permanente verstoring van broed- en foerageergebied
(paragraaf 4.4), komen jaarlijks veel vogels om als gevolg van een botsing met een
bovengrondse hoogspanningslijn (paragraaf 4.2 en 4.3). Schattingen van aantallen
draadslachtoffers in Nederland lopen uiteen van 800.000 tot 1 miljoen slachtoffers per
jaar (Renssen 1977; Koops 1987). Allereerst wordt in paragraaf 4.2 t/m 4.4 uitgebreid
ingegaan op effecten van hoogspanningslijnen op vogels. In paragraaf 4.5 worden kort
de resultaten besproken van onderzoek naar draadslachtoffers bij de bestaande 150 kV
lijn aan de westrand van Delft in voorjaar 2008. In paragraaf 4.6 worden de effecten op
vleermuizen samengevat, waarbij de nadruk ligt op (de omgeving van) het plangebied
Zuidring.
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4.2
4.2.1

Draadslachtoffers
Aantallen draadslachtoffers
In een aantal studies is berekend hoeveel draadslachtoffers jaarlijks in Nederland bij
hoogspanningslijnen vallen. Op basis van terugmeldingen van geringde vogels, die als
draadslachtoffer zijn gevonden in de jaren 1944-1963, is berekend dat het aantal
draadslachtoffers in heel Nederland 200.000 à 400.000 vogels per jaar bedraagt
(Braaksma 1966). Extrapolatie van gegevens van een draadslachtofferonderzoek in de
jaren 70 leverde voor heel Nederland een schatting op van een miljoen draadslachtoffers
per jaar (Renssen 1977). Deze berekening is in 1987 nog eens overgedaan met gegevens
van 52 onderzoeken naar draadslachtoffers uit de periode 1958-1984 en met deze
resultaten is tot een schatting gekomen van 800.000 draadslachtoffers per jaar voor heel
Nederland (Koops 1987). Voor Duitsland is berekend dat jaarlijks 30 miljoen vogels in
botsing komen met het Duitse bovengrondse hoogspanningsnet (Hoerschelmann et al.
1988).
Resultaten van onderzoek naar draadslachtoffers laten zich echter moeilijk extrapoleren.
Onder grote delen van hoogspanningslijnen in het binnenland worden bijvoorbeeld vaak
veel minder draadslachtoffers gevonden dan op vergelijkbare tracés langs de kust (von
Bernshausen et al. 2007). Behalve locatiespecifieke factoren, die het aanbod vogels
beïnvloeden, zijn ook de zoekintensiteit, zoekefficiëntie en de verdwijnsnelheid van
slachtoffers factoren waarmee rekening dient te worden gehouden. Ook verschillen de
aantallen slachtoffers sterk bij verschillende typen constructies (b.v. de aanwezigheid van
afstandhouders tussen de fasedraden, markeringen aan de bliksemdraden, de hoogte
van de verschillende lijnen en het aantal en dikte van de draden per bundel). Een studie
in de Zaanstreek in de 70-er jaren (Heijnis 1976) is hieronder opgenomen ter illustratie
hiervan.
In de Zaanstreek is tussen begin 1971 en eind 1972 in eerste instantie tweewekelijks
naar draadslachtoffers gezocht onder 15 km van de 150 kV hoogspanningslijn Velsen –
Hemweg (Heijnis 1976). In totaal zijn 2.180 slachtoffers gevonden verdeeld over 52
vogelsoorten. Aansluitend is in 1973-1975 het onderzoek voortgezet onder het deel van
de 150 kV lijn dat door de Polder Westzaan loopt (lengte 3,3 km), waarbij de
zoekintensiteit werd opgevoerd naar tweemaal zoeken per week. Bij het zoeken werd
een strook van 75 m aan weerszijde van de mast afgezocht door telkens minstens vijf
personen. In drie jaar tijd zijn langs dit deel van het tracé met intensiever zoeken in totaal
2.277 slachtoffers gevonden (versus 691 in de twee jaar daarvoor).
Tussen mei 1974 en december 1975 is door Heijnis ook slachtofferonderzoek uitgevoerd
onder 2,5 km van de toen pas opgerichte 380 kV lijn in Polder Westzaan (Heijnis 1976).
Vanwege de ligging boven moeilijker toegankelijk terrein (sloten en ruige drassige
rietpercelen) was de zoekefficiëntie mogelijk lager en kon een kleiner gebied worden
onderzocht dan in het onderzoek onder de 150 kV lijn in dezelfde polder. In totaal zijn
hier onder de 380 kV lijn 610 draadslachtoffers gevonden verdeeld over 30 soorten.
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Slechts enkele studies geven informatie over de aantallen draadslachtoffers per dag per
km hoogspanningslijn. Renssen (1977) berekende voor de periode oktober 1972 t/m
november 1973 voor een 150 kV tracé bij Muiden en twee 220 kV tracés in Polder
Mastenbroek bij Zwolle (alle in graslandgebied) respectievelijk 0,51 en 0,26 slachtoffers
per dag per km lijn. Koops (1987) heeft op basis van een aantal bestaande
slachtofferonderzoeken de aantallen draadslachtoffers per km per jaar uitgerekend,
gecorrigeerd voor het verdwijnpercentage. Deze correctie werd gebaseerd op de
snelheid van het verdwijnen van kadavers tijdens uitlegproeven (Scott et al. 1972; Heijnis
1976; Renssen 1977). Koops (1987) concludeerde dat het gemiddeld aantal
draadslachtoffers per dag per km varieerde van 0,23 voor heidegebieden tot 0,44 voor
weidegebieden. Op plaatsen met gestuwde trek liep het aantal slachtoffers op tot 1,89
vogel per dag per km.
Dat niet alle locaties met hoogspanningslijnen tot grotere aantallen draadslachtoffers
leiden, wordt geïllustreerd door een onderzoek in Duitsland (von Bernshausen et al.
1997). In dit onderzoek is op vier locaties in West-, Midden- en Zuid-Duitsland
(representatief voor het Midden-Europese cultuurlandschap) het vlieggedrag van vogels
bij hoogspanningslijnen geobserveerd. Er is op iedere locatie tijdens drie verschillende
seizoenen een weeklang waargenomen over een lengte van 1-1,5 km bij 110, 220 of
380 kV lijnen. Daarnaast is gedurende deze periode ook tweemaal daags naar
draadslachtoffers gezocht. Er zijn in totaal van meer dan 113.000 vogels (verdeeld over
130 soorten) passages waargenomen en in de drie waarneemperioden in de vier
gebieden zijn bijna 15.000 reacties van vogels op de hoogspanningslijnen genoteerd.
Ondanks intensief zoeken onder in totaal 6 km lijn, zijn op 84 dagen slechts 9
draadslachtoffers gevonden (alle op één locatie in Midden-Duitsland). Het betrof
mogelijk lijnstukken met een relatief laag risico op draadslachtoffers omdat de lijnen allen
in gebieden lagen met relatief lage aantallen vogels. Alleen voor een 110 kV lijn in
Midden-Duitsland werd, op basis van de 9 vastgestelde slachtoffers, een relatief hoog
gemiddeld aantal draadslachtoffers berekend (0,43 vogels/dag/km). Dit tracé werd
gekenmerkt door een relatief hoog aantal passerende trekvogels.
4.2.2

Soortenspectrum onder draadslachtoffers
In principe kunnen alle vogelsoorten die van het gebied rondom een hoogspanningslijn
gebruik maken als draadslachtoffer worden gevonden. Zo zijn in de broedtijd kleine
zangvogelsoorten als kleine karekiet, winterkoning en huismus gevonden (Heijnis 1976).
Koops (1987) geeft een overzicht van de gerapporteerde aantallen en soorten
draadslachtoffers tijdens onderzoeken uitgevoerd in de periode 1958 - 1984 in
Nederland. In totaal zijn in 52 studies 143 vogelsoorten als draadslachtoffer gevonden.
Het merendeel van de soorten is slechts in kleine aantallen als draadslachtoffer
vastgesteld: bij 23 soorten betrof het aantal slachtoffers 1% of meer van het totale
aantal. Deze 23 soorten vormden samen 83,4% van het totale aantal slachtoffers. De
volgende soorten zijn in de periode 1958 – 1984 in Nederland het meest als
draadslachtoffer gevonden (tussen haakjes het aandeel van het totale aantal gemelde
draadslachtoffers): kievit (8,8%), spreeuw (8,4%), meerkoet (8,1%), wilde eend (7,1%),
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postduif (6,6%), kokmeeuw (5,3%), grutto (4,5%), goudplevier (4,3%), kemphaan
(3,6%) en watersnip (3,5%).
Er bestaan veel regionale verschillen. Zo worden bij drie studies begin 70-er jaren kievit
(15-25%), wilde eend (12-17%) en houtduif (4-9%, waarschijnlijk vooral tijdens
slaapvluchten) als meest talrijke soorten draadslachtoffer genoemd. Bij een 380 kV lijn bij
het Naardermeer was meerkoet met 23% het meest talrijke slachtoffer (Osieck & de
Miranda 1972). De spreeuw is vaak de meest talrijk gevonden zangvogel, wat mogelijk
samenhangt met de massale slaaptrek (Osieck & de Miranda 1972).
Van de gevonden slachtoffers bij Muiden en Zwolle was 72% respectievelijk 85% groter
dan een lijster (Renssen 1977). Dit zou enerzijds komen doordat kleinere vogels een
lagere vindkans hebben (hier was voor gecorrigeerd), maar anderzijds ook een kleinere
kans hebben (kleiner oppervlak) om met de draden in aanraking te komen en
wendbaarder zijn. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op factoren die van
invloed zijn op de aantallen draadslachtoffers.

4.3
4.3.1

Factoren die van invloed zijn op de aantallen draadslachtoffers
Lokale vogels versus doortrekkers
Standvogels die jaarrond in de omgeving van een hoogspanningslijn verblijven, zullen dit
obstakel beter weten te ontwijken dan kortstondig in het gebied verblijvende vogels die
het gebied niet kennen. Dit komt onder andere tot uiting in het verschil in vlieggedrag
dat standvogels en doortrekkers bij hoogspanningslijnen vertonen (zie § 4.3.2).
Anderzijds vinden lokale verplaatsingen vaak op lagere hoogte plaats dan echte
vogeltrek en kunnen in vogelrijke gebieden ook onder lokaal verblijvende soorten veel
draadslachtoffers vallen (Koops 1987). Een voorbeeld hiervan vormt de studie van
Osieck & de Miranda (1972). Zij vergelijken een aantal Nederlandse draadslachtoffers
onderzoeken van voor 1972 (onder andere bij het Naardermeer, Purmerend en
Oosterwolde). Zij concluderen dat op deze locaties zonder gestuwde vogeltrek relatief
weinig slachtoffers gevonden zijn in de periode van de najaarstrek. Dit kwam ook naar
voren uit het lage aantal nachttrekkers onder de slachtoffers. Het grootste deel van de
slachtoffers in deze studies had een zekere binding met de omgeving (broed-, rust- of
foerageergebied). Trajecten met veel slachtoffers lagen ook telkens in vogelrijke
gebieden.
De aantallen draadslachtoffers kunnen substantieel oplopen wanneer een
hoogspanningslijn dwars op de trekrichting is gesitueerd op een locatie waar gestuwde
trek plaatsvindt. In een groot deel van Nederland is de vogeltrek vooral NO-ZW
georiënteerd en met name in het najaar, wanneer ZW winden overheersen, zullen
trekvogels vaak tegenwind ondervinden en lager vliegen (zie ook § 3.9). Bij de
Flevocentrale werd bijvoorbeeld door Renssen (1977) onder een lijn dwars op een
belangrijke gestuwde trekbaan het drievoudige aantal slachtoffers (1,37 vogels per dag
per km) vastgesteld van het aantal op een vergelijkbaar nabijgelegen traject parallel aan
de trekrichting (0,41 vogels per dag per km). Bij een 150 kV lijn op de Maasvlakte
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(locatie met gestuwde trek), zijn ondanks mitigerende maatregelen (markeringen in de
bliksemdraad), nog altijd 0,57 draadslachtoffers per dag per km lijn vastgesteld (Koops
1987).
Renssen (1977) merkt terecht op dat onder trekvogels waarschijnlijk ook veelvuldig
slachtoffers vallen onder pleisterende trekvogels. Het gaat hier met name om vogels op
trek die een tussenstop willen maken en bij het landen of opstijgen tegen een draad
aanvliegen. Tijdens onderzoek in Polder Westzaan (Heijnis 1976) zijn de meeste
slachtoffers gevonden in de maanden april – juni en oktober (figuur 4.1). Het gaat hier
respectievelijk om 45% en 12% van de in totaal 2.968 draadslachtoffers. Uit de
gegevens in Heijnis (1976) is af te leiden dat het in betreffende maanden zowel om
doortrekkers als om lokaal verblijvende vogels handelt.

Figuur 4.1

4.3.2

Aantallen draadslachtoffers per maand in Polder Westzaan onder een
150 kV lijn van 3,3 km lengte in de periode 1971 – 1975 (Heijnis 1976).

Vliegtechniek en -gedrag
De vliegtechniek en wendbaarheid zijn mogelijk belangrijke factoren om te verklaren
waarom een bepaalde soort meer als slachtoffer wordt gevonden dan een andere soort
(Bevanger 1998; Janss 2000). Grote soorten, zoals zwanen, ooievaars en reigers, die
gekarakteriseerd worden doordat ze weinig wendbaar zijn, worden veelvuldig als
slachtoffer gemeld (Bevanger 1998; Janss 2000; Rubolini et al. 2005). Mogelijk worden
zweefvliegers zoals meeuwen ook vaker als slachtoffer gevonden, omdat zij bij
rukwinden tegen de draden worden aangeblazen (Renssen 1977). Het is ook mogelijk
dat dit vaker voorkomt bij soorten die talrijk voorkomen en/of vaak in groepen vliegen
en dan makkelijker in aanvaring komen (Bevanger 1998). Soorten die in groepen vliegen
hebben een hoger risico om tegen de draden aan te vliegen, omdat de vogels achterin
zo’n groep zich minder snel bewust zijn van het obstakel (Koops 1987; Janss 2000).
Vogels reageren ook verschillend op draden. Renssen (1977) nam waar dat zwarte
kraaien en torenvalken zonder enig probleem over, tussen of onder de draden
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doorvliegen, zonder correctie van de oorspronkelijke vlieghoogte. Reigers lieten zich
afglijden om onder de draden te passeren. Andere vogels winnen eerst hoogte door in
spiralen of parallel aan de lijn te vliegen (kievit) of bijna loodrecht enkele meters te
stijgen (ganzen) om over de draden te komen. Duiven vlogen soms met grote snelheid
tussen de draden door om midden tussen de draden paniekerig te reageren (zie ook
Koops 1987). Sommige vogels raakten voor de draden in paniek en keerden om, zwanen
staken daarbij soms hevig vleugelklapperend de poten uit.
Bernshausen et al. (1997) observeerden het vlieggedrag van vogels bij
hoogspanningsleidingen op vier locaties in West-, Midden- en Zuid-Duitsland. In totaal
zijn passages van meer dan 113.000 vogels verdeeld over 130 soorten waargenomen;
58% betrof standvogels, 26% trekvogels en 11% pleisterende doortrekkers. Hoewel er
grote locatiespecifieke verschillen zijn vastgesteld, vloog het merendeel (44%) van de
vogels in het algemeen over de lijnen heen (vooral blauwe reiger, steltlopers en eenden),
terwijl kleinere aandelen (22%) van de vogels onder de onderste fasedraden doorvlogen
(vooral lokale kleine broedvogelsoorten) of tussen de bliksemdraad en bovenste
fasedraden door (22%). Slechts 4,3% vloog tussen de twee bundels fasedraden door.
Het overgrote deel (87%) van de vogels passeerde de hoogspanningslijnen zonder
merkbare reactie. Van in totaal 15.000 vogels werd een reactie waargenomen. Hiervan
betrof 83% een reactie in de nabijheid (minder dan 30 m afstand) van de lijnen, waarvan
het merendeel (55%) met een aanpassing van de vlieghoogte; 28% betrof een duidelijke
koerswijziging, terwijl in 15% van de gevallen het om een ‘kritische’ reactie nabij de
draden ging (hectisch uitwijken). Dit betrof onder andere blauwe reiger, duiven, piepers,
vinken en veldleeuweriken, terwijl dit gedrag zelden bij roofvogels, gierzwaluw en
zwaluwen werd gezien. Slechts tweemaal werd daadwerkelijk een aanvaring met één
van de hoogspanningslijnen waargenomen (een kievit en een wilde eend, beide in de
avondschemering), waarbij in beide gevallen de vogel na botsing door kon vliegen.
Tijdens voor- en najaarstrek waren onder trekvogels beduidend meer ‘nabij-reacties’ te
zien dan onder standvogels. Voor wat betreft waarnemingen aan ‘hectisch’ uitwijken
ging het voor 89% zeker om trekvogels en slechts in 7% om zekere standvogels.
In het onderzoek van Renssen (1977) aan vlieggedrag van vogels bij hoogspanningslijnen is onderscheid gemaakt tussen lokale en niet lokale vogels. Van de lokale vogels
vloog 60% onder de draden door, 9% tussen de draden door en 31% over de draden
heen. Doortrekkers vlogen voornamelijk over de draden heen. Jonge vogels werden in
de zomermaanden meer als slachtoffer gevonden, maar mogelijk is dit (deels) te
verklaren doordat jonge vogels dan een groot deel van het aanbod bepalen.
4.3.3

Weer- en zichtomstandigheden
Een groot deel van de aanvaringen gebeurt ’s nachts. Tijdens een kort onderzoek van
telkens een week in april 1973, 1974 en 1975 bleek dat 65 - 85% van de slachtoffers in
die weken tussen zonsondergang en zonsopkomst tegen de draad was gevlogen
(Renssen 1977). Het ging hier om onderzoek tijdens normale kalme weersomstandigheden. Incidentele waarnemingen tijdens slechte weersomstandigheden geven
aan dat deze van grote invloed kunnen zijn op de aantallen slachtoffers. Zo zijn in Polder
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Westzaan meer draadslachtoffers gevonden na hagelbuien, vooral in het voorjaar, en na
periodes met mist, motregen of harde wind (Heijnis 1976). Na een hagelbui op 8 mei
1975 werden bijvoorbeeld bij de 150 kV lijn (3,3 km lengte) 62 slachtoffers en onder de
380 kV lijn (2,5 km lengte) 53 slachtoffers gevonden. Ook bij plotseling invallende vorst
kunnen in de winter meer slachtoffers verwacht worden als gevolg van zogenoemde
vorsttrek. In Polder Westzaan werd onder de 150 kV lijn na vorstinval in november 1973
binnen drie dagen 25% van het totaal (n=43) aantal kieviten in 1973 gevonden. Ook
Renssen (1977) vond na twee grote stormen in november en april meer slachtoffers dan
normaal. Het is waarschijnlijk dat bij goede weersomstandigheden het merendeel van de
draadslachtoffers ’s nachts of in de schemerperiode valt. Dat ook overdag geregeld
vogels tegen hoogspanningslijnen aanvliegen is waargenomen en aangetoond door
Heijnis (1976).
4.3.4

Type constructie
Veel van de uitgevoerde onderzoeken naar draadslachtoffer zijn gericht op
soortsamenstelling en aantallen draadslachtoffers. Factoren zoals hoogte van de lijnen,
het aantal draden per bundel en de invloed van bliksemdraden op het aantal
draadslachtoffers zijn meestal niet structureel onderzocht. Van een aantal onderzochte
tracés zijn deze factoren wel meegenomen, resultaten hiervan worden hieronder kort
besproken. De gegevens overziend gaat het vooral om de zichtbaarheid van de draden
en mogelijk om de hoogte. De invloed van de breedte van de constructie op het
aanvaringsrisico is niet bekend.
Van groot belang lijkt het soort constructie dat wordt toegepast. Gangbaar zijn de
zogenaamde Donau-masten (figuur 4.2). Dit zijn A-vormige masten met twee traversen.
Beide kanten van de mast bevatten een circuit, welke weer uit drie fasen bestaat. Elke
fase bestaat uit een bundel draden. In de bovenste traverse hangt een fase en in de
onderste traverse hangen twee fasen. Bij een 380 kV mast bevindt de eerste traverse zich
op 31 meter en de tweede op 42,5 meter. De afstand tussen de draden van de twee
traversen is circa 11,5 meter. De bliksemdraad bevindt zich 4,5 meter boven de bovenste
traverse, schuin boven de fasedraden. De totale hoogte van een 380 kV mast is 45-48
meter en een 150 kV mast is 30-32 meter hoog. De eerste traverse van 150 kV masten
bevindt zich op 24 meter en de tweede op 30 meter. De 150 kV masten die voorkomen
in de onderzoeken die in dit hoofdstuk worden aangehaald zijn van het type waar de
bliksemdraad zich negen meter boven de tweede traverse bevindt. De totale hoogte
wordt dan 39 meter.
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Figuur 4.2

Vakwerkmast 380 kV

Factoren die van invloed kunnen zijn op het aantal draadslachtoffers zijn onder andere
de hoogte van de constructie, het aantal draden per bundel, het aantal traversen en het
gebruik van een bliksemdraad. Hiervan is waarschijnlijk de aanwezigheid van een
bliksemdraad, welke door vogels het slechtst waarneembaar is, het meest bepalend.
Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat het weglaten van het bliksemdraad het
aantal draadslachtoffers doet verminderen met gemiddeld 48 %. Het markeren van de
bliksemdraden, bijvoorbeeld met plastic bollen of krullen, leidt ook tot een sterke
reductie van het aantal draadslachtoffers (tot maar liefst 95%), hier wordt in hoofdstuk 6
nader op ingegaan.
Voor het effect van de verschillende constructies is het tracé langs Muiden een goed
voorbeeld. Er zijn hier draadslachtoffers verzameld bij drie verschillende type
hoogspanningslijnen: 150 kV met enkelvoudige bedrading, 380 kV met bundels van drie
draden en tenslotte een verlaagde portaalconstructie van 10 meter hoog. De twee
gangbare constructies betroffen 40 meter hoge vakwerkmasten met twee traversen. Bij
enkelvoudige bedrading (150 kV) werden 0,51 draadslachtoffers per dag per km
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gevonden. Bij bundels van drie draden (380 kV) werden ruim de helft minder
draadslachtoffers (0,21 per dag per km) gevonden. Een vergelijkbaar resultaat werd
vastgesteld in Polder Westzaan (Heijnis 1976). Bundels met drie draden zijn blijkbaar
beter zichtbaar, waarschijnlijk mede door het gebruik van afstandshouders. Het aantal
slachtoffers werd nogmaals sterk verminderd (0,14 per dag per km) bij de verlaagde
constructie (portaalmasten) van 10 meter hoogte en met alle draden op dezelfde hoogte.
Er is echter geen nader onderzoek gedaan naar de factor die verantwoordelijk was voor
deze daling van het aantal slachtoffers. Dit kan zowel de hoogte zijn als het op één
niveau brengen van de draden of een combinatie van beide factoren.
Het is moeilijk te zeggen of met de nieuwe masttypen (zogenoemde Wintrack masten)
die voor Randstad380 ontworpen zijn, andere effecten op vogels verwacht mogen
worden dan met de bestaande Donau masten. In bestaande combimasten van het
Donau-type ontbreken veiligheidsdraden onder de fasedraden en bestaat meer ruimte
tussen de traversen. De onderste fasedraden hangen echter lager en de ‘onderdoorvliegruimte’ is dus kleiner dan bij gebruik van Wintrack masten. Indien de veiligheidsdraden in de Wintrack masten worden voorzien van markeringen, is het verschil tussen
beide masttypen voor wat betreft het aantal draadslachtoffers waarschijnlijk gering.

4.4
4.4.1

Effecten per soortgroep
Weidevogels
Het is mogelijk dat broedvogels van de open ruimte, zoals weidevogels, opgaande
vertikale structuren mijden, zoals ook waargenomen voor gebouwen en bomenrijen.
Heijnis (1976) stelde vast dat bij de 150 kV en 380 kV lijn in Polder Westzaan
verschillende weidevogelsoorten (kievit, grutto, watersnip) praktisch niet als broedvogel
onder de lijnen werden aangetroffen. Deze soorten meden een strook van 100 m aan
weerszijden van de hoogspanningslijnen. De scholekster broedde jaarlijks wel met enkele
paren onder of nabij de lijnen.
Een onderzoek uitgevoerd bij Bremen en Hamburg kon geen verstoringseffecten voor
kievit en wulp aantonen; beide soorten broedden dicht bij een hoogspanningslijn (wulp
zelfs tot op 15 m afstand) en er werden regelmatig balts-, territorium- of
foerageervluchten bij, onderdoor of over de lijnen heen waargenomen (Altemüller &
Reich 1997). Bij de veldleeuwerik werd wel vermijdingsgedrag vastgesteld, zingende
mannetjes (n=126) van deze soort werden significant vaker op een afstand van 100 m of
meer van de hoogspanningsverbinding vastgesteld dan binnen een afstand van 100 m.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat er veel draadslachtoffers vallen onder weidevogels
(Osieck & de Miranda 1972; Heijnis 1976; Hoerschelmann et al. 1997). In Polder
Westzaan werden onder andere de volgende slachtoffers onder weidevogels gevonden:
165 watersnippen, 162 kieviten, 173 grutto’s, 65 tureluurs en 92 kemphanen en 50
veldleeuweriken. Scholeksters werden relatief weinig als draadslachtoffer gevonden.
Mogelijk dat weidevogels die baltsvluchten uitvoeren (deels ook ’s nachts) een groter
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risico op aanvaringen lopen. Van het totale aantal gevonden kieviten in twee gebieden
werden respectievelijk 58% en 72% gedurende het broedseizoen gevonden en voor de
grutto was dit 67% (Heijnis 1976; Hoerschelmann et al. 1997). Ook Osieck & de
Miranda (1972) beschrijven hoge aantallen draadslachtoffers onder weidevogels (maar
wederom niet de scholekster).

Foto 4.1

Dode kievit onder de 150 kV lijn in de Lagenwaardse Polder,
Hazerswoude-Rijndijk, december 2007 (foto: Dennis Rensen).

Hoogspanningslijnen kunnen een aantrekkende werking hebben op predatoren (Scott et
al. 1972; Heijnis 1976; Renssen 1977). Experimenteel werd vastgesteld dat op 1.200 m
afstand van de hoogspanningslijn uitgelegde vogelkadavers 4 tot 5 maal minder snel
verdwenen dan onder de hoogspanningslijn (Heijnis 1976). Dit indiceert dat meer
aaseters en predatoren onder de lijn zoeken dan een op een zekere afstand daar
vandaan. Ook Scott et al. (1972) vonden dat onder hoogspanningslijnen de predatie
veel sneller verliep dan in een vergelijkbaar terrein zonder lijnen (na vier nachten 97%
respectievelijk 47% van uitgelegde huismussen verdwenen). Heijnis (1976) constateerde
tijdens onderzoek aan draadslachtoffers in Polder Westzaan tussen 1973 en 1975 de
aanwezigheid van acht vogelsoorten (vooral zwarte kraai, torenvalk en bruine
kiekendief, tezamen 65% van het aantal predatorwaarnemingen, maar ook boomvalk,
zilvermeeuw, kokmeeuw, ekster en eenmaal een blauwe reiger) als mogelijke predatoren
van draadslachtoffers en vier zoogdiersoorten (bunzing, wezel, hermelijn en bruine rat).
In de omgeving van Westzaan werd predatie door huiskatten vastgesteld. Meer
predatoren in het broedgebied kan leiden tot een verlaagd broedsucces onder
weidevogels. Daarnaast kunnen weidevogels ook tegen de draden aanvliegen tijdens het
verjagen van predatoren. Dit werd bijvoorbeeld waargenomen in april 1972 in Polder
Westzaan, toen een kievit, die een zilvermeeuw probeerde te verjagen, tijdens een
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duikvlucht tegen de onderste fasedraad van de 150 kV lijn vloog en dood neerstortte
(Heijnis 1976).
4.4.2

Kolonievogels
In het eerder aangehaalde overzicht van draadslachtoffers uit de periode 1958 - 1984,
opgesteld door Koops (1987), worden vrijwel alle koloniebroedende soorten in
Nederland vermeld. Opvallend daarbij is dat er maar iets minder purperreigers (57
exemplaren) als blauwe reigers (69 exemplaren) worden vermeld terwijl de eerste soort
een factor 10 zeldzamer is. In deze verhouding bezien is de lepelaar met 17 exemplaren
ook goed vertegenwoordigd.
Reigers
Dat purperreigers meer problemen met hoogspanningslijnen hebben dan blauwe reigers
blijkt uit onderzoek bij het Naardermeer (Osieck & de Miranda 1972). Hier is in de
periode 1969 - 1971 tweewekelijks onderzoek verricht naar draadslachtoffers onder 2,7
km van de lijn ten westen van het Naardermeer. Er werden in totaal 36 purperreigers als
draadslachtoffer gevonden (waarvan 35 onvolwassen vogels). Een vergelijkbare
verdeling tussen volwassen en onvolwassen slachtoffers is vastgesteld voor blauwe
reiger. Van 27 als draadslachtoffer teruggemelde geringde blauwe reigers, hadden 22
exemplaren betrekking op eerstejaars vogels, hetgeen er op wijst dat een groot deel van
de slachtoffers onder deze reigersoorten onvolwassen vogels betreft (Osieck & De
Miranda 1972). In de periode mei-juni 1971 zijn waarnemingen verricht aan de manier
waarop purperreigers de hoogspanningslijnen passeerden. Van de 340 passerende
purperreigers vloog 64% over de draden heen en 12% er onder door. Het resterende
deel liet verschillende reacties zien: tussen de draden door vliegen (vooral tussen
bliksemdraad en bovenste fasedraden), evenwijdig vliegen en hoogte winnen om
eroverheen te gaan, terugvliegen en hoogte winnen en 3-4% van alle vogels zwenkte
met grote moeite tussen de draden door. Osieck (in Osieck & de Miranda 1972) noemt
dit gedrag van purperreigers veel ‘zenuwachtiger’ dan van de blauwe reiger.
In Polder Westzaan zijn onder ca. 2 km van de 150 kV lijn in de periode 1971 – 1975 in
totaal 10 blauwe reigers (mogelijk uit een nabijgelegen kolonie) gevonden (Heijnis
1976).
Bij een kolonie blauwe reigers in Duitsland die zich op 500 m van een 110 kV
hoogspanningslijn bevond, is tijdens twee jaar studie geen noemenswaardig effect op de
kolonie aangetoond. De aantallen broedparen bleven gelijk en ook het broedverloop leek
niet onderhevig aan verstoring door de nieuwe hoogspanningslijn. Er werden gedurende
het broedseizoen geen draadslachtoffers gevonden ondanks regelmatige passage van
oudervogels (Gutsmiedl & Troschke 1997).
Lepelaar
Het onderzoek nabij het Naardermeer leverde geen draadslachtoffers van de lepelaar op,
ondanks de aanwezigheid van 100 broedparen, waarvan een deel van de oudervogels de
380 kV lijn dagelijks passeerden tijdens foerageervluchten. Renssen (1977) beschrijft
voor de lepelaar dat deze soort bij de passage van de 380 kV lijn bij Muiden rustig
hoogte winnend de lijn passeerde om daarna eventueel weer naar de oorspronkelijke
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vlieghoogte te dalen. In juli 1973 werd één slachtoffer gevonden onder de 150 kV lijn bij
Muiden. Uit gegevens van het Vogeltrekstation bleek dat van de 57 met bekende
doodsoorzaak terug gemelde geringde lepelaars 14% als draadslachtoffer was
doorgegeven.
In Polder Westzaan zijn onder ca. 2 km van de 150 kV lijn in de periode 1971 – 1975 in
totaal 11 lepelaars gevonden (Heijnis 1976). Polder Westzaan werd met name in de
zomer (juli – september) bezocht door volwassen lepelaars met juvenielen. Onder de
slachtoffers bevonden zich vijf juvenielen.
Aalscholver
Osieck & de Miranda (1972) vermelden 3 vondsten van aalscholvers als draadslachtoffer,
twee bij Diemerzeedijk in 1958 en een exemplaar bij het Naardermeer in 1970.
Renssen (1977) nam 14.467 passages van de aalscholver waar over de 380 kV lijn bij
Muiden, 60% hiervan passeerde de hier speciaal voor vogels aangelegde verlaagde
portaalconstructie. Slechts enkele malen werd van de overige vogels waargenomen dat
deze de vliegroute verlegden om over de verlaagde portaalconstructie te vliegen. De
normale vlieghoogte was echter meestal ruim boven de lijnen (40 – 100 m hoogte).
In juli 1973 vond Renssen twee dode aalscholvers onder de portaalconstructie. In de
periode 1971-1975 zijn geen aalscholvers als slachtoffer vastgesteld onder de 150 kV en
380 kV lijn in Polder Westzaan (Heijnis 1976). Ook Koops (1987) noemt slechts 9
exemplaren in zijn overzicht van 52 onderzoeken naar draadslachtoffer in Nederland in
de periode 1958-1984.
Sterns
In Polder Westzaan zijn onder ca. 2 km van de 150 kV lijn in de periode 1971 – 1975 in
totaal 5 zwarte sterns en 11 visdieven als draadslachtoffer gevonden. Deze slachtoffers
werden vooral in het voorjaar gevonden toen ook dagelijkse foerageervluchten over de
draden werden waargenomen. In het eerder aangehaalde overzicht van Koops (1987)
worden voor de periode 1958 - 1984 in totaal 13 zwarte sterns en 27 visdieven als
draadslachtoffer genoemd.
4.4.3

Overige broedvogels
In principe kunnen alle broedvogelsoorten die in de nabijheid van een hoogspanningslijn
broeden en regelmatig rondvliegen als draadslachtoffer verwacht worden. In Polder
Westzaan kwamen na opspuitwerkzaamheden bijvoorbeeld regelmatig bergeend, kluut
en strandplevier in het gebied voor en zijn van al deze soorten ook enkel(e)
draadslachtoffers gevonden. De vondst van kleine karekiet en rietgors (6 exemplaren) in
de broedtijd en notoire standvogels als winterkoning en huismus (44 exemplaren) in
Polder Westzaan is opmerkelijk (Heijnis 1976). Roofvogels en uilen worden relatief
weinig als draadslachtoffer gevonden. Heijnis (1976) vond in vijf jaar tijd onder een 150
kV tracé van 3,3 km lengte slechts 2 torenvalken, 1 buizerd en 1 bruine kiekendief. In
het eerder aangehaalde overzicht van Koops (1987) worden voor de periode 1958 1984 sperwer (2), buizerd (2), bruine kiekendief (6), torenvalk (32), kerkuil (1), ransuil
(13) en velduil (2) als draadslachtoffer genoemd.
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4.4.4

Niet broedvogels
Ganzen
Ganzen zijn tijdens het vijfjarig onderzoek in Polder Westzaan niet als draadslachtoffer
gevonden. In de Assendelverveenpolder ten westen van Polder Westzaan, zijn in 1972
wel twee grauwe ganzen en een kolgans onder de 150 kV lijn gevonden (Heijnis 1976).
Onder de 150 kV lijn tussen Goes – Ellewoutsdijk (Zeeland) zijn tijdens een incidentele
telling op 19 januari 1972 nabij Borsele in totaal 12 dode kolganzen gevonden. In de zes
weken volgend op deze vondst zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden ondanks de
aanwezigheid van soms enige duizenden ganzen (Slob 1972).

Foto 4.2

Dode en reeds deels gepredeerde grauwe gans onder de 150 kV lijn bij
Hazerswoude, januari 2008 (foto: Dennis Rensen).

Osieck & de Miranda (1972) vermelden de vondst van 2 rietganzen bij het Naardermeer
(waar in de periode van de vondst een groep van 580 exemplaren pleisterde) en 3
rietganzen en 1 kolgans bij Oosterwolde, een bekende pleisterplaats voor deze soorten.
In het eerder aangehaalde overzicht van Koops (1987) worden 9 brandganzen, 2
rotganzen, 25 grauwe ganzen, 72 kolganzen, 11 rietganzen en 1 kleine rietgans als
draadslachtoffer genoemd.
In de jaren 1994 - 1997 zijn bij een hoogspanningsverbinding over de Rijn in Duitsland in
totaal 27 aanvaringen van kolganzen met de bliksemdraad daadwerkelijk in het veld
waargenomen (Haack 1997). De hoogspanningslijn bevond zich op minder dan 700 m
van een belangrijke slaapplaats. Met de gegevens kon geen directe relatie worden
aangetoond tussen bijvoorbeeld windkracht en aantal aanvaringen.
Bij een 110 kV lijn in Niederrhein (Duitsland) foerageerden consequent minder kol- en
rietganzen op graslanden en akkerpercelen in de nabijheid van de lijn tot een afstand van
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80 m aan weerszijden van de lijn (Sossinka & Ballasus 1997). Op deze percelen was ook
een duidelijke toename zichtbaar in het aantal keutels met toenemende afstand tot de
lijn (dus meer begrazing op grotere afstand). Ganzen waren alerter en gebruikten minder
tijd om te foerageren en poetsen en rusten dicht bij de lijn dan op afstand, wat door de
auteurs wordt geïnterpreteerd als hogere stress en een afname van de kwaliteit van het
leefgebied.
Zwanen
In Polder Westzaan zijn tussen 1971 – 1975 in totaal 12 knobbelzwanen als draadslachtoffer gevonden. Onder hoogspanningsleidingen rond het Alkmaardermeer werden,
ondanks onregelmatige tellingen, in vijf jaar tijd 52 knobbelzwanen gevonden (Heijnis
1976).
In het eerder aangehaalde overzicht van Koops (1987) worden 98 knobbelzwanen en 2
kleine zwanen als draadslachtoffer genoemd.

Foto 4.3

Dode knobbelzwaan onder de 150 kV lijn bij Hazerswoude, januari 2008
(foto: Rogier Verbeek).

Eenden
In Polder Westzaan zijn onder de meeste in de polder pleisterende eendensoorten
draadslachtoffers gevonden: kuif- en tafeleend (beide 43 exemplaren), slobeend (89),
wilde eend (245 ex, ook veel in het voorjaar als achtervolgingsvluchten plaatsvinden en
de soort ook veel als verkeersslachtoffer wordt gevonden), smient (62), zomertaling (48)
en wintertaling (25).
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In het eerder aangehaalde overzicht van Koops (1987) worden voor de periode 1958 1984 onder andere 1.408 wilde eenden en voor de meeste andere eendensoorten een
honderdtal exemplaren als draadslachtoffer genoemd.
Meeuwen
Ook zijn in Polder Westzaan tijdens het vijfjarig onderzoek relatief veel meeuwen
gevonden: 11 grote mantelmeeuwen, 10 kleine mantelmeeuwen, 103 zilvermeeuwen, 9
stormmeeuwen en 97 kokmeeuwen. Het grote aantal zilvermeeuwen hing mogelijk
samen met de aanwezigheid van een grote open vuilstortplaats in het Westzijderveld en
een slaaptrekroute over de lijn.
Ook bij andere tellingen begin 70-er jaren vormde de kokmeeuw telkens 10-20% van de
slachtoffers (Osieck & de Miranda 1972). Koops (1987) noemt in zijn overzicht over de
periode 1958-1984 voor kokmeeuw 1.051 exemplaren, zilvermeeuw 268 exemplaren en
stormmeeuw 261 exemplaren.
4.4.5

Trekvogels
Ook trekvogels kunnen tegen hoogspanningslijnen vliegen, zoals blijkt uit de
soortensamenstelling van draadslachtoffers in Polder Westzaan (Heijnis 1976). Onder de
draadslachtoffers zijn naast broedvogels en pleisterende wintervogels (zie hiervoor) ook
soorten vastgesteld die (vooral) tijdens de trek het slachtoffer moeten zijn geworden. Dit
omdat ze of niet in de polder voorkomen of omdat het soorten betreft waarvan het
onwaarschijnlijk was dat ze als broedvogel op dergelijke hoogte rondvliegen (b.v.
dodaars en waterral). Ook het seizoenspatroon wijst hierop; soorten die als broedvogel
in het voorjaar en zomer aanwezig zijn, worden het vaakst als slachtoffer in de trektijd in
de herfst vastgesteld, terwijl de aantallen slachtoffers in de zomer, wanneer ook
(onervaren) jonge vogels aanwezig zijn, veel lager zijn (zie ook figuur 4.1).
Bij trekvogels betrof het in Polder Westzaan vooral nachttrekkers die als draadslachtoffer
werden gevonden, zoals roerdomp, dodaars, meerkoet, waterhoen, waterral, steltlopers
(wulp, regenwulp, zilverplevier, zwarte ruiter, groenpootruiter, oeverloper, witgat,
bosruiter, strandlopers en houtsnip), lijsters (kramsvogel en koperwiek, beide vooral in de
wintermaanden), fitis, grasmus en spotvogel (alle in het najaar gevonden).
In Polder Westzaan werd op één locatie onder de 380 kV in oktober 1974 en oktober
1975 een opmerkelijke concentratie waterrallen gevonden. In enkele dagen tijd werden
in beide jaren op deze locatie 14 respectievelijk 12 dode waterrallen gevonden. Mogelijk
dat deze locatie een corridor vormde voor rallen die het gebied ’s nachts op trek
verlieten.
Altemüller & Reich (1997) wijzen er op dat trekvogels die voor oriëntering gebruik
maken van het aardmagnetisch veld, dit doen op basis van een gelijkstroomveld met een
magnetische stroomdichtheid van 30 tot 65 microtesla. De stroomdichtheid bij
hoogspanningslijnen is beduidend lager (13 microtesla op 1 m boven de grond), zodat
het onwaarschijnlijk is dat deze van invloed is op de oriëntering van trekvogels.
Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat vogels de sinusvormige wisselstroom, zoals die in
hoogspanning gebruikt wordt, niet kunnen waarnemen.
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4.5

Draadslachtoffers bij bestaande 150 kV lijn Delft
In de periode eind maart 2008 tot eind juli 2008 is onder de bestaande 150 kV lijn ten
westen van Delft wekelijks naar gewonde en dode lepelaars gezocht (zie paragraaf
2.2.2). Het onderzoek vond plaats in deelgebied 1 onder het 150 kV tracé tussen de
Zweth en de N470 (hoek woonwijk Buitenhof). Tijdens het onderzoek zijn, zeker in april
en begin mei, regelmatig draadslachtoffers onder andere vogelsoorten dan lepelaar
gevonden (tabel 4.1). Na half mei kon, vanwege de inmiddels hoogopgeschoten
vegetatie in bepaalde terreindelen, geen tijd meer worden besteed aan het systematisch
zoeken naar andere soorten dan lepelaar en is hier bij toeval alleen nog een zwarte kraai
en een postduif als (mogelijk) draadslachtoffer gevonden.
In de periode eind maart tot eind juli 2008 zijn van 12 vogelsoorten in totaal 41
(mogelijke) draadslachtoffers gevonden (tabel 4.1). Het betrof in ieder geval 12 zekere
en 8 waarschijnlijke draadslachtoffers. Van de overige vondsten was te weinig materiaal
aanwezig om te kunnen uitsluiten dat ze aan een andere doodsoorzaak waren overleden
(21 mogelijke draadslachtoffers). De meeste slachtoffers (54%) zijn gevonden in het
gesaneerde kassengebied in de Harnaschpolder, tussen mast 7 en 9 (figuur 2.3). Hier zijn
tijdens het veldonderzoek ook veel vliegbewegingen van vogels waargenomen,
bovendien was dit gebied zeker in april nog eenvoudig te doorzoeken.

Foto 4.4
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Dode knobbelzwaan en fuut onder de 150 kV lijn in de Harnaschpolder bij
Delft, maart en april 2008 (foto’s: Hein Prinsen en Rogier Verbeek).

Tabel 4.1

Vondsten van (mogelijke) draadslachtoffers onder de bestaande 150 kV
lijn aan de westrand van Delft in de periode 27 maart 2008 - 18 juni 2008.
De transecten beslaan het onderzochte terrein (50 m aan weerszijde van de
lijn) ten zuiden van overeenkomstige mastnummers in figuur 2.3.

soort

datum

draadslachtoffer?

transect

fuut
knobbelzwaan
knobbelzwaan
knobbelzwaan
eend spec.
eend spec.
eend spec.
eend spec.
wilde eend
wilde eend
wilde eend
wilde eend
meerkoet
meerkoet
meerkoet
meerkoet
waterhoen
scholekster
kievit
kleine mantelmeeuw
zilvermeeuw
duif spec.
postduif
postduif
postduif
postduif
postduif
postduif
postduif
postduif
houtduif
houtduif
houtduif
houtduif
houtduif
houtduif
houtduif
houtduif
houtduif
zwarte kraai
zwarte kraai

01-04-2008
27-03-2008
01-04-2008
02-07-2008
22-04-2008
28-04-2008
28-04-2008
02-07-2008
08-04-2008
22-04-2008
28-04-2008
14-05-2008
08-04-2008
28-04-2008
09-07-2008
22-07-2008
27-03-2008
28-04-2008
28-04-2008
26-06-2008
15-04-2008
15-04-2008
15-04-2008
22-04-2008
28-04-2008
10-06-2008
02-07-2008
02-07-2008
02-07-2008
02-07-2008
01-04-2008
08-04-2008
28-04-2008
28-04-2008
28-04-2008
28-04-2008
02-07-2008
09-07-2008
22-07-2008
01-04-2008
06-06-2008

zeker
zeker
zeker
zeker
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
zeker
zeker
waarschijnlijk
waarschijnlijk
zeker
zeker
mogelijk
zeker
mogelijk
mogelijk
mogelijk
zeker
mogelijk
mogelijk
zeker
mogelijk
mogelijk
waarschijnlijk
zeker
waarschijnlijk
waarschijnlijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
waarschijnlijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
mogelijk
waarschijnlijk
waarschijnlijk
mogelijk
mogelijk

8
8
10
7
2
12
15
7
8
10
7
2
8
8
5
8
13
7
13
7
11
7
5
13
7
8
13
9
10
7
2
5
7
7
7
7
7
8
7
2
7
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4.6

Effecten op vleermuizen (met nadruk op plangebied Zuidring)
Bouwfase
Wanneer bebouwing dient te worden gesloopt ten behoeve van de aanleg kan dit leiden
tot het aantasten of verdwijnen van verblijfplaatsen van vleermuizen. Woningen en
andere gebouwen kunnen in gebruik zijn als verblijfplaats door gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en grootoorvleermuis. Afhankelijk van
de aanwezige soorten en het type verblijf (kraamverblijf, winterverblijf, paarverblijf,
tussenverblijf) kunnen negatieve effecten optreden voor de lokale populatie. Regionaal
(Noord- en Zuid-Holland) betreft dit geen zeldzame soorten en op de regionale en
landelijke populatie worden geen negatieve effecten verwacht.
Het toppen of kappen van bomen kan leiden tot aantasten of verdwijnen van
verblijfplaatsen in bomen van soorten als watervleermuis, rosse vleermuis, gewone
grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis.
Het kappen van bomen(rijen) kan daarnaast leiden tot aantasting van vliegverbindingen.
Veel soorten vleermuizen maken gebruik van dergelijke structuren in het landschap ter
oriëntatie en als verbindend element. Alleen wanneer op grote schaal bomenrijen
worden verwijderd (over een afstand van meer dan 50 meter) kunnen negatieve effecten
optreden op het gebruik als vliegverbindingen. Het toppen van bomen (tot een hoogte
van minimaal 4 meter) heeft nagenoeg geen negatief effect op het gebruik als
vliegverbinding.
Specifiek voor de vliegroutes van meervleermuis geldt dat deze tijdens de aanleg zo min
mogelijk geblokkeerd mogen worden. Specifiek damwanden die overdwars worden
geplaatst en lage onderdoorgangen kunnen een barrièrewerking hebben op passerende
vleermuizen. Ook bouwverlichting op en rond wateren en foerageergebieden kan een
verstorend effect hebben op vleermuizen.
Gebruiksfase
Over de effecten van bovengrondse hoogspanningslijnen en –masten op vleermuizen is
weinig bekend, aangezien daar geen specifiek onderzoek naar is gedaan. Wel is bekend
dat vleermuizen kunnen botsen met structuren in de ruimte, zoals prikkeldraad,
zendmasten en windturbines. Dit betreft vooral relatief hoog vliegende vleermuizen die
op trek zijn van zomerleefgebieden naar de winterslaapplaatsen (Johnson et al. 2003).
Daarnaast kunnen ook vleermuizen die voornamelijk in open gebieden jagen in botsing
komen met genoemde structuren (Verboom & Limpens 2001). In het plangebied kunnen
rosse vleermuis (in beperkte mate) en ruige dwergvleermuis als migrerende vleermuizen
worden aangemerkt (Kapteyn 1995; Lange et al. 2003) Gewone dwergvleermuis,
laatvlieger en tweekleurige vleermuis zijn relatief vrij in de lucht foeragerende soorten.
De overige soorten (gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en meervleermuis) zijn
gebonden aan opgaande vegetatie en watergangen. De laatste twee soorten kunnen
botsen met de hoogspanningslijnen wanneer deze in of aan watergangen en weilanden
zijn geplaatst waar deze soorten veel gebruik van maken.
Kwantitatieve gegevens over aanvaringen van vleermuizen, met uitzondering van die
met windturbines, zijn niet bekend. Vermoed wordt dat trekkende vleermuizen minder
gebruik maken van sonar en daardoor niet of te laat nieuwe structuren op hun route
opmerken. Uit recent onderzoek blijkt dat vleermuizen mogelijk gebruik maken van
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aardmagnetische velden voor de oriëntatie (Holland et al. 2006). Mogelijk dat
vleermuizen hierdoor over langere afstanden geen of beperkt gebruik van sonar hoeven
te maken. Dit blijkt ook uit waarnemingen van migrerende dieren, waarbij zeer lange
pulsintervallen in de sonar zijn waargenomen (Limpens et al. 1997).
Overigens is uit een recente studie bij windturbines (Trapp et al. 2002) gebleken dat niet
zozeer directe aanvaringen met windturbines, maar gebroken vleugels als gevolg van
windwervelingen een belangrijke doodsoorzaak vormen. In diverse studies naar
aanvaringen van vogels bij hoogspanningslijnen wordt nimmer melding gemaakt van
vleermuizen als draadslachtoffers. Verwacht mag worden dat incidenteel een vleermuis
tegen de masten of lijnen aan zal vliegen. Dit aantal is naar verwachting dermate laag
dat dit geen effect zal hebben op de duurzame instandhouding van lokale, landelijke en
internationale populaties.
Over de effecten van elektrische en (elektro)magnetische velden op vleermuizen is nog
heel weinig bekend. Bij een recent onderzoek bleek dat vleermuizen de
elektromagnetische velden rond radarinstallaties mijden. Dit betrof velden met een
straling groter dan 2 V/m. Vermoed wordt dat een verhoogde kans op oververhitting en
interferentie met de echolocatie daar de oorzaak van zijn (Nicholls & Racey 2007). Dit
zou kunnen betekenen dat verblijfplaatsen in de directe omgeving van
hoogspanningslijnen ongeschikt worden voor vleermuizen, waardoor de dieren
verhuizen. Daarnaast is het niet uitgesloten dat vleermuizen tijdens foerageren en
trekbewegingen hoogspanningslijnen mijden dan wel versneld passeren.
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5 Effecten van alternatieven op natuur
In dit hoofdstuk wordt per deelgebied voor elk alternatief de effecten op natuur
beschreven en wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen de alternatieven
voor wat betreft effect op natuur. Deze effectbeschrijving vormt samen met de
effectbeschrijvingen van andere milieuaspecten de basis voor de bepaling van het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief (hoofdstuk 7).
Een beschrijving van de alternatieven is te vinden in het hoofdrapport MER Zuidring.

5.1

Deelgebied 1

Figuur 5.1

Ligging van de alternatieven in deelgebied 1. Alternatief 1.1 en 1.2 zijn
bovengrondse alternatieven, Alternatief 1.3 is ondergronds.
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Tabel 5.1

Effecten van alternatieven in deelgebied 1 op natuur. Alternatief 1.1 en 1.2
zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 1.3 is ondergronds. 0 = geen
negatief effect, 0/- = hooguit gering negatief effect, - = klein negatief
effect, -- = belangrijk negatief effect (zie ook hoofdstuk 2).

Criterium

Aspect
boven/ondergronds:

Beschermde gebieden
Vogels

Overige flora & fauna

PEHS (incl. EVZ)
Eendenkooi Schipluiden
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Kolonievogels (overige)
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land-/watergebonden fauna
Flora

Alt. 1.1
boven

Alt. 1.2
boven

Alt. 1.3
onder

0
0/0/0/0/0
0/0/0/-

0
0/0
0/0/0
0/0/0/-

0
0
0
0
0
0
0
0
0/0/0/-

Toelichting:
Beschermde gebieden
PEHS (incl. EVZ)
Alle alternatieven passeren de watergang de Zweth, in het uiterste noorden van
deelgebied 1. Dit is een brede boezemwatergang die in de PEHS is aangewezen als
ecologische verbindingszone. Voor beide bovengrondse alternatieven staan de masten
op voldoende afstand van de Zweth om geen effecten op het ecologisch functioneren
van deze verbindingszone te hebben. Het ondergrondse alternatief zal middels een
boring op grotere diepte onder de Zweth doorlopen en ook geen effect hebben op dit
EVZ. Binnen deelgebied 1 liggen momenteel geen andere EHS gebieden.
Eendenkooi Schipluiden
De afpalingskring van de eendenkooi van Schipluiden reikt tot 1.130 m van de kooi en
wordt doorsneden door alle alternatieven. In beide bovengrondse alternatieven staan
twee of drie masten net binnen de afpalingskring. Deze masten staan op een golfbaan,
nabij het zandlichaam van de toekomstige A4 of in een recreatiegebied aan de rand van
de bebouwde kom. Deze gebieden vormen geen belangrijk rustgebied voor eenden
(overdag kunnen kleine aantallen aanwezig zijn) en het is onwaarschijnlijk dat hier in het
donker belangrijke aantallen eenden foerageren.
Het effect op de eendenkooi beperkt zich bij de bovengrondse alternatieven tot een klein
aantal (enkele op jaarbasis) draadslachtoffers onder eenden die vanuit de kooi vooral in
het donker in omliggende polders foerageren. Op het totaal aantal eenden dat in de
vangperiode (15 augustus - 1 februari) gebruik maakt van de eendenkooi, is het te
verwachten aantal draadslachtoffers onder eenden verwaarloosbaar (< 1%). Er is geen
effect op het belangrijkste doel van de eendenkooi: het vangen en ringen van eenden
voor wetenschappelijk onderzoek.
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Verstoring van de (eenden in de) eendenkooi zelf is niet aan de orde: beide
bovengrondse alternatieven liggen op meer dan 500 m afstand van de kooi. Verstoring
tijdens werkzaamheden in de aanlegfase van de hoogspanningslijn kunnen goed
gemitigeerd worden, door buiten de periode te werken dat de eendenkooi actief in
gebruik is. Verstoring van rust- of foerageergebied binnen de afpalingskring in de
gebruiksfase van de hoogspanningslijn is verwaarloosbaar. Mogelijk dat eenden overdag
(zichthinder) of 's nachts (geluidshinder) de directe omgeving van de hoogspanningslijn
mijden, maar er is geen reden aan te nemen dat dit leidt tot meetbaar minder eenden
binnen de afpalingskring. 's Nachts is de hoogspanningslijn slecht zichtbaar, maar zou
verstoring door geluid een rol kunnen spelen. Een hoogspanningslijn kan geluid
voortbrengen (b.v. knetteren van de draden rond het ophangpunt aan de masten, vooral
onder vochtige omstandigheden), maar dit geluid is alleen op korte afstand van de
masten te horen. Het is onbekend of vogels door dit geluid verstoord kunnen worden.
Barrièrewerking is niet aan de orde. Eenden die bijvoorbeeld vanuit de kooi of vanuit het
stedelijk gebied van Delft naar omliggende polders vliegen, zullen over of onder de
nieuwe hoogspanningslijn door kunnen vliegen. Uit de literatuur zijn geen voorbeelden
bekend dat een hoogspanningslijn een belangrijke barrière vormde tussen een rust- en
foerageergebied van vogels. Tijdens veldonderzoek in voorjaar 2007 zijn door Bureau
Waardenburg herhaaldelijk passages van eenden waargenomen over en onder de
bestaande 150 kV lijn in Delft.
Vogels
Voor vogels worden in de gebruiksfase alleen effecten verwacht bij de bovengrondse
alternatieven. Het ondergrondse alternatief wordt in onderstaande beschrijving daarom
buiten beschouwing gelaten.
Weidevogels (Rode Lijstsoorten)
De belangrijke weidevogelgebieden in de Woudse Polder en Klaas Engelbrechtspolder
liggen op voldoende afstand van de alternatieven om hooguit geringe effecten op
weidevogels te verwachten. Uitgaande van een maximale verstoringszone voor
weidevogels van 100 m ter weerszijde van de lijn (zie hoofdstuk 4), wordt door
alternatief 1.1 hooguit leefgebied van een enkel broedpaar tureluur en grutto verstoord.
Van alternatief 1.2 wordt geen verstoring van leefgebied van weidevogels (Rode
Lijstsoorten) verwacht.
Omdat de kerngebieden met hoge dichtheden weidevogels op meer dan 100 m van de
alternatieven liggen, worden in de broedtijd weinig risicovolle vliegbewegingen van
weidevogels bij en over de alternatieven verwacht. Daarom worden in de broedtijd zeer
lage aantallen (enkele) slachtoffers onder weidevogels verwacht, beide alternatieven zijn
hierin nauwelijks onderscheidend. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive
loop’) valt het aantal slachtoffers nog lager uit. De beschreven effecten doen geen
afbreuk aan het lokale voorkomen of de landelijke gunstige staat van instandhouding
van de aanwezige broedende weidevogelsoorten.
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Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten)
Verstoring van leefgebied van of kleine aantallen draadslachtoffers onder de aanwezige
broedvogels is niet uit te sluiten. Naar verwachting verschillen deze effecten op
broedvogels nauwelijks van de effecten van de huidige 150 kV lijn. Met mitigatie
(markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het aantal slachtoffers nog lager uit. Het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende
soorten (inclusief Rode Lijstsoorten) wordt niet aangetast.
Kolonievogels (lepelaar)
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 vinden over deelgebied 1 in het broedseizoen (februari
tot augustus) veel vliegbewegingen van lepelaars plaats. Het betreft vooral oudervogels
die vanuit de kolonie in Voornes Duin in de omgeving van Delft foerageren. Nadat de
jongen zijn uitgevlogen, zijn ook regelmatig oudervogels met jongen rondom Delft
aanwezig. Tijdens veldonderzoek in voorjaar 2007 zijn vooral in de noordelijke helft van
deelgebied 1 veel vliegbewegingen van lepelaars waargenomen.
Het is waarschijnlijk dat een nieuwe gecombineerde 380/150 kV lijn in deelgebied 1 met
name ’s nachts tot meer slachtoffers leidt dan de bestaande 150 kV lijn. De combimasten
zijn met een hoogte van 53 m, ca. 21 meter hoger dan de bestaande 150 kV masten
(uitgegaan van 32 m hoogte) en hebben drie in plaats van twee traversen. De totale
barrière (afstand tussen bovenste bliksemdraad en de veiligheidsdraad onder de onderste
fasedraden) van de combimast is daarmee veel groter dan van de 150 kV lijn (36 m
respectievelijk 8 m). De hoogte waarop de onderste draad hangt, en dus de hoogte
waarop vogels onder de lijnen door kunnen vliegen, verschilt nauwelijks tussen beide
typen en is voor lepelaar mogelijk ook niet relevant aangezien de soort nauwelijks onder
een hoogspanningslijn door zal vliegen (zie § 3.7). De combimast heeft wel als belangrijk
voordeel dat de relatief dunne 150 kV draden op dezelfde hoogte hangen als de dikkere
380 kV draden en dat deze bundeling overdag tot betere zichtbaarheid van de draden
leidt. In de nieuwe opstelling worden de bliksemdraden en veiligheidsdraden uitgerust
met markeringen (mitigatie met bijvoorbeeld kunststof spiralen of plastic bollen).
Hierdoor zal waarschijnlijk ten opzichte van de bestaande 150 kV lijn overdag een lager
aantal lepelaars (en andere vogelsoorten) met de hoogspanningslijn botsen. ’s Nachts
zullen de draden echter slecht zichtbaar zijn en zal, zoals hiervoor beredeneerd, het
aantal draadslachtoffers bij een nieuwe gecombineerde lijn hoger liggen. Het is
onbekend onder welke omstandigheden en op welk moment van de dag lepelaars tegen
hoogspanningslijnen aanvliegen. Conform wat bekend is voor andere vogelsoorten (zie
hoofdstuk 4) is het waarschijnlijk dat dit vooral ’s nachts gebeurt.
Voor beide bovengrondse alternatieven in deelgebied 1 geldt dat een hooguit klein
negatief effect wordt verwacht op (het groeipotentieel van) het aantal broedparen in de
kolonie lepelaars in Voornes Duin. Er kan niet worden uitgesloten dat op jaarbasis
meerdere volwassen vogels met de nieuwe lijn botsen. Dit vanwege het grote aantal
vliegbewegingen over deelgebied 1 en het feit dat ook bij de bestaande 150 kV lijn in dit
deelgebied slachtoffers gevonden zijn. De beide alternatieven zijn niet onderscheidend in
dit opzicht.
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Aangenomen is dat in de bestaande situatie jaarlijks gemiddeld enkele (1-3) volwassen
lepelaars tegen de 150 kV vliegen en dat de nieuwe verbinding, ook met markering, tot
meer slachtoffers leidt. In de afgelopen 10 jaar zijn hier onder de bestaande 150 kV lijn
ten westen van Delft drie slachtoffers gevonden zonder gerichte zoekacties. Tijdens een
onderzoek naar dode of gewonde lepelaars onder deze bestaande lijn (zie paragraaf 2.2),
zijn in de periode eind maart tot de tweede helft juni 2008 overigens geen slachtoffers
gevonden.
Onbekend is hoeveel extra slachtoffers vallen bij de nieuwe bovengrondse verbinding.
Enerzijds vormt de gecombineerde opstelling een grotere barrière (hoger en meer
draden), anderzijds is de opstelling, zeker overdag, veel beter zichtbaar (markeringen,
bundeling van draden). Bij gebrek aan bestaande gegevens is echter aangenomen dat
lepelaars vooral in het donker tegen de draden vliegen. Voorzichtigheidshalve is hier
aangenomen dat de nieuwe verbinding tot maximaal viermaal zoveel slachtoffers leidt
dan de huidige situatie. Dit betekent een additionele sterfte van maximaal 9 volwassen
lepelaars op jaarbasis in deelgebied 1. Gezien de modelresultaten (bijlage 1) is bij dit
aantal additionele draadslachtoffers redelijkerwijs uitgesloten dat het lokale voorkomen
of de landelijke gunstige staat van instandhouding van de soort in het geding komt. Dit
geldt ook wanneer cumulatie met effecten van andere projecten in beschouwing wordt
genomen (bijlage 2).
Overige kolonievogels
In en over deelgebied 1 vinden veel vliegbewegingen van aalscholver plaats (§ 3.8). De
aalscholver wordt in de regel weinig als draadslachtoffer vastgesteld (hoofdstuk 4). Voor
deze soort worden geen effecten van de alternatieven in deelgebied 1 verwacht. Het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding wordt niet
aangetast.
In deelgebied 1 worden bij beide bovengrondse alternatieven hooguit kleine aantallen
(enkele op jaarbasis) draadslachtoffers onder blauwe reiger verwacht, beide alternatieven
zijn hierin niet of nauwelijks onderscheidend. Het lokale voorkomen en de landelijke
gunstige staat van instandhouding wordt niet aangetast. Met mitigatie (markeren
bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het aantal slachtoffers nog lager uit.
Voor andere in de ruime omgeving van deelgebied 1 broedende kolonievogels
(meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden hooguit geringe effecten verwacht.
De aantallen vliegbewegingen in dit deelgebied zijn relatief laag en/of weinig risicovol.
Het aantal te verwachten slachtoffers (enkele in de broedtijd, minder na markeren
bliksemdraden en ‘passive loop’) tast het lokale voorkomen en de landelijke gunstige
staat van instandhouding niet aan.
Niet-broedvogels
In de polders ten westen van deelgebied 1 kunnen in het winterhalfjaar grotere aantallen
watervogels (onder andere zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen) pleisteren
(hoofdstuk 3). De alternatieven in deelgebied 1 liggen aan de randen van deze polders.
Verstoring van pleisterende watervogels door een hoogspanningslijn beperkt zich naar
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verwachting tot een zone van zo’n 100 m aan weerszijde van de lijn (hoofdstuk 4). Het
verstoringseffect van de bovengrondse alternatieven in deelgebied 1 op pleisterende
watervogels wordt als verwaarloosbaar verondersteld mede doordat de zone waarin de
verstoring zou kunnen plaatsvinden in vergelijking met de totale oppervlakte van de
polders waar de vogels ’s winters pleisteren relatief heel klein is. Alternatief 1.1 (aan de
westzijde van de A4) scoort in dit opzicht iets slechter dan alternatief 1.2 (aan de
oostzijde van de A4), maar dit onderscheid is niet relevant voor het lokale voorkomen en
de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende vogelsoorten (zie
hieronder).
Het merendeel van de vliegbewegingen van watervogels nabij deelgebied 1 zal ten
(zuid)westen van dit deelgebied plaatsvinden waar de belangrijkste rust- en foerageergebieden liggen. Van zwanen en ganzen worden nauwelijks risicovolle vliegbewegingen
over deelgebied 1 verwacht omdat de slaaptrek vanuit de polders ten westen van
deelgebied 1 voornamelijk (zuid)west is georiënteerd. Van eenden (met name wilde eend
en smient en in mindere mate van krakeend, wintertaling, slobeend en duikeenden) en
meerkoet zijn regelmatig nachtelijke vliegbewegingen vanuit de westelijk gelegen
polders en wateren over deelgebied 1 te verwachten. De aantallen zullen echter relatief
laag zijn aangezien ten oosten van deelgebied 1 weinig interessante foerageergebieden
liggen. Tijdens nachtelijke foerageervluchten kunnen kievit en goudplevier deelgebied 1
doorkruisen, maar de belangrijkste rust- en foerageergebieden liggen in de polders ten
westen van dit deelgebied. Voor soorten als wulp en grutto, die buiten het broedseizoen
in relatief grote aantallen ten (zuid)westen van deelgebied 1 verblijven, worden weinig
risicovolle vliegbewegingen over deelgebied 1 verwacht. Beide soorten zijn voornamelijk
overdag actief en veelal voor het donker op de slaapplaatsen.
Van eenden, meerkoet, kievit en goudplevier kunnen op jaarbasis een tiental of meer
draadslachtoffers in deelgebied 1 verwacht worden. De bovengrondse alternatieven zijn
hiervoor niet of nauwelijks onderscheidend. Markeren van bliksemdraden en de ‘passive
loop’ heeft voor deze soort(groep)en weinig effect, omdat deze vogels ook veel in het
donker vliegen wanneer ook gemarkeerde draden niet of slecht zichtbaar zijn.
Een groter aantal draadslachtoffers (tot vele tientallen op jaarbasis) wordt in deelgebied
1 verwacht onder meeuwen. Slaaptrek van deze soortgroep is rond Delft veelal oostwest georiënteerd, en ook over deelgebied 1 kunnen in de avond- en ochtendschemering grote aantallen meeuwen vliegen (zie hoofdstuk 3). De bovengrondse
alternatieven in deelgebied 1 staan vrijwel loodrecht op deze vliegbewegingen.
Bovendien is van meeuwen bekend dat ze regelmatig als draadslachtoffer worden
vastgesteld (hoofdstuk 4). Met mitigatie (markeren bliksemdraden) valt het aantal
slachtoffers lager uit.
Voor geen van de genoemde soort(groep)en niet-broedvogels wordt verwacht dat het
verstoringseffect of het aantal draadslachtoffers van de bovengrondse alternatieven in
deelgebied 1 het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding
aantast. Hetzij doordat de alternatieven aan de rand van de polders liggen, op voldoende
afstand van de kerngebieden waar betreffende niet-broedvogels verblijven, hetzij omdat
er geen of nauwelijks foerageergebieden liggen direct aan de oostzijde van de
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alternatieven, hetzij omdat de populaties van betreffende soort(groep)en de additionele
sterfte als gevolg van botsingen met de nieuwe hoogspanningsverbinding goed kunnen
opvangen.
Vogeltrek
Het is onwaarschijnlijk dat in deelgebied 1 een nieuwe lijnopstelling tot duidelijk meer of
minder draadslachtoffers onder trekvogels leidt dan de bestaande 150 kV lijn. Dit in
tegenstelling tot wat hiervoor beredeneerd is voor lepelaars, waarvan in de nieuwe
situatie wel meer slachtoffers worden verwacht. Trekvogels zullen voornamelijk op
grotere hoogte de bovengrondse verbinding passeren en slechts in uitzonderlijke situaties
(zie hieronder) risico lopen om met een hoogspanningsverbinding te botsen. Omdat dit,
anders dan bijvoorbeeld beschreven bij lepelaar, niet om dagelijkse vliegbewegingen
gaat, wordt niet verwacht dat de nieuwe verbinding tot duidelijk meer of minder
draadslachtoffers onder trekvogels leidt dan de bestaande 150 kV lijn.
De bovengrondse alternatieven in deelgebied 1 staan, evenals de bestaande 150 kV lijn,
haaks op de noordoost-zuidwest georiënteerde vogeltrek in West-Nederland. Mogelijk
dat in het open gebied tussen Delft en Den Haag, in het noordelijk deel van deelgebied
1, op microschaal stuwing van trekvogels plaatsvindt (zie § 3.9). Met name in het najaar,
wanneer overheersende zuidwestelijke tegenwinden trekvogels naar lagere luchtlagen
dwingen, vallen tijdens ongunstige weersomstandigheden (mist, neerslag, rukwinden)
mogelijk draadslachtoffers onder trekvogels. Ook zullen zo nu en dan slachtoffers vallen
onder trekvogels die overdag in of nabij deelgebied 1 rusten en die na het invallen van
de duisternis de trek vervolgen. Dit zal vooral in het voorjaar een rol spelen, wanneer
steltlopers, die overdag rusten in de open polders ten westen van het deelgebied, in het
donker in noordoostelijke richting vertrekken en dan mogelijk de hoogspanningslijn op
hun route treffen. De aantallen slachtoffers liggen naar verwachting per soort in
ordegrootte van enkele tot een tiental slachtoffers op jaarbasis (wat naar verwachting
niet in meer of mindere mate afwijkt van de huidige situatie bij de bestaande 150 kV
lijn). Dit heeft geen effect op de populaties van betreffende soorten. De landelijke
gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten komt niet in het geding. De
bovengrondse alternatieven zijn voor dit aspect niet of nauwelijks onderscheidend.
Markeren van bliksemdraden en de ‘passive loop’ heeft voor deze soort(groep)en weinig
effect, omdat deze vogels ook veel in het donker vliegen wanneer ook gemarkeerde
draden niet of slecht zichtbaar zijn.
Overige flora en fauna
Voor flora en fauna (exclusief vogels) geldt dat alleen de aanlegfase vanwege
graafwerkzaamheden effecten tot gevolg heeft. De graafwerkzaamheden zijn bij de
bovengrondse alternatieven beperkt tot de locaties waar de mastvoeten komen te staan.
Voor het ondergrondse alternatief geldt dat de graafwerkzaamheden relatief meer
omvangrijk zijn. Bij zowel de boven- als ondergrondse alternatieven geldt dat de
tracering zo optimaal mogelijk is uitgevoerd (het doorsnijden van watergangen is
bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermeden) en dat tijdens de uitvoering volgens een
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projectplan (Brekelmans & Prinsen 2008) wordt gewerkt waarmee negatieve effecten op
beschermde flora en fauna zoveel mogelijk gemitigeerd worden (zie ook hoofdstuk 6).
Vleermuizen
Zowel alternatief 1.2 als het ondergrondse alternatief liggen gedeeltelijk ten oosten van
de A4 en doorsnijden een groter oppervlak (jonge) bosaanplant dan alternatief 1.1. In
verband met de maximum hoogte van bomen onder bovengrondse hoogspanningslijnen
en de afwezigheid van boomaanplant boven een ondergrondse verbinding zal dit
betekenen dat het aanbod potentiële verblijfplaatsen op lange termijn beperkter is dan
bij alternatief 1.1. Gezien het totale areaal recent aangeplante bos aan weerszijde van de
A4 heeft dit geen negatief effect op verblijfplaatsen voor vleermuizen. Daar staat
tegenover dat de hoeveelheid bosrand toeneemt waardoor het areaal potentieel
foerageergebied voor de in het gebied voorkomende soorten groter is dan bij alternatief
1.1.
Als gevolg van de ingreep wordt in geen van de alternatieven bebouwing of bomen
aangetast die in gebruik zijn als verblijfplaats door vleermuizen (Brekelmans & Prinsen
2008).
Land-/watergebonden fauna
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd
in en rond wateren. Hierdoor zijn lokaal negatieve effecten te verwachten op
beschermde vissoorten, die voor alle alternatieven wat effect betreft vergelijkbaar zijn
gezien het algemeen en verspreid voorkomen van te verwachten beschermde soorten
vissen. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie hoofdstuk
6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten is
daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de ingreep in
verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
Hoewel het exacte voorkomen van de platte schijfhoren niet goed bekend is, wordt
verwacht dat deze soort verspreid voorkomt en dat de effecten per alternatief
vergelijkbaar zijn. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie
hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende
soort is daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de
ingreep in verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
Bij het ondergrondse alternatief en alternatief 1.2 vindt een grotere aantasting plaats van
potentieel leefgebied van de waterspitsmuis. Aangezien op grond van bekende
verspreiding in de omgeving en het nagenoeg afwezig zijn van geschikte biotopen de
soort niet wordt verwacht, zijn de te verwachten effecten op het huidig voorkomen voor
alle alternatieven vergelijkbaar en tegelijkertijd verwaarloosbaar. De eventueel te
verwachten negatieve effecten bij toekomstig voorkomen van de soort als gevolg van
(autonome) natuurontwikkeling in de omgeving zijn gerelateerd aan beheer en
onderhoud van de hoogspanningslijn en zijn voor de alternatieven vergelijkbaar en
tegelijkertijd verwaarloosbaar. Negatieve effecten in de aanlegfase op genoemde soort
zijn bovendien goed te mitigeren (zie hoofdstuk 6).
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Flora
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd;
deze kunnen een potentieel negatief effect hebben op voorkomende beschermde flora.
Geen van de alternatieven gaat voorzover bekend door omvangrijke groeiplaatsen van
beschermde soorten, hooguit incidentele exemplaren van voornamelijk de rietorchis. De
eventuele effecten van de alternatieven zijn vergelijkbaar al is de kans groter dat bij het
ondergronds alternatief groeiplaatsen worden aangetast in verband met de grotere
omvang van de graafwerkzaamheden. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter
goed te mitigeren (zie hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van
instandhouding van betreffende soorten is daarom niet aan de orde.

5.2

Deelgebied 2

Figuur 5.2

Ligging van de alternatieven in deelgebied 2. Alternatief 2.1a, 2.1b en 2.2
zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 2.3 is ondergronds.
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Tabel 5.2

Effecten van alternatieven in deelgebied 2 op natuur. Alternatief 2.1a, 2.1b
en 2.2 zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 2.3 is ondergronds. 0 =
geen negatief effect, 0/- = hooguit gering negatief effect negatief effect, = klein negatief effect, -- = belangrijk negatief effect.

Criterium

Aspect
boven-/ondergronds:

Beschermde gebieden
Vogels

Overige flora & fauna

PEHS (incl. EVZ)
Eendenkooi Schipluiden
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Kolonievogels (overige)
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land-/watergebonden fauna
Flora

Alt. 2.1a
boven

Alt. 2.1b
boven

Alt. 2.2 Alt. 2.3
boven onder

0
0/0/0/0/0/0/0/0/-

0
0/0/0/0/0/0/0/0/-

0
0/0
0/0/0/0/0/0/0/0/-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0/-

Toelichting:
Beschermde gebieden
PEHS (incl. EVZ)
Er bevinden zich in de huidige situatie geen beschermde gebieden in deelgebied 2.
Aanwezigheid en gebruik van de hoogspanningslijn, boven of onder de grond, zal geen
negatieve effecten hebben op genoemde (mogelijke) toekomstige natuurontwikkelingen
en doelsoorten (hoofdstuk 3) in het gebied. Tussen de alternatieven zijn geen verschillen
in effect te verwachten.
Eendenkooi Schipluiden
Voor effecten van de hoogspanningslijn op de eendenkooi Schipluiden wordt verwezen
naar wat hierover geschreven is onder deelgebied 1.
Vogels
Voor vogels worden in de gebruiksfase alleen effecten verwacht bij de bovengrondse
alternatieven. Het ondergrondse alternatief wordt in onderstaande beschrijving buiten
beschouwing gelaten.
Weidevogels (Rode Lijstsoorten)
In het westelijk deel van de Abtswoudse Polder komen belangrijke aantallen weidevogels
tot broeden (hoofdstuk 3). Alternatieven 2.1a en 2.1b grenzen aan of doorsnijden over
ca. 1,5 km lengte dit weidevogelgebied. Uitgaande van een maximale verstoringszone
voor weidevogels van 100 m ter weerszijde van de lijn (zie hoofdstuk 4), wordt door
deze alternatieven mogelijk leefgebied van enkele broedparen tureluur en/of een enkel
broedpaar grutto en veldleeuwerik (allen Rode Lijstsoorten) verstoord. Van alternatief
2.2 wordt geen verstoring van leefgebied van weidevogels (Rode Lijstsoorten) verwacht
omdat dit alternatief ver genoeg verwijderd ligt van dit weidevogelgebied.
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De kerngebieden met hoge dichtheden weidevogels liggen op meer dan 100 m van de
alternatieven in deelgebied 2. Er worden daarom in de broedtijd weinig risicovolle
vliegbewegingen van weidevogels bij en over de alternatieven verwacht. Omdat de
bovengrondse alternatieven 2.1a en 2.1b aan het weidevogelgebied grenzen en dit deels
doorsnijden, worden bij deze alternatieven in het broedseizoen meer (enkele tot
meerdere) draadslachtoffers onder weidevogels verwacht dan bij alternatief 2.2 (hooguit
een enkel slachtoffer). Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het
aantal slachtoffers beduidend lager uit. De beschreven effecten brengen het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van de aanwezige
broedende weidevogelsoorten niet in het geding.
Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten)
Beperkte verstoring van leefgebied van of kleine aantallen draadslachtoffers onder de
aanwezige broedvogels is niet uit te sluiten. Voor Rode Lijstsoorten betreft dit naar
verwachting hooguit een enkel draadslachtoffer op jaarbasis per soort. Met mitigatie
(markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het aantal slachtoffers lager uit. Het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van
broedvogelsoorten (inclusief Rode Lijstsoorten) wordt door de alternatieven in
deelgebied 2 niet aangetast.
Kolonievogels (lepelaar)
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 vinden over deelgebied 2 in het broedseizoen (februari
tot augustus) regelmatig vliegbewegingen van lepelaars plaats. Dit betreft beduidend
minder vliegbewegingen dan in deelgebied 1. Het is waarschijnlijk dat een nieuwe
gecombineerde 380/150 kV lijn in deelgebied 2 met name ’s nachts tot meer slachtoffers
leidt dan de bestaande te vervangen 150 kV lijn. Naast de argumenten hiervoor
beschreven bij de effectbeoordeling van deelgebied 1, speelt ook mee dat de nieuwe
hoogspanningslijn langs de buitenrand van Delft dichter bij geschikte foerageergebieden
staat (bijvoorbeeld Abtswoudse Polder) en hier meer vliegbewegingen te verwachten zijn
dan bij de bestaande 150 kV lijn in de stad.
Voor de drie bovengrondse alternatieven in deelgebied 2 geldt dat een hooguit gering
negatief effect wordt verwacht op (het groeipotentieel van) de kolonie lepelaars in
Voornes Duin. Het aantal additionele draadslachtoffers onder volwassen lepelaars als
gevolg van een bovengrondse verbinding in deelgebied 2 bedraagt naar verwachting
enkele slachtoffers (1-3) op jaarbasis. De drie bovengrondse alternatieven zijn niet
onderscheidend in dit opzicht. Gezien de modelresultaten (bijlage 1) is bij dit aantal
additionele draadslachtoffers redelijkerwijs uitgesloten dat het lokale voorkomen of de
landelijke gunstige staat van instandhouding van de soort in het geding komt. Dit geldt
ook wanneer cumulatie met effecten van andere projecten in beschouwing wordt
genomen (bijlage 2).
Overige kolonievogels
In en over deelgebied 2 vinden veel vliegbewegingen van aalscholver plaats (§ 3.8). De
aalscholver wordt in de regel weinig als draadslachtoffer vastgesteld (hoofdstuk 4). Voor

121

deze soort worden geen effecten van de alternatieven in deelgebied 2 verwacht. Het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding wordt niet
aangetast.
In deelgebied 2 worden bij alle drie de bovengrondse alternatieven kleine aantallen
draadslachtoffers onder blauwe reiger verwacht, de alternatieven zijn hierin niet of
nauwelijks onderscheidend. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’)
valt het aantal slachtoffers lager uit. Het lokale voorkomen en de landelijke gunstige
staat van instandhouding wordt niet aangetast.
Voor andere in de ruime omgeving van deelgebied 2 broedende kolonievogels
(meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden hooguit geringe effecten verwacht.
De aantallen vliegbewegingen in dit deelgebied zijn relatief laag en/of weinig risicovol.
De lage aantallen te verwachten slachtoffers (enkele in de broedtijd, minder na markeren
bliksemdraden en ‘passive loop’) tasten het lokale voorkomen en de landelijke gunstige
staat van instandhouding niet aan.
Niet-broedvogels
In de polders ten zuiden en westen van deelgebied 2 kunnen in het winterhalfjaar
grotere aantallen watervogels (onder andere zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en
meeuwen) pleisteren (hoofdstuk 3). De alternatieven in deelgebied 2 liggen aan de
randen van deze polders. Verstoring van pleisterende watervogels door een
hoogspanningslijn beperkt zich naar verwachting tot een zone van zo’n 100 m aan
weerszijde van de lijn (hoofdstuk 4). Het verstoringseffect van de bovengrondse
alternatieven in deelgebied 2 op pleisterende watervogels wordt als verwaarloosbaar
verondersteld, mede doordat de zone waarin verstoring zou kunnen plaatsvinden in
vergelijking met de totale oppervlakte van de polders waarin de vogels ’s winters
verblijven relatief heel klein is. Alternatieven 2.1a en 2.1b scoren in dit opzicht iets
slechter dan alternatief 2.2 (die dichter bij de bebouwing van Delft ligt), maar dit
onderscheid is niet relevant voor het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat
van instandhouding van betreffende vogelsoorten (zie hieronder).
Het merendeel van de vliegbewegingen van watervogels nabij deelgebied 2 zal ten
zuiden of westen van dit deelgebied plaatsvinden waar de belangrijkste rust- en
foerageergebieden liggen.
Van zwanen en ganzen worden weinig risicovolle vliegbewegingen over deelgebied 2
verwacht omdat de slaaptrek vanuit de polders ten zuiden van deelgebied 2
voornamelijk (zuid)west is georiënteerd of oostelijk naar de slaapplaats in de Ackerdijkse
Plassen. Zwanen of ganzen die uitwisselen tussen foerageergebieden in de Abtwoudse
Polder en polders ten westen of oosten van Delft, kunnen dan wel deelgebied 2
doorkruisen. Dit zal met name overdag gebeuren, wanneer de bovengrondse lijnen beter
zichtbaar zijn. In ieder geval ganzen worden relatief weinig als draadslachtoffer
vastgesteld (hoofdstuk 4).
Van eenden (met name wilde eend en smient en in mindere mate van krakeend,
wintertaling, slobeend en duikeenden) en meerkoet zijn regelmatig nachtelijke
vliegbewegingen vanuit de zuidelijk en westelijk gelegen polders en wateren over
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deelgebied 2 te verwachten. De aantallen zullen echter relatief laag zijn aangezien ten
noorden van deelgebied 2 weinig interessante foerageergebieden liggen.
Tijdens nachtelijke foerageervluchten kunnen kievit en goudplevier deelgebied 2
doorkruisen, maar de belangrijkste rust- en foerageergebieden liggen in de polders ten
zuiden en westen van dit deelgebied. Ook voor soorten als wulp en grutto, die buiten
het broedseizoen in relatief grote aantallen ten zuiden of westen van deelgebied 2
verblijven, worden weinig risicovolle vliegbewegingen over deelgebied 2 verwacht. Beide
soorten zijn voornamelijk overdag actief en veelal voor het donker op de slaapplaatsen.
Van eenden, meerkoet, kievit en goudplevier kunnen op jaarbasis een tiental of meer
draadslachtoffers in deelgebied 2 verwacht worden. De bovengrondse alternatieven zijn
hiervoor nauwelijks onderscheidend, maar voor alternatieven 2.1a en 2.1b (dichter bij
open gebied) wordt een iets groter negatief effect verwacht dan voor alternatief 2.2
(verder van open gebied). Markeren van draden heeft voor deze soort(groep)en weinig
effect, omdat deze vogels ook veel in het donker vliegen wanneer ook gemarkeerde
draden niet of slecht zichtbaar zijn.
Ook voor meeuwen wordt op jaarbasis een tiental of meer draadslachtoffers verwacht.
Dit is een ordegrootte minder dan in deelgebied 1 omdat de bovengrondse alternatieven
in deelgebied 2 namelijk veel meer evenwijdig liggen aan de belangrijkste oost-west
gerichte slaaptrek en zullen daarom tot minder draadslachtoffers onder meeuwen leiden.
Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) zullen de aantallen slachtoffers
lager uitvallen.
Voor geen van de genoemde soort(groep)en wordt verwacht dat het aantal
draadslachtoffers van de bovengrondse alternatieven in deelgebied 2 het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding aantast. Hetzij doordat
de alternatieven aan de rand van de polders liggen, op voldoende afstand van de
kerngebieden waar betreffende niet-broedvogels verblijven, hetzij omdat er geen of
nauwelijks foerageergebieden liggen direct aan de noordzijde van de alternatieven, hetzij
omdat de populaties van betreffende soort(groep)en de additionele sterfte als gevolg
van botsingen met de nieuwe hoogspanningsverbinding goed kunnen opvangen.
Vogeltrek
Mogelijk dat in het open gebied tussen Delft en Rotterdam op microschaal stuwing van
trekvogels plaatsvindt (zie hoofdstuk 3), maar dit zal maar beperkt tot een verdichting
van vogeltrek over deelgebied 2 leiden. De bovengrondse alternatieven in deelgebied 2
lopen min of meer parallel aan de noordoost-zuidwest georiënteerde vogeltrek in WestNederland. Er worden daarom in deelgebied weinig slachtoffers onder trekvogels
verwacht, voor de meeste soorten enkele slachtoffers op jaarbasis. Dit heeft geen effect
op de populaties van betreffende soorten. De landelijke gunstige staat van
instandhouding van betreffende soorten komt niet in het geding. De bovengrondse
alternatieven zijn voor dit aspect niet of nauwelijks onderscheidend.
Overige flora en fauna
Voor flora en fauna (exclusief vogels) geldt dat alleen de aanlegfase vanwege
graafwerkzaamheden effecten tot gevolg heeft. De graafwerkzaamheden zijn bij de
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bovengrondse alternatieven beperkt tot de locaties waar de mastvoeten komen te staan.
Voor het ondergrondse alternatief geldt dat de graafwerkzaamheden relatief meer
omvangrijk zijn. Bij zowel de boven- als ondergrondse alternatieven geldt dat de
tracering zo optimaal mogelijk is uitgevoerd (het doorsnijden van watergangen is
bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermeden) en dat tijdens de uitvoering volgens een
projectplan wordt gewerkt waarmee negatieve effecten op beschermde flora en fauna
zoveel mogelijk gemitigeerd worden (zie ook hoofdstuk 6).
Vleermuizen
Voor alle alternatieven geldt dat het kappen of toppen van bomen noodzakelijk is.
Gezien het totale areaal recent aangeplante bos en de beperkte ouderdom van het
bomenbestand heeft dit geen negatief effect op verblijfplaatsen voor vleermuizen; het
voorkomen van verblijfplaatsen van boombewonende soorten kan worden uitgesloten.
De effecten op het toekomstige aanbod potentiële verblijfplaatsen in bomen is voor alle
alternatieven vergelijkbaar.
Voor het ondergrondse alternatief hoeft geen bebouwing gesloopt te worden en dit
alternatief heeft daarmee in potentie een minder groot negatief effect op verblijfplaatsen
van gebouwbewonende soorten. Alternatief 2.2 scoort in dit opzicht het slechtst en
alternatief 2.1b scoort in dit opzicht slechter dan alternatief 2.1a.
De negatieve effecten die zich voor kunnen doen als gevolg van het aantasting van
verblijfplaatsen van vleermuizen zijn goed te mitigeren en te compenseren (zie hoofdstuk
6). Aangezien dit vanuit de Flora- en faunawet verplicht wordt gesteld en voorafgaand
aan sloop onderzoek dient plaats te vinden, zijn geen negatieve effecten te verwachten
als gevolg van sloop.
Land-/watergebonden fauna
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd
in en rond wateren. Hierdoor zijn lokaal negatieve effecten te verwachten voor
beschermde vissoorten, die voor alle alternatieven wat effect betreft vergelijkbaar zijn
gezien het algemeen en verspreid voorkomen van te verwachten beschermde soorten
vissen. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie hoofdstuk
6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten is
daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de ingreep in
verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
Hoewel het exacte voorkomen van de platte schijfhoren niet goed bekend is, wordt
verwacht dat deze soort verspreid voorkomt en dat de effecten per alternatief
vergelijkbaar zijn. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie
hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende
soort is daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de
ingreep in verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
Bij het ondergrondse alternatief vindt een grotere aantasting plaats van potentieel
leefgebied van de waterspitsmuis. Aangezien op grond van bekende verspreiding in de
omgeving en het voorkomen van geschikte biotopen de kans op voorkomen van de
soort zeer klein wordt geacht, zijn de te verwachten effecten op het huidig voorkomen
voor alle alternatieven vergelijkbaar en tegelijkertijd verwaarloosbaar. De eventueel te
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verwachten negatieve effecten bij toekomstig voorkomen van de soort, als gevolg van
(autonome) natuurontwikkeling in de omgeving, zijn gerelateerd aan beheer en
onderhoud van de hoogspanningslijn en zijn voor de alternatieven vergelijkbaar en
tegelijkertijd verwaarloosbaar. Negatieve effecten in de aanlegfase op genoemde soort is
bovendien goed te mitigeren (zie hoofdstuk 6).
Flora
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd;
deze kunnen een potentieel negatief effect hebben op voorkomende beschermde flora.
Geen van de alternatieven gaat voorzover bekend door omvangrijke groeiplaatsen van
beschermde soorten, hooguit incidentele exemplaren van voornamelijk de rietorchis. De
effecten van de alternatieven zijn vergelijkbaar, al is de kans groter dat bij het ondergrondse alternatief groeiplaatsen worden aangetast in verband met de grotere omvang
van de graafwerkzaamheden. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te
mitigeren (zie hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van
betreffende soorten is daarom niet aan de orde.

5.3

Deelgebied 3

Figuur 5.3

Ligging van de alternatieven in deelgebied 3. Alternatief 3.2, 3.1a en 3.1b
zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 3.3 is ondergronds.
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Tabel 5.3

Effecten van alternatieven in deelgebied 3 op natuur. Alternatief 3.2, 3.1a
en 3.1b zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 3.3 is ondergronds. 0
= geen negatief effect, 0/- = hooguit gering negatief effect, - = klein
negatief effect, -- = belangrijk negatief effect.

Criterium

Aspect
boven-/ondergronds:

Beschermde gebieden

Vogels

Overige flora & fauna

PEHS (incl. EVZ)
Compensatienatuur N470
Eendenkooi Delfgauw
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Kolonievogels (overige)
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land-/watergebonden fauna
Flora

Alt. 3.3
onder

Alt. 3.2 Alt. 3.1b
boven boven

Alt. 3.1a
boven

0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/0/-

0
-0/-0/0
0/0/0/0/-

0
0
-0/0
0/-0/0/0/0/-

0
0
0
0/0/0
0/-0/0/0/0/-

Toelichting:
Beschermde gebieden
PEHS (incl. EVZ)
De Zuidpolder van Delfgauw in deelgebied 3 wordt deels beschermd als PEHS. Dit
gebied met voornamelijk graslanden herbergt al bijzondere weidevogels en dotterbloemhooilanden. De begrenzing hiervan zal in de nabije toekomst worden uitgebreid, waarbij
het centrale deel van de Zuidpolder door Staatsbosbeheer beheerd gaat worden als
weidevogelreservaat. Alternatief 3.1a doorsnijdt over ca. 1 km lengte het PEHS gebied
bovengronds. Met name voor weidevogels zal de broed- en rustfunctie van het PEHS
kunnen worden aangetast (zie hieronder het aspect ‘weidevogels’). Ten dele kunnen
deze effecten worden gemitigeerd (zie hoofdstuk 6). Vanwege enige aantasting van het
ecologisch functioneren van het PEHS voor wat betreft weidevogels, scoort alternatief
3.1a een ‘-‘. Op overige natuurwaarden die in het kader van de PEHS relevant kunnen
zijn (flora, grondgebonden fauna), worden hooguit geringe effecten verwacht, met
name als gevolg van gering verlies aan leefgebied voor betreffende soorten. Ook
alternatief 3.3 doorsnijdt de PEHS, maar dan ondergronds. Van een ondergronds
alternatief worden hooguit geringe tijdelijke op natuur verwacht, die goed gemitigeerd
kunnen worden (hoofdstuk 6). Alternatief 3.1b grenst aan de zuidrand van het PEHS
gebied, maar heeft hier geen negatieve effecten op omdat geen doorsnijding van het
gebied optreedt en dus geen sprake is van verlies van leefgebied voor de natuurwaarden
in het PEHS. Alternatief 3.2 ligt op ruime afstand van het PEHS gebied. Bij toekomstige
uitbreiding van het PEHS worden vergelijkbare effecten verwacht als hiervoor
beschreven voor de huidige situatie.
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Compensatienatuur N470/Keizershof
Alternatief 3.2 doorsnijdt de (geplande) compensatienatuur over enkele honderden
meters lengte. Het betreft doorsnijding van een ca. 7,5 ha groot plas-dras gebied langs
de N470 nabij de Zuideindse Weg en doorsnijding van een ca. 1 ha groot plas-dras
gebiedje langs de Overgauwse Weg nabij Pijnacker. Gezien de geringe omvang van
beide compensatiegebieden, zal doorsnijding met een bovengrondse hoogspanningslijn
een relatief groot negatief effect hebben. Verstoring van en draadslachtoffers onder
vogelsoorten die van deze gebieden gebruik maken, zullen de rust-, broed- en
foerageerfunctie van deze gebieden in belangrijke mate aantasten. Alle andere
alternatieven in deelgebied 3 liggen op ruime afstand van de compensatiegebieden en
hebben hier geen effect op.
Eendenkooi Delfgauw
Uitgaande van een afpalingskring van 1.130 m rondom de eendenkooi van Delfgauw,
liggen de bovengrondse alternatieven 3.2 en 3.1a en het ondergrondse alternatief 3.3
binnen de afpalingskring. Indien bij de aanleg van de hoogspanningslijn rekening wordt
gehouden met de periode dat de eendenkooi in gebruik is (augustus – januari), zijn geen
effecten op het gebruik van en de rust in de eendenkooi te verwachten. Het effect op de
eendenkooi beperkt zich tot (een klein aantal) draadslachtoffers onder eenden die vanuit
de kooi vooral in het donker in omliggende polders foerageren. Dit effect is vooral te
verwachten van alternatief 3.2 (passeert de eendenkooi op ca. 500 m afstand), terwijl de
beide andere bovengrondse alternatieven niet of nauwelijks tot slachtoffers onder
eenden uit de eendenkooi zullen leiden. Op het totaal aantal eenden dat gebruik maakt
van de eendenkooi, is het te verwachten aantal draadslachtoffers onder eenden
verwaarloosbaar. Voor een toelichting op het aspect verstoring van rust- en foerageergebied en barrièrewerking, wordt verwezen naar hetgeen beschreven voor de
eendenkooi van Schipluiden bij deelgebied 1.
Vogels
Voor vogels worden in de gebruiksfase alleen effecten verwacht bij de bovengrondse
alternatieven. Het ondergrondse alternatief wordt in onderstaande beschrijving buiten
beschouwing gelaten.
Weidevogels (Rode Lijstsoorten)
In 2007 zijn met name in het noordelijke en zuidelijke deel van de Zuidpolder van
Delfgauw belangrijke aantallen broedende weidevogels vastgesteld (hoofdstuk 3). Zowel
alternatief 3.2 als 3.1a doorsnijden over een lengte van ca. 2 km delen van deze polder
met relatief hoge dichtheden weidevogels. Uitgaande van een maximale verstoringszone
voor weidevogels van 100 m ter weerszijde van de lijn (zie hoofdstuk 4), wordt door
beide alternatieven leefgebied van meerdere broedparen tureluur, grutto, veldleeuwerik,
graspieper en een enkel broedpaar zomertaling (allen Rode Lijstsoorten) verstoord. Door
alternatief 3.1a wordt leefgebied van enkele broedparen grutto verstoord.
De kerngebieden met hoge dichtheden weidevogels liggen in deelgebied 3 binnen of
nabij 100 m van de alternatieven 3.2 en 3.1a. Er worden daarom in de broedtijd
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regelmatig risicovolle vliegbewegingen van weidevogels bij en over deze bovengrondse
alternatieven verwacht. Het is niet uit te sluiten dat het aantal draadslachtoffers onder
broedende weidevogels (meerdere op jaarbasis) bij deze alternatieven het lokale
voorkomen van een aantal weidevogelsoorten aantast, maar de landelijke gunstige staat
van instandhouding is hierdoor niet in het geding. Bij bovengronds alternatief 3.1b,
gelegen aan de rand van de open polder, zal het aantal draadslachtoffers onder
weidevogels beperkt zijn en het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van
instandhouding niet aantasten. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’)
zullen de aantallen draadslachtoffers bij alle bovengrondse alternatieven beduidend lager
uitvallen.
Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten)
Binnen deelgebied 3 zijn broedgevallen van een aantal Rode Lijstsoorten (anders dan
weidevogels) te verwachten (onder andere patrijs, groene specht, ransuil, koekoek,
boerenzwaluw, kneu), maar details ontbreken. Verstoring van leefgebied van of kleine
aantallen draadslachtoffers onder de aanwezige broedvogels is niet uit te sluiten. Voor
Rode Lijstsoorten betreft dit naar verwachting per soort hooguit een enkel
draadslachtoffer op jaarbasis per soort. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en
‘passive loop’) zullen de aantallen draadslachtoffers lager uitvallen. Het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van broedvogelsoorten
(inclusief Rode Lijstsoorten) wordt daarmee door de alternatieven in deelgebied 3 niet
aangetast.
Kolonievogels (lepelaar)
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 vinden over deelgebied 3 in het broedseizoen (februari
tot augustus) vliegbewegingen van lepelaars plaats. Gegevens van Vogelwacht Delft e.o.
geven aan dat over deelgebied 3 veel minder vliegbewegingen te verwachten zijn dan
over deelgebied 1 en 2 (§ 3.7). Dit wordt ondersteund door het gering aantal lepelaars
(totaal enkele vogels) die zijn waargenomen tijdens vier inventarisatiebezoeken van ca.
een halve dag in de maanden april en mei 2007 aan de Zuidpolder van Delfgauw en de
Oude Polder van Pijnacker (gegevens Bureau Waardenburg). Met name in het vroege
voorjaar en de nazomer (augustus – september) zijn regelmatig vliegbewegingen van
lepelaars over deelgebied 3 te verwachten (§ 3.7), onder andere vanuit pleisterplaatsen
in de Noordpolder van Delfgauw en Polder Biesland ten noorden van het deelgebied en
de Ackerdijkse Plassen en omliggende polders ten zuiden van het deelgebied.
Voor de drie bovengrondse alternatieven in deelgebied 3 geldt dat geen negatief effect
wordt verwacht op (het groeipotentieel van) de kolonie lepelaars in Voornes Duin. Het
aantal additionele draadslachtoffers onder volwassen lepelaars als gevolg van een
bovengrondse verbinding in deelgebied 3 bedraagt naar verwachting hooguit een enkel
(0-1) slachtoffer op jaarbasis. De drie bovengrondse alternatieven zijn niet onderscheidend in dit opzicht. Gezien de modelresultaten (bijlage 1) is bij dit aantal additionele
draadslachtoffers redelijkerwijs uitgesloten dat het lokale voorkomen of de landelijke
gunstige staat van instandhouding van de soort in het geding komt. Dit geldt ook
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wanneer cumulatie met effecten van andere projecten in beschouwing wordt genomen
(bijlage 2).
Overige kolonievogels
In en over deelgebied 3 vinden naar verwachting veel vliegbewegingen van aalscholvers
en blauwe reigers plaats vanuit en naar de kolonie in de Ackerdijkse Plassen (§ 3.8).
Zoals hiervoor beschreven bij deelgebieden 1 en 2, worden bij beide soorten hooguit
enkele draadslachtoffers onder volwassen vogels verwacht (zie ook hoofdstuk 4). Het
effect op de kolonie is daarmee verwaarloosbaar en de gunstige staat van
instandhouding is niet in het geding. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive
loop’) zullen de aantallen draadslachtoffers overigens nog lager uitvallen.
Voor andere in de ruime omgeving van deelgebied 3 broedende kolonievogels
(meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden hooguit geringe effecten verwacht.
De aantallen vliegbewegingen in dit deelgebied zijn relatief laag en/of weinig risicovol.
De aantallen te verwachten slachtoffers (enkele in de broedtijd, minder na markeren
bliksemdraden en ‘passive loop’) tasten de gunstige staat van instandhouding niet aan.
Niet-broedvogels
Binnen deelgebied 3 ligt de Zuidpolder van Delfgauw, een relatief open polder waar met
name in de nazomer en in het winterhalfjaar (oktober – maart) belangrijke aantallen
pleisterende watervogels verblijven (met name ganzen, eenden, steltlopers en
meeuwen). Het bovengrondse alternatief 3.1a doorsnijdt het open gebied van de
Zuidpolder, terwijl de bovengrondse alternatieven 3.2 en 3.1b grotendeels de noordrespectievelijk de zuidrand volgen. Verstoring van pleisterende watervogels door een
hoogspanningslijn beperkt zich naar verwachting tot een zone van zo’n 100 m aan
weerszijde van de lijn (hoofdstuk 4). Het verstoringseffect van de bovengrondse
alternatieven in deelgebied 3 op pleisterende watervogels wordt als klein ingeschat,
mede doordat de zone waarin de verstoring zou kunnen plaatsvinden in vergelijking met
de totale oppervlakte van de polder waarin de vogels ’s winters verblijven relatief heel
klein is. Alternatief 3.1b, dwars door de open polder, scoort in dit opzicht het slechtst.
Er zijn veel vliegbewegingen te verwachten binnen de Zuidpolder als ook tussen deze
polder en gebieden ten zuiden hiervan (onder andere de Ackerdijkse Plassen). Het is
bekend dat verschillende soorten (onder andere grote zilverreiger, aalscholver, kleine
zwaan, kolgans en smient) in relatief grote aantallen van de Ackerdijkse Plassen gebruik
maken als rust- en slaapplaats en in omliggende polders foerageren (zie hoofdstuk 3).
Vogels die heen en weer pendelen tussen de Zuidpolder van Delfgauw en de Ackerdijkse
Plassen passeren in ieder geval de bovengrondse alternatieven 3.1a en 3.1b (en in
mindere mate alternatief 3.2). Omdat veel van deze vliegbewegingen in het schemer of
donker plaatsvinden zijn deze risicovol. Markeren van de draden heeft voor deze
soort(groep)en weinig effect, omdat deze vogels ook veel in het donker vliegen wanneer
ook gemarkeerde draden niet of slecht zichtbaar zijn. Bij alternatieven 3.1a en 3.1b kan
daarom een klein aantal (meerdere op jaarbasis) draadslachtoffers onder landelijk
schaarse soorten, zoals grote zilverreiger en kleine zwaan, niet worden uitgesloten. Het is
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de vraag of dit het lokale voorkomen kan beïnvloeden, maar vanwege het grote belang
dat aan deze soorten in de natuurbescherming wordt gehecht is het effect toch als zeer
negatief beoordeeld. Het verwachte effect doet zeker geen afbreuk aan de landelijke
gunstige staat van instandhouding van beide soorten. Voor wilde eend, smient, kievit en
goudplevier, die voornamelijk in het donker naar foerageergebieden vliegen en talrijk in
deelgebied 3 voor kunnen komen, zijn grotere aantallen draadslachtoffers (enkele
tientallen op jaarbasis) bij de drie bovengrondse alternatieven in deelgebied 3 niet uit te
sluiten. Markeren van de draden heeft voor deze soort(groep)en weinig effect, omdat
deze vogels ook veel in het donker vliegen wanneer ook gemarkeerde draden niet of
slecht zichtbaar zijn. Het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van
instandhouding is voor deze en andere hiervoor genoemde soorten niet-broedvogels niet
in het geding omdat de populaties de sterfte als gevolg van botsingen met de nieuwe
hoogspanningsverbinding goed kunnen opvangen.
Vogeltrek
Naar verwachting verloopt de vogeltrek over deelgebied 3 grotendeels ongestuwd. De
bovengrondse alternatieven 3.1a en 3.1b lopen min of meer parallel aan de noordoostzuidwest georiënteerde vogeltrek in West-Nederland. Er worden van deze bovengrondse
alternatieven weinig slachtoffers onder trekvogels verwacht, voor de meeste soorten
enkele slachtoffers op jaarbasis. Alternatief 3.2 heeft enkele tracédelen die meer haaks
op de trekrichting staan. De aantallen slachtoffers liggen naar verwachting per soort voor
dit alternatief iets hoger, tot een tiental slachtoffers op jaarbasis. Dit heeft geen effect op
de populaties en de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende
soorten. Markeren van de draden heeft voor deze soort(groep)en weinig effect, omdat
deze vogels ook veel in het donker vliegen wanneer ook gemarkeerde draden niet of
slecht zichtbaar zijn.
Overige flora en fauna
Voor flora en fauna (exclusief vogels) geldt dat alleen de aanlegfase vanwege
graafwerkzaamheden effecten tot gevolg heeft. De graafwerkzaamheden zijn bij de
bovengrondse alternatieven beperkt tot de locaties waar de mastvoeten komen te staan.
Voor het ondergrondse alternatief geldt dat de graafwerkzaamheden relatief meer
omvangrijk zijn. Bij zowel de boven- als ondergrondse alternatieven geldt dat de
tracering zo optimaal mogelijk is uitgevoerd (het doorsnijden van watergangen is
bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermeden) en dat tijdens de uitvoering volgens een
projectplan wordt gewerkt waarmee negatieve effecten op beschermde flora en fauna
zoveel mogelijk gemitigeerd worden (zie ook hoofdstuk 6).
Vleermuizen
Voor alle alternatieven, met uitzondering van het ondergrondse, zal in beperkte mate
sprake zijn van het kappen of toppen van bomen. In verband met de maximum hoogte
van bomen onder hoogspanningsleidingen zal dit betekenen dat het aanbod potentiële
verblijfplaatsen op lange termijn beperkter is dan bij het ondergrondse alternatief. Gezien
het totale areaal recent jong bos heeft dit geen negatief effect op verblijfplaatsen voor
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vleermuizen. Bovendien neemt de hoeveelheid bosrand toe, waardoor het areaal
potentieel foerageergebied voor de in gebied voorkomende soorten toeneemt.
Alleen voor het ondergrondse alternatief hoeft geen bebouwing te worden gesloopt; bij
de andere alternatieven kan sloop van bebouwing aan de orde zijn, in vergelijkbare
hoeveelheid per alternatief.
De negatieve effecten die zich voor kunnen doen als gevolg van aantasting van
verblijfplaatsen van vleermuizen zijn te mitigeren en te compenseren (zie hoofdstuk 6).
Aangezien dit vanuit de Flora- en faunawet verplicht wordt gesteld en voorafgaand aan
sloop onderzoek dient plaats te vinden, zijn geen negatieve effecten te verwachten als
gevolg van sloop.
Land-/watergebonden fauna
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd
in en rond wateren. Hierdoor zijn lokaal negatieve effecten te verwachten voor
beschermde vissoorten, die voor alle alternatieven wat effect betreft vergelijkbaar zijn
gezien het algemeen en verspreid voorkomen van te verwachten beschermde soorten
vissen. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie hoofdstuk
6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten is
daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de ingreep in
verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
Hoewel het exacte voorkomen van de platte schijfhoren niet goed bekend is, wordt
verwacht dat deze soort verspreid voorkomt en dat de effecten per alternatief
vergelijkbaar zijn. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie
hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende
soort is daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de
ingreep in verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
De waterspitsmuis wordt in de huidige situatie niet in dit deelgebied verwacht. De
eventueel te verwachten negatieve effecten bij toekomstig voorkomen van de soort, als
gevolg van (autonome) natuurontwikkeling in de omgeving, zijn gerelateerd aan beheer
en onderhoud van de hoogspanningslijn en zijn voor de alternatieven vergelijkbaar en
tegelijkertijd verwaarloosbaar.
Flora
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd;
deze kunnen een potentieel negatief effect hebben op voorkomende beschermde flora.
Geen van de alternatieven gaat voor zover bekend of kan worden ingeschat door
omvangrijke groeiplaatsen van beschermde soorten, hooguit incidentele exemplaren. De
effecten van de alternatieven zijn vergelijkbaar, al is de kans groter dat bij het
ondergrondse alternatief groeiplaatsen worden aangetast in verband met de grotere
omvang van de graafwerkzaamheden. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter
goed te mitigeren (zie hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van
instandhouding van betreffende soorten is daarom niet aan de orde.
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Toelichting:
Beschermde gebieden
PEHS (incl. EVZ)
In het zuidelijk deel van de Oude Polder van Pijnacker (ten zuiden van de Groene Kade)
wordt, in het kader van ontwikkeling van de Groenzone Berkel en Pijnacker (onderdeel
van de Groenblauwe Slinger), natte natuur, recreatiegebied en waterberging
gerealiseerd. Een ecologische verbindingszone verbindt de Bergboezem en de
Ackerdijkse Plassen westelijk hiervan met delen van de Groenzone ten (zuid)oosten van
Pijnacker tot aan bosgebied De Balij ten westen van Zoetermeer (zie ook deelgebied 5).
Als doelsoorten worden waterspitsmuis, dwergmuis, variabele waterjuffer, watervleermuis en rietzanger genoemd. Vanwege de uitgebreide infrastructuur en nieuwbouw in
deelgebied 4, zal de Groenzone hier van beperkte ruimtelijke omvang zijn.
Het bovengrondse alternatief 4.1a/4.2 wordt ontwikkeld aan de noordrand van de
Groenzone en heeft geen effecten op het ecologisch functioneren van de
verbindingszone in de Klapwijkse Knoop. Bovengronds alternatief 4.1b doorkruist wel de
Groenzone over ca. 1 km lengte in deelgebied 4. De geplande posities van de masten en
de hoogspanningslijn leiden niet tot blijvende aantasting van de natuurwaarden en
ecologisch functioneren van de Groenzone, hooguit worden geringe effecten in de
aanlegfase verwacht. Van een ondergronds alternatief worden ook hooguit geringe
tijdelijke effecten op natuur verwacht, die goed gemitigeerd kunnen worden (hoofdstuk
6).
Vogels
Voor vogels worden in de gebruiksfase alleen effecten verwacht bij de bovengrondse
alternatieven. Het ondergrondse alternatief wordt in onderstaande beschrijving buiten
beschouwing gelaten.
Weidevogels (Rode Lijstsoorten)
Vanwege alle recente infrastructurele ontwikkelingen en nieuwbouw in en nabij
deelgebied 4, is hier weinig geschikt weidevogelgebied meer aanwezig. In 2007 zijn
alleen in het oostelijke deel enkele broedende weidevogels (een broedpaar grutto en
kievit) aangetroffen, maar dit gebied is niet betekenisvol te noemen. Van de
alternatieven in deelgebied 4 worden daarom geen verstoringseffecten op leefgebied
van weidevogels verwacht. Ook het aantal risicovolle vliegbewegingen van broedende
weidevogels (bijvoorbeeld vanuit het weidevogelgebied ten oosten van deelgebied 4) zal
gering zijn. Het aantal te verwachten draadslachtoffers onder weidevogels in deelgebied
4 is verwaarloosbaar. De beschreven zeer geringe effecten brengen het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van de aanwezige
broedende weidevogels niet in het geding.
Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten)
Binnen deelgebied 4 zijn broedgevallen van enkele Rode Lijstsoorten (anders dan
weidevogels) te verwachten (onder andere patrijs, boerenzwaluw, kneu), maar details
ontbreken. Verstoring van leefgebied van of kleine aantallen draadslachtoffers onder de
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aanwezige broedvogels is niet uit te sluiten. Voor Rode Lijstsoorten betreft dit naar
verwachting hooguit een enkel draadslachtoffer op jaarbasis per soort. Met mitigatie
(markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het aantal slachtoffers lager uit. Het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van
broedvogelsoorten (inclusief Rode Lijstsoorten) wordt door de alternatieven in
deelgebied 4 niet aangetast.
Kolonievogels (lepelaar)
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 vinden over deelgebied 4 in het broedseizoen (februari
tot augustus) onregelmatig vliegbewegingen van lepelaars plaats. Gegevens van
Vogelwacht Delft e.o. geven aan dat over deelgebied 4 slechts lage aantallen
vliegbewegingen te verwachten zijn. Dit wordt ondersteund door het gering aantal
lepelaars (totaal enkele vogels) die zijn waargenomen tijdens vier inventarisatiebezoeken
van ca. een halve dag in de maanden april en mei 2007 aan de Zuidpolder van Delfgauw
en de Oude Polder van Pijnacker (gegevens Bureau Waardenburg).
Voor beide bovengrondse alternatieven in deelgebied 4 geldt dat geen negatief effect
wordt verwacht op (het groeipotentieel van) de kolonie lepelaars in Voornes Duin. Het
aantal additionele draadslachtoffers onder volwassen lepelaars als gevolg van een
bovengrondse verbinding in deelgebied 4 bedraagt naar verwachting minder dan één
slachtoffer op jaarbasis. Dit vanwege het relatief geringe aantal vliegbewegingen van
lepelaars over deelgebied 4, de geringe lengte van het tracé en de oost-west
georiënteerde ligging van de alternatieven. Beide bovengrondse alternatieven zijn niet
onderscheidend in dit opzicht. Mogelijk dat bij (autonome) ontwikkeling van natte
natuur in de Groenzone ten oosten van deelgebied 4, het aantal vliegbewegingen van
lepelaars naar dit gebied toeneemt. Gezien de ligging van de belangrijkste
pleisterplaatsen (Polder Biesland, Noordpolder Delfgauw, Ackerdijkse Plassen) ten
opzichte van de polders ten oosten van deelgebied 4, wordt ook voor die situatie het
aantal risicovolle vliegbewegingen als gering ingeschat. Gezien de modelresultaten
(bijlage 1) is bij dit aantal additionele draadslachtoffers redelijkerwijs uitgesloten dat het
lokale voorkomen of de landelijke gunstige staat van instandhouding van de soort in het
geding komt. Dit geldt ook wanneer cumulatie met effecten van andere projecten in
beschouwing wordt genomen (bijlage 2).
Overige kolonievogels
In en over deelgebied 4 vinden naar verwachting weinig vliegbewegingen van
aalscholvers en blauwe reigers plaats vanuit en naar de kolonies in de Ackerdijkse Plassen
of het Van Tuyllpark in Zoetermeer. Zoals eerder vermeld, worden sowieso bij beide
soorten hooguit enkele draadslachtoffers onder volwassen vogels op jaarbasis verwacht
(zie ook hoofdstuk 4). Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het
aantal slachtoffers lager uit. Het effect op beide soorten is daarmee verwaarloosbaar en
het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding is niet in het
geding.
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Voor andere in de ruime omgeving van deelgebied 4 broedende kolonievogels
(meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden hooguit geringe effecten verwacht.
De aantallen vliegbewegingen in dit deelgebied zijn relatief laag en/of weinig risicovol.
De aantallen te verwachten slachtoffers (enkele in de broedtijd, minder na markeren van
de draden) tasten het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van
instandhouding niet aan.
Niet-broedvogels
Binnen deelgebied 4 komen geen belangrijke pleisterplaatsen van watervogels voor. Er
worden ook relatief weinig risicovolle vliegbewegingen van watervogels over deelgebied
4 verwacht.
Mogelijk dat bij (autonome) ontwikkeling van natte natuur in de Groenzone ten oosten
van deelgebied 4, het aantal vliegbewegingen van watervogels van en naar dit gebied
toeneemt. Het is mogelijk dat dan meer uitwisseling van vogels plaatsvindt tussen
polders ten oosten en westen van deelgebied 4. Bovengrondse alternatieven kunnen dan
een negatief effect hebben doordat het aantal draadslachtoffers onder vogels toeneemt.
Gezien de geringe lengte van de alternatieven en hun oost-west oriëntatie (voornamelijk
parallel aan de belangrijkste vliegrichting), wordt verwacht dat het aantal draadslachtoffers (per soort hooguit enkele op jaarbasis) in deelgebied 4 ook dan het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten
niet aantast.
Vogeltrek
Naar verwachting verloopt de vogeltrek over deelgebied 4 ongestuwd. De bovengrondse
alternatieven in deelgebied 4 lopen min of meer parallel aan de noordoost-zuidwest
georiënteerde vogeltrek in West-Nederland. Er worden van deze bovengrondse
alternatieven weinig slachtoffers (per soort hooguit enkele op jaarbasis) onder trekvogels
verwacht, ook vanwege de geringe lengte van de alternatieven. Dit heeft geen effect op
de populaties en de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende
soorten.
Overige flora en fauna
Voor flora en fauna (exclusief vogels) geldt dat alleen de aanlegfase vanwege
graafwerkzaamheden effecten tot gevolg heeft. De graafwerkzaamheden zijn bij de
bovengrondse alternatieven beperkt tot de locaties waar de mastvoeten komen te staan.
Voor het ondergrondse alternatief geldt dat de graafwerkzaamheden relatief meer
omvangrijk zijn. Bij zowel de boven- als ondergrondse alternatieven geldt dat de
tracering zo optimaal mogelijk is uitgevoerd (het doorsnijden van watergangen is
bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermeden) en dat tijdens de uitvoering volgens een
projectplan wordt gewerkt waarmee negatieve effecten op beschermde flora en fauna
zoveel mogelijk gemitigeerd worden (zie ook hoofdstuk 6).
Vleermuizen
Op grond van het ontbreken van geschikt habitat wordt niet verwacht dat het gebied
van belang is als foerageergebied voor vleermuizen. Het is wel mogelijk dat water- en
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meervleermuis gebruik maken van de grotere watergangen in het gebied. Voor de drie
alternatieven geldt in gelijke mate dat het gebruik van verlichting bij watergangen en het
plaatsen van damwanden in de aanlegfase een tijdelijk verstorend effect kunnen hebben
op deze soorten. Dit effect is echter goed te mitigeren zodat aantasting van de gunstige
staat van instandhouding van betreffende soorten niet aan de orde is.
De hoeveelheid eventueel te slopen bebouwing is voor elk van de alternatieven beperkt.
Alleen voor de ondergrondse variant geldt dat waarschijnlijk geen bebouwing hoeft te
worden verwijderd. Verblijfplaatsen in het gebied in bebouwing zijn niet bekend en de
kans daarop wordt klein geacht.
De negatieve effecten die zich voor kunnen doen als gevolg van het aantasting van
verblijfplaatsen van vleermuizen zijn te mitigeren en te compenseren (zie hoofdstuk 6).
Aangezien dit vanuit de Flora- en faunawet verplicht wordt gesteld en voorafgaand aan
sloop onderzoek dient plaats te vinden, zijn geen negatieve effecten te verwachten als
gevolg van sloop.
Als gevolg van (autonome) natuurontwikkeling ten behoeve de Groenzone wordt de
kwaliteit van het gebied voor alle momenteel voorkomende soorten vleermuizen beter.
Door vernatting, waterkwaliteitsverbetering en toename van natuurlijke situaties wordt
verwacht dat het prooiaanbod wordt vergroot. Daarnaast zullen lijnvormige structuren in
de vorm van bomenrijen, watergangen en rietkragen het gebied toegankelijker maken
voor vleermuizen. Aanwezigheid van de hoogspanningslijn, boven of onder de grond, is
naar verwachting van verwaarloosbare invloed op het gebruik door vleermuizen.
Land-/watergebonden fauna
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd
in en rond wateren. Hierdoor zijn lokaal negatieve effecten te verwachten voor
beschermde vissoorten, die voor alle alternatieven wat effect betreft vergelijkbaar zijn
gezien het algemeen en verspreid voorkomen van te verwachten beschermde soorten
vissen. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie hoofdstuk
6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten is
daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de ingreep in
verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
Hoewel het exacte voorkomen van de platte schijfhoren niet goed bekend is, wordt
verwacht dat deze soort verspreid voorkomt en dat de effecten per alternatief
vergelijkbaar zijn. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie
hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende
soort is daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de
ingreep in verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
De waterspitsmuis wordt in de huidige situatie niet in dit deelgebied verwacht.
Na realisatie van de (autonome) natuurontwikkeling ten behoeve van de Groenzone
ontstaat geschikt biotoop voor kleine modderkruiper, bittervoorn, platte schijfhoren en
waterspitsmuis. Aanwezigheid en gebruik van de hoogspanningslijn, boven of onder de
grond, zal geen negatieve effecten hebben op mogelijkheden voor vestiging van deze
soorten of gebruik van het gebied als leefgebied.
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5.4

Deelgebied 4

Figuur 5.4

Ligging van de alternatieven in deelgebied 4. Alternatief 4.1a/4.2 en 4.1b
zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 4.3 is ondergronds.

Tabel 5.4

Effecten van alternatieven in deelgebied 4 op natuur. Alternatief 4.1a/4.2
en 4.1b zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 4.3 is ondergronds. 0
= geen negatief effect, 0/- = hooguit gering negatief effect, - = klein
negatief effect, -- = belangrijk negatief effect.

Criterium

Aspect
boven-/ondergronds:

Beschermde gebieden
Vogels

Overige flora & fauna

132

PEHS (incl. EVZ)
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Kolonievogels (overige)
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land-/watergebonden fauna
Flora

Alt. 4.3
onder

Alt. 4.2/4.1a Alt. 4.1b
boven
boven

0
0
0
0
0
0
0
0
0/0/-

0
0
0/0
0/0/0/0/0/0/-

0
0
0/0
0/0/0/0/0/0/-

Flora
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd;
deze kunnen een potentieel negatief effect hebben op voorkomende beschermde flora.
Geen van de alternatieven gaat voor zover bekend of kan worden ingeschat door
omvangrijke groeiplaatsen van beschermde soorten, hooguit incidentele exemplaren. De
effecten van de alternatieven zijn vergelijkbaar, al is de kans groter dat bij het
ondergrondse alternatief groeiplaatsen worden aangetast in verband met de grotere
omvang van de graafwerkzaamheden. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter
goed te mitigeren (zie hoofdstuk 6). Aantasting van de gunstige staat van
instandhouding van betreffende soorten is daarom niet aan de orde.
Na realisatie van de (autonome) natuurontwikkeling ten behoeve van de Groenzone
ontstaat geschikt biotoop voor de rietorchis. Aanwezigheid en gebruik van de
hoogspanningslijn, boven of onder de grond, zal geen negatieve effecten hebben op
toekomstige populaties van deze soort in het gebied. Tussen de alternatieven zijn geen
verschillen in effect te verwachten.

5.5

Deelgebied 5

Figuur 5.5

Ligging van de alternatieven in deelgebied 5. Alternatief 5.1, 5.2a en
5.2b zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 5.3 is ondergronds.
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Tabel 5.5

Effecten van alternatieven in deelgebied 5 op natuur. Alternatief 5.1,
5.2a en 5.2b zijn bovengrondse alternatieven, Alternatief 5.3 is
ondergronds. 0 = geen negatief effect, 0/- = hooguit gering negatief
effect, - = klein negatief effect, -- = belangrijk negatief effect.

Criterium

Aspect
boven-/ondergronds:

Beschermde gebieden
Vogels

Overige flora & fauna

PEHS (incl. EVZ)
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Kolonievogels (overige)
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land-/watergebonden fauna
Flora

Alt. 5.2b
boven

Alt. 5.2a
boven

Alt. 5.1
boven

Alt. 5.3
onder

0/0/0/0/0/-?
-?
0
0/0/-

0/0/0/0/0/-?
-?
0/0/0/-

0/-?
0/0/0/0/0/0/0/-

0/0
0
0
0
0
0
0
0/0/-

Toelichting:
Beschermde gebieden
PEHS (incl. EVZ)
In het centrale en zuidelijke deel van deelgebied 5 is in het kader van de Groenblauwe
Slinger ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied en waterberging voorzien. Binnen
deze zogenoemde Groenzone Berkel en Pijnacker wordt een deel van de bestaande
kastuinbouw gesaneerd en vindt in de nabije toekomst inrichting plaats in de vorm van
graslandbeheer, rietland, moerasbos, open water en parkbos. Dit gebied fungeert in de
toekomst als ecologisch en landschappelijk schakelstuk tussen Midden-Delfland (onder
andere de Bergboezem en Ackerdijkse Plassen) zuidelijk van deelgebied 4 en 5 en de
open veenweidegebieden van Midden-Holland (via het bosgebied De Balij ten westen
van Zoetermeer).
Alle drie de bovengrondse alternatieven in deelgebied 5 doorsnijden deze Groenzone. Bij
de alternatieven 5.1 en 5.2 betreft het slechts enkele honderden meters, bij alternatief
5.3 ongeveer één kilometer. Alternatief 5.3 doorsnijdt de Groenzone vooral ten zuiden
van de Ruivensche Vaart waar ontwikkeling van open water en rietmoeras is voorzien.
Van alle drie de bovengrondse alternatieven worden in het kader van de PEHS/EVZ geen
belangrijke effecten op het ecologisch functioneren van de Groenzone verwacht (maar
zie hieronder bij het aspect ‘vogels’), hooguit worden geringe effecten in de aanlegfase
verwacht. Hoewel geen negatieve effecten op de doelsoorten (waterspitsmuis,
dwergmuis, variabele waterjuffer, watervleermuis en rietzanger) te verwachten zijn, is
goede afstemming met de plannen voor de Groenzone van belang. Zo kan bijvoorbeeld
voorkomen worden dat een alternatief straks in de Groenzone geplande bosgebieden
doorsnijdt en/of masten in watergangen worden ontwikkeld.
Van een ondergronds alternatief worden ook hooguit geringe tijdelijke effecten op
natuur verwacht, die goed gemitigeerd kunnen worden (hoofdstuk 6).
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Vogels
Voor vogels worden in de gebruiksfase alleen effecten verwacht bij de bovengrondse
alternatieven. Het ondergrondse alternatief wordt in onderstaande beschrijving buiten
beschouwing gelaten.
Weidevogels (Rode Lijstsoorten)
In 2007 zijn in het zuidelijke deel van de Oude Polder van Pijnacker en aangrenzende
Nieuwe Droogmaking belangrijke aantallen broedende weidevogels vastgesteld
(hoofdstuk 3). Het bovengrondse alternatief 5.3 doorsnijdt over een lengte van ca. 1 km
delen van deze polder met relatief hoge dichtheden weidevogels. Uitgaande van een
maximale verstoringszone voor weidevogels van 100 m ter weerszijde van de lijn (zie
hoofdstuk 4), wordt door dit alternatief mogelijk leefgebied van meerdere broedparen
grutto en een enkel broedpaar slobeend, tureluur en veldleeuwerik (allen Rode
Lijstsoorten) verstoord. Beide andere bovengrondse alternatieven staan op voldoende
afstand van gebiedsdelen met hogere dichtheden weidevogels om belangrijke verstoring
van leefgebied van weidevogels (Rode Lijstsoorten) uit te sluiten.
De kerngebieden met hoge dichtheden weidevogels liggen binnen of nabij 100 m van
alternatief 5.3. Er worden daarom in de broedtijd regelmatig risicovolle vliegbewegingen
van weidevogels bij en over dit bovengrondse alternatief verwacht. Het is niet uit te
sluiten dat het aantal draadslachtoffers onder broedende weidevogels (enkele tot
meerdere op jaarbasis) bij deze alternatieven een belangrijk effect heeft op de lokale
populatie van een aantal weidevogelsoorten, maar de regionale of landelijke gunstige
staat van instandhouding zal niet worden aangetast. Daar staat ook tegenover dat op dit
moment niet duidelijk is in hoeverre de (autonome) ontwikkeling van natuur en
recreatiegebied en waterberging in dit deel van deelgebied 5 ruimte laat voor
weidevogels. Met mitigatie (markeren bliksemdraad en ‘passive loop’) zullen de aantallen
draadslachtoffers beduidend lager uitvallen.
Omdat de kerngebieden met hoge dichtheden weidevogels op meer dan 100 m van de
bovengronds alternatieven 5.1 en 5.2 liggen, worden in de broedtijd weinig risicovolle
vliegbewegingen van weidevogels bij en over deze alternatieven verwacht, resulterend in
hooguit een enkel slachtoffer op jaarbasis. Dit zal de gunstige staat van instandhouding
niet aantasten. Met mitigatie (markeren bliksemdraad en ‘passive loop’) zullen de
aantallen draadslachtoffers nog lager uitvallen.
Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten)
Binnen deelgebied 5 zijn broedgevallen van enkele Rode Lijstsoorten (anders dan
weidevogels) te verwachten (onder andere patrijs, boerenzwaluw, kneu), maar details
ontbreken. Verstoring van leefgebied van of kleine aantallen draadslachtoffers onder de
aanwezige broedvogels is niet uit te sluiten. Voor Rode Lijstsoorten betreft dit naar
verwachting hooguit een enkel draadslachtoffer op jaarbasis per soort. Met mitigatie
(markeren bliksemdraad en ‘passive loop’) zullen de aantallen draadslachtoffers lager
uitvallen.
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Ook indien rekening wordt gehouden met de (autonome) ontwikkelingen in natuur,
recreatie en waterberging in dit deelgebied, worden geen belangrijke negatieve effecten
op broedvogels verwacht. De gunstige staat van instandhouding van broedvogelsoorten
(inclusief Rode Lijstsoorten) wordt door de alternatieven in deelgebied 5 niet aangetast.
Kolonievogels (lepelaar)
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 vinden over deelgebied 5 in het broedseizoen (februari
tot augustus) onregelmatig en slechts lage aantallen vliegbewegingen van lepelaars
plaats. Dit wordt ondersteund door het gering aantal lepelaars (totaal enkele vogels) die
zijn waargenomen tijdens vier inventarisatiebezoeken van ca. een halve dag in de
maanden april en mei 2007 aan de Oude Polder van Pijnacker en aangrenzende Nieuwe
Droogmaking (gegevens Bureau Waardenburg).
Voor de drie bovengrondse alternatieven in deelgebied 5 geldt dat geen negatief effect
wordt verwacht op (het groeipotentieel van) de kolonie lepelaars in Voornes Duin. Het
aantal additionele draadslachtoffers onder volwassen lepelaars als gevolg van een
bovengrondse verbinding in deelgebied 5 bedraagt naar verwachting minder dan één
slachtoffer op jaarbasis. Dit vanwege het relatief geringe aantal vliegbewegingen van
lepelaars over deelgebied 5. De drie bovengrondse alternatieven zijn niet onderscheidend
in dit opzicht.
Mogelijk dat bij (autonome) ontwikkeling van natte natuur in de Groenzone binnen
deelgebied 5, het aantal vliegbewegingen van lepelaars in en naar dit gebied toeneemt.
Afhankelijk van het aantal lepelaars dat dan van dit gebied gebruik maakt, is voor alle
drie de bovengrondse alternatieven een groter aantal draadslachtoffers onder volwassen
lepelaars (enkele op jaarbasis) op voorhand niet uit te sluiten. Bij alternatief 5.1 en 5.2
wordt dit risico veroorzaakt door de ligging dwars op de belangrijkste vliegroutes naar de
kolonie en/of belangrijke pleisterplaatsen bij Delft (zie deelgebied 4). Bij alternatief 5.3
wordt het risico op draadslachtoffers veroorzaakt door de relatief grote lengte van het
tracé door potentieel geschikt foerageergebied. Of veel lepelaars door het gebied
worden aangetrokken is afhankelijk van de foerageermogelijkheden (ondiepe visrijke
sloten met flauwe taluds) en rust in het gebied. Op basis van de nu voorliggende
inrichtingsplannen is te verwachten dat met name de Nieuwe Droogmaking een
interessant gebied kan worden voor foeragerende en pleisterende lepelaars. Gezien de
modelresultaten (bijlage 1) is bij dit aantal additionele draadslachtoffers redelijkerwijs
uitgesloten dat het lokale voorkomen of de landelijke gunstige staat van instandhouding
van de soort in het geding komt. Dit geldt ook wanneer cumulatie met effecten van
andere projecten in beschouwing wordt genomen (bijlage 2).
Overige kolonievogels
In en over deelgebied 5 vinden naar verwachting weinig vliegbewegingen van
aalscholvers en blauwe reigers plaats vanuit en naar de kolonies in de Ackerdijkse Plassen
of het Van Tuyllpark in Zoetermeer (hoofdstuk 3). Zoals eerder vermeld, worden sowieso
bij beide soorten hooguit enkele draadslachtoffers onder volwassen vogels op jaarbasis
verwacht (zie ook hoofdstuk 4). Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive
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loop’) valt het aantal slachtoffers lager uit. Het effect op beide soorten is daarmee
verwaarloosbaar en de gunstige staat van instandhouding is niet in het geding.
Voor andere in de ruime omgeving van deelgebied 5 broedende kolonievogels
(meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden hooguit geringe effecten verwacht.
De aantallen vliegbewegingen in dit deelgebied zijn relatief laag en/of weinig risicovol.
De lage aantallen te verwachten slachtoffers (enkele in de broedtijd) tasten de gunstige
staat van instandhouding niet aan. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive
loop’) valt het aantal slachtoffers lager uit.
Voor voornoemde soorten worden geen andere effecten van de alternatieven verwacht
van de (autonome) natuurontwikkeling in het kader van de realisering van de Groenzone
dan beschreven voor de huidige situatie.
Niet-broedvogels
Binnen deelgebied 5 zijn geen belangrijke pleisterplaatsen van watervogels te
verwachten, maar gedetailleerde gegevens ontbreken. In het zuidelijke deel van de Oude
Polder van Pijnacker en aangrenzende Nieuwe Droogmaking pleisteren waarschijnlijk
buiten het broedseizoen regelmatig niet-broedvogels in relatief kleine aantallen (onder
andere verschillende soorten zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen).
Verstoring van pleisterende niet-broedvogels door een hoogspanningslijn beperkt zich
naar verwachting tot een zone van zo’n 100 m aan weerszijde van de lijn (hoofdstuk 4).
Het verstoringseffect van de bovengrondse alternatieven in deelgebied 5 op pleisterende
niet-broedvogels wordt als klein ingeschat, mede doordat de zone waarin de verstoring
zou kunnen plaatsvinden in vergelijking met de totale oppervlakte van de polder waar de
vogels kunnen pleisteren relatief klein is. Alternatief 5.3, dwars door het enige open
poldergebied in deelgebied 5 (Nieuwe Droogmaking) scoort in dit opzicht het slechtst.
Uitwisseling met en tussen polders buiten deelgebied 5 leidt naar verwachting tot kleine
aantallen risicovolle vliegbewegingen van niet-broedvogels over deelgebied 5. Bij alle
drie de bovengrondse alternatieven zijn kleine aantallen draadslachtoffers (per soort tot
meerdere op jaarbasis) te verwachten. Bij alternatieven 5.1 en 5.2 (aan de rand van de
polder in het kassengebied) betreft dit een lager aantal dan bij het westelijk deel van
alternatief 5.3 door open poldergebied. De gunstige staat van instandhouding van
betreffende soorten wordt hierdoor niet aangetast.
Mogelijk dat bij (autonome) ontwikkeling van natte natuur in de Groenzone binnen
deelgebied 5, het aantal vliegbewegingen van watervogels van en naar dit gebied
toeneemt. Het is mogelijk dat dan meer uitwisseling van vogels plaatsvindt met polders
buiten deelgebied 5. Bovengrondse alternatieven kunnen dan een groter negatief effect
hebben doordat vooral het aantal draadslachtoffers onder vogels toeneemt. Voor de
Groenzone staat ontwikkeling van natuur sterk in dienst van recreatiemogelijkheden en
worden geen open aaneengesloten waterrijke graslandpolders voorzien, maar een
afwisseling van kleinschalige moerasnatuur, relatief kleine waterelementen, park- en
polderbos. De aantrekkende werking op watervogels is daarom naar verwachting minder
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dan bijvoorbeeld de Zuidpolder van Delfgauw. Bij alle drie de bovengrondse
alternatieven, wordt daarom verwacht dat, afhankelijk van de precieze inrichting van de
Groenzone, het aantal draadslachtoffers (tiental of meer per soort) in deelgebied 5 ook
dan de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten niet aantast.
Vogeltrek
Naar verwachting verloopt de vogeltrek over deelgebied 5 grotendeels ongestuwd. Het
bovengrondse alternatief 5.3 loopt min of meer parallel aan de noordoost-zuidwest
georiënteerde vogeltrek in West-Nederland. Er wordt van dit bovengrondse alternatief
daarom weinig slachtoffers onder trekvogels verwacht, voor de meeste soorten enkele
slachtoffers op jaarbasis. Alternatieven 5.1 en 5.2 hebben enkele tracédelen die meer
haaks op de trekrichting staan. De aantallen slachtoffers liggen naar verwachting per
soort voor deze alternatieven iets hoger, tot een tiental slachtoffers op jaarbasis. Dit
heeft geen effect op de populaties en gunstige staat van instandhouding van betreffende
soorten.
Overige flora en fauna
Voor flora en fauna (exclusief vogels) geldt dat alleen de aanlegfase vanwege
graafwerkzaamheden effecten tot gevolg heeft. De graafwerkzaamheden zijn bij de
bovengrondse alternatieven beperkt tot de locaties waar de mastvoeten komen te staan.
Voor het ondergrondse alternatief geldt dat de graafwerkzaamheden relatief meer
omvangrijk zijn. Bij zowel de boven- als ondergrondse alternatieven geldt dat de
tracering zo optimaal mogelijk is uitgevoerd (het doorsnijden van watergangen is
bijvoorbeeld zoveel mogelijk vermeden) en dat tijdens de uitvoering volgens een
projectplan wordt gewerkt waarmee negatieve effecten op beschermde flora en fauna
zoveel mogelijk gemitigeerd worden (zie ook hoofdstuk 6).
Vleermuizen
Bij geen van de alternatieven worden belangrijke foerageergebieden of vliegverbindingen aangetast, op grond van de hoeveelheid kastuinbouw en afwezigheid van
geschikte biotopen. Lijnvormige wateren in Noordeinde kunnen potentieel van belang
zijn als verbindingsroute voor de water- of meervleermuis, maar deze worden niet
aangetast. Hooguit is sprake van tijdelijke aantasting in de aanlegfase door verlichting of
het plaatsen van damwanden, maar als gevolg daarvan worden geen belangrijke
negatieve effecten verwacht op de functie vliegroute voor beide soorten.
Mogelijk wordt bebouwing in Noordeinde gebruikt als verblijfplaats door soorten als
gewone dwergvleermuis of laatvlieger. Alleen bij alternatief 5.3 is mogelijk sprake van
sloop van bebouwing in Noordeinde. In alternatief 5.2 is mogelijk sprake van sloop van
bebouwing ten noorden van de N470. De negatieve effecten die zich voor kunnen doen
als gevolg van het aantasten van verblijfplaatsen van vleermuizen zijn te mitigeren en te
compenseren (zie hoofdstuk 6). Aangezien dit vanuit de Flora- en faunawet verplicht
wordt gesteld en voorafgaand aan sloop onderzoek dient plaats te vinden, zijn geen
negatieve effecten te verwachten als gevolg van sloop.
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Als gevolg van (autonome) natuurontwikkeling ten behoeve van de Groenzone wordt de
kwaliteit van het gebied voor alle momenteel voorkomende soorten vleermuizen beter.
Door vernatting, waterkwaliteitsverbetering en toename van natuurlijke situaties wordt
verwacht dat het prooiaanbod wordt vergroot. Daarnaast zullen lijnvormige structuren in
de vorm van bomenrijen, watergangen en rietkragen het gebied toegankelijker maken
voor vleermuizen. Aanwezigheid van de hoogspanningslijn, boven of onder de grond, is
naar verwachting van verwaarloosbare invloed op het gebruik door vleermuizen.
Land-/watergebonden fauna
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd
in en rond wateren. Hierdoor zijn lokaal negatieve effecten te verwachten voor
beschermde vissoorten, die voor alle alternatieven wat effect betreft vergelijkbaar zijn
gezien het algemeen en verspreid voorkomen van te verwachten beschermde soorten
vissen. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te mitigeren (zie hoofdstuk
6). Aantasting van de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten is
daarom niet aan de orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de ingreep in
verhouding tot de omvang van het potentiële leefgebied.
De verwachting is dat dit deelgebied weinig van belang is voor de platte schijfhoren.
Negatieve effecten in de aanlegfase zijn goed te mitigeren (zie hoofdstuk 6). Aantasting
van de gunstige staat van instandhouding van betreffende soort is daarom niet aan de
orde, ook vanwege de relatief beperkte omvang van de ingreep in verhouding tot de
omvang van het potentiële leefgebied.
De waterspitsmuis wordt in de huidige situatie niet in dit deelgebied verwacht.
Na realisatie van de (autonome) natuurontwikkeling ten behoeve van de Groenzone
ontstaat geschikt biotoop voor kleine modderkruiper, bittervoorn, platte schijfhoren en
waterspitsmuis. Aanwezigheid en gebruik van de hoogspanningslijn, boven of onder de
grond, zal geen negatieve effecten hebben op mogelijkheden voor vestiging van deze
soorten of gebruik van het gebied als leefgebied.
Flora
Ten behoeve van alle alternatieven dienen graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd;
deze kunnen een potentieel negatief effect hebben op voorkomende beschermde flora.
Geen van de alternatieven gaat voor zover kan worden ingeschat door omvangrijke
groeiplaatsen van beschermde soorten, hooguit incidentele exemplaren. De rietorchis
komt voor in de wijk Klapwijk. De alternatieven 5.1 en 5.2 en het ondergrondse
alternatief liggen vlak langs deze wijk; mogelijk dat de soort ook voorkomt in het gebied
tussen deze wijk en de Ruivensche Vaart en in de bermen van de N470. Daarmee is de
kans groter dat bij de aanleg van deze alternatieven groeiplaatsen worden verstoord of
vernield dan voor alternatief 5.3. Negatieve effecten in de aanlegfase zijn echter goed te
mitigeren (zie hoofdstuk 6). Gezien de relatief geringe omvang van de werkzaamheden
en het grote oppervlak potentieel leefgebied worden voor geen van de alternatieven
negatieve effecten verwacht op de gunstige staat van instandhouding van de soort.
Na realisatie van de (autonome) natuurontwikkeling ten behoeve van de Groenzone
ontstaat geschikt biotoop voor de rietorchis. Aanwezigheid en gebruik van de
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hoogspanningslijn, boven of onder de grond, zal geen negatieve effecten hebben op
toekomstige populaties van deze soort in het gebied. Tussen de alternatieven zijn geen
verschillen in effect te verwachten.

5.6

Samenvatting effectbeoordeling alternatieven
In tabel 5.6 zijn de effecten van een hoogspanningslijn op natuuraspecten per
deelgebied woordelijk samengevat.
Tabel 5.6

Effecten van de alternatieven van Zuidring op natuuraspecten woordelijk
samengevat (voor toelichting zie paragraaf 5.2 t/m 5.6). Geen
effect/mitigatie betekent dat geen negatief effect verwacht wordt indien
mitigerende (of compenserende) maatregelen getroffen worden in of voor
de aanlegfase. Groen = geen of hooguit gering effect, lokaal voorkomen en
landelijke gunstige staat van instandhouding niet in geding, oranje = kleine
negatief effect, lokaal voorkomen en landelijke gunstige staat van
instandhouding niet in geding, rood = belangrijk negatief effect, lokaal
voorkomen mogelijk in het geding maar niet de landelijke gunstige staat
van instandhouding (zie ook hoofdstuk 2).

Deelgebied 1
Natuuraspect
PEHS (incl. EVZ)
Eendenkooi Schipluiden

Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)

Overige kolonievogels
Niet-broedvogels

Vogeltrek
Vleermuizen
Land/waterfauna
Flora
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Alternatief 1.1
Geen effect
Geen sprake van verstoring
of barrièrewerking, enkele
draadslachtoffers onder
eenden
Enkele draadslachtoffers
Enkele draadslachtoffers
Meerdere volwassen
draadslachtoffers per jaar,
lokaal voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers,
lokaal voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Alternatief 1.2
Geen effect
Geen sprake van verstoring
of barrièrewerking, enkele
draadslachtoffers onder
eenden
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Meerdere volwassen
draadslachtoffers per jaar,
lokaal voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers,
lokaal voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Alternatief 1.3
Geen effect
Geen effect

Geen effect
Geen effect
Geen effect

Geen effect
Geen effect

Geen effect
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Tabel 5.6 vervolg
Effecten van de alternatieven van Zuidring op natuuraspecten
woordelijk samengevat (voor toelichting zie paragraaf 5.2 t/m 5.6). Geen
effect/mitigatie betekent dat geen negatief effect verwacht wordt indien
mitigerende (of compenserende) maatregelen getroffen worden in of voor
de aanlegfase. Groen = geen of hooguit gering effect, lokaal voorkomen en
landelijke gunstige staat van instandhouding niet in geding, oranje = kleine
negatief effect, lokaal voorkomen en landelijke gunstige staat van
instandhouding niet in geding, rood = belangrijk negatief effect, lokaal
voorkomen mogelijk in het geding maar niet de landelijke gunstige staat
van instandhouding (zie ook hoofdstuk 2).
Deelgebied 2
Natuuraspect
PEHS (incl. EVZ)
Eendenkooi Schipluiden

Alternatief 2.1b
Geen effect
Geen sprake van
verstoring of
barrièrewerking,
enkele draadslachtoffers onder
eenden
Enige verstoring en
meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Enkele volwassen
draadslachtoffers per
jaar
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Alternatief 2.2
Geen effect
Geen sprake van
verstoring of
barrièrewerking,
enkele draadslachtoffers onder
eenden
Geen effect

Alternatief 2.3
Geen effect
Geen effect

Enkele draadslachtoffers
Enkele volwassen
draadslachtoffers per
jaar
Enkele draadslachtoffers
Enkele draadslachtoffers

Geen effect

Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Geen effect

Vleermuizen
Land/waterfauna

Alternatief 2.1a
Geen effect
Geen sprake van
verstoring of
barrièrewerking,
enkele draadslachtoffers onder
eenden
Enige verstoring en
meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Enkele volwassen
draadslachtoffers per
jaar
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Flora

Geen effect/mitigatie

Geen effect/mitigatie

Geen effect/mitigatie

Weidevogels

Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)

Overige kolonievogels
Niet-broedvogels

Vogeltrek

Geen effect

Geen effect

Geen effect
Geen effect

Geen effect
Geen effect/
mitigatie
Geen effect/
mitigatie
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Tabel 5.6 vervolg
Effecten van de alternatieven van Zuidring op natuuraspecten
woordelijk samengevat (voor toelichting zie paragraaf 5.2 t/m 5.6). Geen
effect/mitigatie betekent dat geen negatief effect verwacht wordt indien
mitigerende (of compenserende) maatregelen getroffen worden in of voor
de aanlegfase. Groen = geen of hooguit gering effect, lokaal voorkomen en
landelijke gunstige staat van instandhouding niet in geding, oranje = kleine
negatief effect, lokaal voorkomen en landelijke gunstige staat van
instandhouding niet in geding, rood = belangrijk negatief effect, lokaal
voorkomen mogelijk in het geding maar niet de landelijke gunstige staat
van instandhouding (zie ook hoofdstuk 2).
Deelgebied 3
Natuuraspect
PEHS (incl. EVZ)

Alternatief 3.3
Alleen tijdelijke
effecten

Alternatief 3.2
Geen effect

Alternatief 3.1b
Geen effect

Eendenkooi Delfgauw

Geen effect

Geen effect

Compensatienatuur

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Weidevogels

Geen effect

Enige verstoring en
enkele draadslachtoffers

Verstoring en
meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen mogelijk
aangetast

Overige broedvogels

Geen effect

Kolonievogels (lepelaar)
Overige kolonievogels

Geen effect
Geen effect

Niet-broedvogels

Geen effect

Enkele draadslachtoffers
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen mogelijk
aangetast

Enkele draadslachtoffers
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen mogelijk
aangetast

Vogeltrek

Geen effect

Enkele draadslachtoffers

Enkele draadslachtoffers

Vleermuizen
Land/waterfauna
Flora

Geen effect
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Geen sprake van
verstoring of
barrièrewerking,
enkele draadslachtoffers onder
eenden
Belangrijke aantasting van
ecologisch
functioneren
Verstoring en
meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen mogelijk
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Alternatief 3.1a
Geringe aantasting
ecologisch
functioneren
Geen effect

Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Deelgebied 4
Natuuraspect
PEHS (incl. EVZ)
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Overige kolonievogels
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land/waterfauna
Flora
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Alternatief 4.3
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Alternatief 4.1a/4.2
Geen effect
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Enkele draadslachtoffers
Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Alternatief 4.1b
Geen effect
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Geen effect
Enkele draadslachtoffers
Enkele draadslachtoffers
Enkele draadslachtoffers
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Tabel 5.6 vervolg
Effecten van de alternatieven van Zuidring op natuuraspecten
woordelijk samengevat (voor toelichting zie paragraaf 5.2 t/m 5.6). Geen
effect/mitigatie betekent dat geen negatief effect verwacht wordt indien
mitigerende (of compenserende) maatregelen getroffen worden in of voor
de aanlegfase. Groen = geen of hooguit gering effect, lokaal voorkomen en
landelijke gunstige staat van instandhouding niet in geding, oranje = kleine
negatief effect, lokaal voorkomen en landelijke gunstige staat van
instandhouding niet in geding, rood = belangrijk negatief effect, lokaal
voorkomen mogelijk in het geding maar niet de landelijke gunstige staat
van instandhouding (zie ook hoofdstuk 2).
Deelgebied 5
Natuuraspect
PEHS (incl. EVZ)
Weidevogels

Alternatief 5.2b
Geen effect
Enkele draadslachtoffers

Alternatief 5.2a
Geen effect
Enkele draadslachtoffers

Overige broedvogels

Enkele draadslachtoffers
Hooguit enkele
volwassen draadslachtoffers per jaar
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers?, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Meerdere draadslachtoffers?, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Geen effect
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Enkele draadslachtoffers
Hooguit enkele
volwassen draadslachtoffers per jaar
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers?, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Meerdere draadslachtoffers?, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Kolonievogels (lepelaar)
Overige kolonievogels
Niet-broedvogels

Vogeltrek

Vleermuizen
Land/waterfauna
Flora

Alternatief 5.1
Geen effect
Enige verstoring en
meerdere draadslachtoffers?, Lokaal
voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers
Hooguit enkele
volwassen draadslachtoffers per jaar
Enkele draadslachtoffers
Meerdere draadslachtoffers, lokaal
voorkomen niet
aangetast
Enkele draadslachtoffers

Alternatief 5.3
Geen effect
Geen effect

Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Geen effect
Geen effect/mitigatie
Geen effect/mitigatie

Geen effect
Geen effect
Geen effect
Geen effect

Geen effect

Op basis van tabel 5.6 en de informatie uit voorgaande paragrafen, zijn in tabel 5.7 per
deelgebied de alternatieven gerangschikt naar oplopende volgorde van het totale effect
op natuur. In deze rangschikking is rekening gehouden met het relatieve belang dat aan
elk van de natuuraspecten moet worden toegekend. Bij het afwegen van de effecten is,
op afnemende volgorde van belang, gekeken naar:
1. effecten op PEHS/EVZ, vanwege zware nationale beschermingsregime (‘nee, tenzijprincipe’);
2. effecten op eendenkooien, vanwege zware nationale beschermingsregime;
3. effecten op compensatienatuur, vermijden van ‘compenseren van compensatie’;
4. effecten op weidevogels en broedvogels van de Rode Lijst, betreft soorten die
landelijk onder druk staan;
5. effecten op lepelaar, betreft landelijk schaarse soort met veel risicovolle
vliegbewegingen;
6. effecten op kolonievogels, betreft soorten met (mogelijk) veel risicovolle
vliegbewegingen;
7. effecten op niet-broedvogels, betreft over het algemeen landelijk algemene soorten,
maar soms wel met (mogelijk) veel risicovolle vliegbewegingen. Wanneer relatief
veel vliegbewegingen van landelijk schaarse soorten (grote zilverreiger, kleine
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8.
9.
10.
11.

zwaan) over een deelgebied te verwachten zijn, is dit aspect voor betreffende
deelgebied en alternatieven zwaarder gewogen;
effecten op vogeltrek, betreft over het algemeen landelijk algemene soorten, maar
soms wel met (mogelijk) veel risicovolle vliegbewegingen;
effecten op vleermuizen, effecten zijn goed te mitigeren en compenseren, maar alle
betrokken soorten zijn strikt beschermd;
effecten op strikt beschermde land-/watergebonden fauna (exclusief vogels),
effecten zijn goed te mitigeren en compenseren;
effecten op strikt beschermde flora, effecten zijn goed te mitigeren en compenseren.

Tabel 5.7

Rangschikking alternatieven binnen de vijf deelgebieden vanuit het
oogpunt natuur.

deelgebied

beste alternatief tweede alternatief

1
2
3
4
5

1.3
2.3
3.3
4.3
5.3

1.2
2.2
3.1b
4.1a/4.2
5.2b

derde alternatief
1.1
2.1a
3.2
4.1b
5.2a

vierde alternatief
2.1b
3.1a
5.1

Toelichting
Binnen alle deelgebieden heeft een ondergronds alternatief de geringste effecten op
natuur. Mogelijk dat in de aanlegfase een ondergronds alternatief tijdelijk kleine
negatieve effecten kan hebben (beperkte verstoring of verlies leefgebied van
beschermde soorten), maar deze zijn over het algemeen goed te mitigeren of
compenseren (zie hoofdstuk 6). Het beste integrale alternatief (Meest Natuurvriendelijke
Alternatief) betreft vanuit het oogpunt natuur dus een ondergrondse kabel over de volle
lengte van de Zuidring.
In deelgebied 1 is het bovengronds alternatief 1.2 ten oosten van de A4 iets gunstiger
dan aan de westzijde van de A4 (alternatief 1.1), omdat effecten op broedende
weidevogels en pleisterende niet-broedvogels in het open poldergebied ten westen van
Delft dan geringer zijn. Voor andere aspecten verschillen beide alternatieven niet of
nauwelijks.
In deelgebied 2 ligt het bovengronds alternatief 2.2 op grotere afstand van het open
poldergebied dan beide andere bovengrondse alternatieven 2.1a en 2.1b. Hiermee heeft
alternatief 2.2 geringere effecten op broedende weidevogels en pleisterende nietbroedvogels. Alternatief 2.1b scoort in dit opzicht het slechtst. Voor andere aspecten
verschillen de drie bovengrondse alternatieven niet of nauwelijks. Het aanbrengen van
markeringen aan bliksemdraad en ‘passive loop’ kan het aantal draadslachtoffers onder
in ieder geval weidevogels sterk verminderen. Met deze mitigerende maatregel scoren
alternatieven 2.1a en 2.1b minder ongunstig voor dit aspect, maar dit heeft geen invloed
op de volgorde in tabel 5.7.
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In deelgebied 3 hebben alle bovengrondse alternatieven een negatief effect op één of
meerdere natuuraspecten. Alternatieven 3.2 en 3.1a scoren allebei iets slechter dan
alternatief 3.1b. Alternatief 3.2 doorsnijdt op twee plaatsen natuurcompensatiegebieden
en daarnaast een belangrijk weidevogelgebied (verstoring leefgebied). Voor alternatief
3.1a gaat het om doorsnijding van belangrijke weidevogelgebieden (verstoring
leefgebied) en wintervogelgebieden (verstoring en grotere aantallen draadslachtoffers).
Daarnaast heeft dit alternatief een klein negatief effect op de PEHS. Daar tegenover
staat dat alternatief 3.1b mogelijk leidt tot grotere aantallen draadslachtoffers onder
wintervogels, waaronder landelijk schaarse soorten grote zilverreiger en kleine zwaan. In
alle gevallen is mogelijk sprake van aantasting van het lokale voorkomen van één of
meerdere soorten, maar de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende
soorten is niet in het geding. Het aanbrengen van markeringen aan bliksemdraad en
‘passive loop’ kan het aantal draadslachtoffers onder in ieder geval weidevogels sterk
verminderen. Met deze mitigerende maatregel scoren alternatieven 3.2 en 3.1a minder
ongunstig voor dit aspect, maar dit heeft geen invloed op de volgorde in tabel 5.7.
In deelgebied 4 zijn de verschillen tussen ondergronds en bovengronds het minst
uitgesproken. De huidige natuurwaarden binnen dit deelgebied zijn beperkt, maar
toekomstige ontwikkeling van de Groenzone zal dit enigszins veranderen. Doordat
alternatief 4.1b de Groenzone bovengronds doorsnijdt, scoort dit alternatief het slechtst.
In deelgebied 5 speelt de autonome ontwikkeling van de Groenzone een belangrijke rol
in de beoordeling van de alternatieven. Verwacht wordt dat de toekomstige
ontwikkeling van een relatief groot oppervlak natte natuur vogels aantrekt, waaronder
lepelaars, wat mogelijk leidt tot een toename van het aantal draadslachtoffers ten
opzichte van de huidige situatie. Daarnaast doorsnijden alle bovengrondse alternatieven
de Groenzone. Alternatief 5.1 scoort in deze opzichten het slechtst (doorsnijdt in de
huidige situatie ook een weidevogelgebied). Beide andere bovengrondse alternatieven
verschillen nauwelijks van elkaar, maar alternatief 5.2a grenst aan de Groenzone en zal
daarmee tot meer draadslachtoffers leiden dan alternatief 5.2b. Het aanbrengen van
markeringen aan bliksemdraad en ‘passive loop’ kan het aantal draadslachtoffers onder
in ieder geval weidevogels sterk verminderen. Met deze mitigerende maatregel scoort
alternatief 5.1 minder ongunstig voor dit aspect, maar dit heeft geen invloed op de
volgorde in tabel 5.7.

5.7

Cumulatieve effecten van een integraal alternatief
In voorgaande paragrafen is de effectbeoordeling toegesneden op de verschillende
alternatieven in de afzonderlijke deelgebieden. Voor alle natuuraspecten wordt verwacht
dat de cumulatie van deze effecten binnen een integraal alternatief, bestaande uit
boven- en/of ondergrondse tracé’s, niet leiden tot nieuwe belangrijke effecten op
natuur. Voor lepelaar wordt deze beoordeling hieronder nader toegelicht.
Landelijke gunstige staat van instandhouding lepelaar
Vanwege het internationale belang van Nederland als broedgebied voor de lepelaar en
het belang van de broedkolonie in het Voornes Duin voor de Nederlandse populatie, is
het essentieel om uit te sluiten dat de Zuidring ook in cumulatie geen significante
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negatieve effecten heeft op lepelaars van de kolonie uit het Voornes Duin. Zoals
beargumenteerd in hoofdstuk 2 handelt het om additionele sterfte van volwassen
lepelaars. Een optelling van het aantal additionele draadslachtoffers dat wordt verwacht
in de afzonderlijke deelgebieden komt voor het Voorkeursalternatief (zie hoofdrapport
MER) uit op een cumulatief aantal van maximaal ca. 9 volwassen lepelaars op jaarbasis.
Hierbij is uitgegaan van de huidige situatie omdat de autonome ontwikkelingen teveel
onzekerheden kennen. Dit aantal ligt, bij de huidige kolonieomvang van gemiddeld 150
broedparen, ruim onder de berekende modeluitkomst waarbij de groei van de kolonie in
gevaar kan komen of zelfs af kan nemen, te weten een additionele sterfte van gemiddeld
meer dan 18 volwassen vogels op jaarbasis (hoofdstuk 2, bijlage 1). Het is relevant te
noemen dat de huidige populatie, met in de afgelopen vijf jaar (2002 t/m 2006)
gemiddeld 164 paren en minimaal 124 broedparen, zich ruim boven het
instandhoudingsdoel van 110 broedparen bevindt. Ook voor een integraal alternatief
wordt daarom geen belangrijk negatief effect verwacht op het lokale voorkomen en de
landelijke gunstige staat van instandhouding voor lepelaar. In bijlage 2 is
beargumenteerd waarom dit ook het geval is wanneer rekening wordt gehouden met
cumulatie met andere plannen en projecten in de omgeving van het Voornes Duin.

5.8

Opstijgpunten
De overgang van een bovengrondse lijn naar een ondergrondse kabel en andersom
gebeurt via opstijgpunten (figuur 5.6). In het opstijgpunt wordt de hoogspanningslijn
afgespannen en naar beneden gebracht. Met een eindsluiting wordt de overgang van de
kabelisolatie naar de luchtisolatie van de lijn bewerkstelligd. Opstijgpunten zijn
afgeschermd met een 3 meter hoog hekwerk. Het terrein wordt afgewerkt met antiworteldoek en grind.

Figuur 5.6
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Opstijgpunt (bron: TenneT TSO bv)

Opstijgpunt in deelgebied 4 of 5
Voor het opstijgpunt van het ondergronds alternatief door deelgebied 4 worden ten
oosten van deelgebied 4 in totaal drie alternatieve locaties onderzocht (zie hoofdrapport
MER). De eerste locatie (A) ligt aan de noordkant van de N470 direct ten oosten van
Pijnacker. de tweede locatie (B) ligt tussen de Ruivensche Vaart en de N470 ten
zuidoosten van Pijnacker en de derde locatie (C) ligt direct ten oosten van de rotonde
van de N470 aan de noordkant van de Klapwijkse Knoop, ten zuiden van Pijnacker.
In de huidige situatie zijn er vanuit ecologisch perspectief weinig redenen te bedenken
om voor een bepaalde locatie een voorkeur uit te spreken. Het gebied tussen de
Ruivensche Vaart en de N470 (locaties B en C) is al sterk verstoord en vergraven. De
polder ten noorden van de N470 (locatie A) is ecologisch weinig interessant. Voor alle
drie de locaties geldt dat, indien in de aanlegfase rekening wordt gehouden met
mitigerende maatregelen beschreven in hoofdstuk 6, geen of nauwelijks negatieve
effecten te verwachten zijn op de huidige natuur.
Locaties B en C zijn wel gesitueerd binnen de in de nabije toekomst te ontwikkelen
Groenzone. Op en direct rond de locaties wordt een polder met recreatiefunctie voorzien
(onder andere wandelpad en verspreid staande bomen in open gebied). Voor natuur dus
weinig interessant. Een belangrijk argument tegen opstijgpunten op locatie B en C is
echter dat een bovengronds alternatief tussen Pijnacker en de toekomstige natte natuur
in de Groenzone mogelijk negatieve effecten heeft op lepelaar, wintervogels en
trekvogels, die uitwisselen tussen de Groenzone en gebieden ten westen van Pijnacker
(onder andere Zuidpolder Delfgauw). Dit effect is beschreven en beoordeeld in paragraaf
5.5.
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6 Mitigerende en compenserende maatregelen
6.1
6.1.1

Mitigerende maatregelen
Vogels
Mitigatie door markering van bliksemdraden
Effecten op vogels (draadslachtoffers) kunnen ten dele worden gemitigeerd door de over
het algemeen voor vogels slecht zichtbare draden (bliksemdraden en, in het geval van de
Randstad380 verbinding, de onderste veiligheidsdraden, de zogenoemde ‘passive loop’)
te markeren. Dit kan bijvoorbeeld met kunststof spiralen (zogenoemde varkenskrullen) of
plastic bollen. Markeringen maken de draden beter zichtbaar voor vogels en helpt vogels
mogelijk bij het schatten van de afstand tot de draad. Doordat veel vogelsoorten de
ogen aan de zijkant van hun kop hebben, kan slechts een beperkt deel van hun
gezichtsveld met beide ogen worden waargenomen en is het voor deze soorten ook
lastig om afstanden in te schatten. De relatief dunne bliksemdraden zonder markeringen
geven waarschijnlijk te weinig aanknopingspunten om de afstand daartoe in te schatten.
De dunne bliksemdraden vallen ook weinig op tegen de achtergrond, die voor vliegende
vogels vaak niet, zoals vanaf de grond bezien, uit de lucht bestaat, maar uit het
achterliggende landschap. Een verscheidenheid aan markeringen is de afgelopen jaren in
Duitsland uitgebreid in de praktijk getest (Baumgärtel et al. 1997; von Bernshausen et al.
2007). Hieruit bleek onder andere dat het technisch niet mogelijk is duurzaam
markeringen aan fasedraden te bevestigen. Het is echter te verwachten dat deze door
hun dikte beter zichtbaar zijn, zeker indien ze, zoals bij 380 kV, in bundels hangen.
Afstandhouders in fasebundels (foto 6.1) vormen als het ware ook een soort van
markering die vogels helpt beter afstand te schatten tot de draden (zie hoofdstuk 4 voor
het verschil in aantal draadslachtoffers onder 150 kV versus 380 kV verbindingen).
Markeringen met ‘varkenskrullen’
Markeringen van de bliksemdraden met bijvoorbeeld kunststof krullen resulteerde in
diverse gebieden tot een vermindering van het aantal draadslachtoffers met 60-90% (zie
hieronder). Het effect op de soorten onderling blijkt volgens diverse onderzoeken sterk
tussen soorten te verschillen, maar er is vrijwel altijd sprake van een vermindering van
het aantal draadslachtoffers na het toepassen van markeringen. Het is zeker dat
locatiespecifieke omstandigheden een rol spelen. Te denken valt aan de situering van de
lijn ten opzichte van belangrijke vliegpaden tussen rust- en foerageergebieden, of het in
het gebied vaak mist of harde wind voorkomt (bijvoorbeeld grote polders) en of sprake is
van achtergrondverlichting (bijvoorbeeld aan rand van stedelijk gebied of nabij gebieden
met glastuinbouw). Onbekend is of dergelijke markeringen ook tot lagere aantallen
nachtelijke slachtoffers leiden. In de Mastenbroekpolder leverde markering met plastic
strips voor ’s nachts vliegende soorten (meerkoet en waterhoen) geen vermindering van
het aantal slachtoffers op. Hetzelfde geldt voor de markering met varkenskrullen bij
Heerenveen.
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Foto 6.1

Markeringen in de bliksemdraad van een 380 kV verbinding,
Almeerderzand. Op de linkerfoto zijn in de bovenste (bliksem)draad
‘varkenskrullen’ (detail foto rechts) zichtbaar. In de fasedraden daaronder
zijn afstandhouders gemonteerd (foto’s: Hein Prinsen).

In de jaren ’80 is onderzoek verricht naar vermindering van het aantal draadslachtoffers
door markering van de bliksemdraden. Bij een onderzoek in een weidevogelgebied bij
Heerenveen in Friesland bleek dat het aantal draadslachtoffers onder weidevogels afnam
met 89% na markering van de bliksemdraden met kunststof krullen (Koops & de Jong
1982). Deze zogenoemde varkenskrullen bestaan uit een strakke kunststof spiraal die om
de bliksemdraad klemt. Aan één kant is een ruime lus om de zichtbaarheid te vergroten
(foto 6.1). Een lus met een diameter van 10 cm, aangebracht met onderlinge afstanden
van 5 m in beide bliksemdraden, resulteerde in 86 à 89% afname van het aantal
draadslachtoffers onder weidevogels. Als de onderlinge afstanden werden vergroot tot
10 m, betrof de afname 57 à 58%. Bij verdere vergroting van de onderlinge afstanden
tot 15 m, maar met gelijktijdige vergroting van de krullen tot 20 cm, betrof de afname
65 à 74% (Koops & de Jong 1982). Verkorting van de onderlinge afstanden en
vergroting van de krullen leidt dus tot betere resultaten, maar wordt gelimiteerd door
een grens aan de extra belasting aan de bliksemdraden die geaccepteerd kan worden.
Koops & de Jong (1982) wijzen op het gevaar van extra belasting bij ijsafzetting op de
draden en krullen in combinatie met harde wind.
In Limburg werd op vier locaties vastgesteld dat na markering met dezelfde kunststof
krullen met een lus met een diameter van 10 cm, aangebracht met onderlinge afstanden
van 5 m in beide bliksemdraden, het aantal draadslachtoffers onder postduiven afnam
met 60 - 84% (Koops 1987).
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Een zelfde constructie in de Koekoekspolder bij Kampen leidde tot een reductie van 90%
van het aantal draadslachtoffers onder postduiven, maar leidde bij knobbelzwanen tot
een afname van slechts 25% (Koops 1987). Ook in het Land van Maas en Waal werden
ondanks voornoemde type markeringen regelmatig dode knobbelzwanen gevonden.
Daarom werd aan dit lijnstuk de aangebrachte markering om en om vervangen door
markering van groter formaat, spiralen met drie lussen met een diameter van 20 cm. In
de volgende drie winters werd slechts één dode zwaan gevonden (Koops 1997).
Markeringen met plastic bollen
Over de effecten van markeringen met plastic bollen zijn tot dusver geen gepubliceerde
onderzoeksresultaten gevonden. Bij hoogspanningsverbindingen nabij St. Nazaire en
Rochefort in Frankrijk leidde het markeren van de bliksemdraad met plastic bollen tot
een vermindering van het aantal draadslachtoffers onder lepelaars (O. Overdijk in litt.)
maar details ontbreken.
Nieuw type markeringen in Duitsland
In Duitsland is in 2005 gestart met het markeren van het deel van het bestaande
bovengrondse hoogspanningsnet (110 - 380 kV) waar veel draadslachtoffers worden
verwacht (Bernshausen et al. 2007). Hiertoe is in een uitgebreide bureaustudie een
belangrijk deel van het netwerk (12.200 km) geanalyseerd op aanvaringsrisico’s voor
vogels. In totaal zijn 1.428 lijnsegmenten (het deel van de hoogspanningslijn tussen twee
masten) aangemerkt waar belangrijke aantallen draadslachtoffers worden verwacht.
Deze segmenten zullen voor het eind van 2008 worden gemarkeerd met een nieuw
type markering, bestaande uit beweegbare zwart-witte kunststof strips van 50 cm lengte
aan een aluminium kunststof drager. Door de bewegingen van de zwart-witte strips in
de wind ontstaat een knippereffect, waardoor de markeringen ook bij slechte zichtomstandigheden opvallen en in de schemering beter zichtbaar zijn dan bijvoorbeeld
kunststof krullen. De markeringen zijn uitgebreid getest en bestand tegen verwering en
UV-straling en interfereren niet met de fasedraden. De montage in bestaande
hoogspanningslijnen wordt in Duitsland uitgevoerd met een speciaal hiervoor uitgeruste
helikopter. Uit onderzoeken bij reeds gemarkeerde lijnsegmenten bleek een afname van
het aantal draadslachtoffers van rond de 90%. Op één onderzoekslocatie betrof dit
alleen ganzen, op twee andere locaties betrof dit in ieder geval meerdere soortgroepen
(Bernshausen et al. 2007). Details met betrekking tot soortspecifieke resultaten zijn nog
niet beschikbaar. Het is bijvoorbeeld niet bekend of deze markeringen ook voor ’s nachts
vliegende soorten effectief zijn.
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Voor de bovengrondse alternatieven van de Zuidring wordt aanbevolen om in de
volgende trajectdelen markeringen in de bliksemdraden en in de veiligheidsdraden aan te
brengen:
Deelgebied 1:
- van station Wateringen tot de Gaag (lengte ca. 3,5 km), vanwege nabijheid
weidevogelgebied, vliegbewegingen lepelaar (‘corridor’), niet-broedvogels en vogeltrek.
Deelgebied 2:
- van zandlichaam A4 tot aan Abtswoudse Bos (lengte ca. 1 km), vanwege nabijheid
weidevogelgebied en vliegbewegingen niet-broedvogels.
Deelgebied 3:
- over gehele lengte van dit deelgebied (lengte ca. 3-5 km, afhankelijk van alternatief),
vanwege nabijheid of doorsnijding weidevogelgebied, vliegbewegingen lepelaar, nietbroedvogels (onder andere van en naar Ackerdijkse Plassen) en vogeltrek.
Deelgebied 4:
- markeringen niet noodzakelijk.
Deelgebied 5:
- Alternatief 5.2b: vanaf opstijgpunt tot aan knik ten oosten van Pijnacker (lengte ca. 2
km) en passage Groenzone nabij de Strikkade, vanwege nabijheid Groenzone en
daarmee samenhangende vliegbewegingen van lepelaar, niet-broedvogels en vogeltrek;
- Alternatief 5.2a: vanaf opstijgpunt tot aan passage Groenzone nabij de Strikkade
(lengte ca. 4 km), alternatief grenst over deze lengte aan Groenzone en hier zijn veel
vliegbewegingen van lepelaar, niet-broedvogels en mindere mate vogeltrek te
verwachten;
- Alternatief 5.1: vanaf opstijgpunt tot aan lintbebouwing Noordeinde (lengte ca. 2,5
km), vanwege doorsnijding Groenzone en de daar aanwezige vliegbewegingen van
lepelaar, broedvogels en niet-broedvogels.
Om de bovengrondse hoogspanningslijn in het donker voor vogels beter zichtbaar te
maken, zou kunnen worden onderzocht of het mogelijk is de markeringen uit te rusten
met bijvoorbeeld LED-verlichting. Van markering met LED-verlichting is onbekend of het
daadwerkelijk nachtelijke slachtoffers verminderd, door gebrek aan bestaand onderzoek.
Mitigatie door aangepast masttype
Nabij het Naardermeer zijn in 1973 bij de aanleg van de 380 kV verbinding Diemen –
Ens over een afstand van ca. 1 km bij Muiden portalen gebruikt waaraan alle zes
fasebundels op een hoogte van ca. 10 m boven maaiveld zijn aangebracht en voorzien
zijn van oranje afstandhouders. De portalen hebben een onderlinge afstand van 100 m.
Hierdoor is de doorhang van de fasebundels gering. Dit bijzondere masttype is hier
toegepast omdat op deze locatie dagelijks belangrijke aantallen aalscholvers, lepelaars en
purperreigers tijdens hun foerageervluchten de 380 kV lijn passeerden. Waarnemingen
na de bouw van de lijn wezen uit dat de soorten bij hun voedseltrek vanuit het
Naardermeer naar Waterland gebruik maken van dit gemakkelijker te passeren deel van
de lijn (Renssen 1977). De verlaagde portaalconstructie vergde minder draadslachtoffers
(0,14 vogels per dag per km lijn) dan een nabijgelegen tracé zonder voorzieningen en
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met enkelvoudige draden (0,51 vogels per dag per km lijn) en een nabijgelegen tracé
met zowel bliksem- als fasedraden in drievoud met afstandhouders maar niet verlaagd
(0,23 vogels per dag per km lijn). Het totaal aantal slachtoffers bij de
portaalmastconstructie bij Muiden bleek met ca. 75% af te nemen. Deze afname is niet
nader gespecificeerd naar vogelsoort.
In het totale ontwerp van de hoogspanningsverbinding Randstad380 Zuidring is het
gebruik van deze lage portaalmasten echter niet als een reële optie in aanmerking
genomen omdat het de volgende consequenties zou hebben:
- verbreding van het electromagnetisch veld ten opzichte van de Wintrackmast van
100 m naar 350 m;
- zeer moeilijk landschappelijk inpasbaar;
- het kruisen van obstakels is nagenoeg onmogelijk vanwege de beperkte hoogte van
de masten;
- verbreding van de footprint ten opzichte van de Wintrackmast van 25 m naar 90 m.
Het gebruik van portaalmasten heeft vanwege het ruimtebeslag een dusdanige impact
op de landschappelijke inpassing en leefomgeving dat toepassing daarvan in de Zuidring
niet wenselijk is bevonden.
Beïnvloeden van mogelijkheden voor foerageren
Mitigatie van belangrijke aantallen draadslachtoffers door gebiedsbeïnvloeding is in
theorie mogelijk door bijvoorbeeld foerageergebieden voor lepelaars dichter bij de
kolonie aan te leggen, zodat foerageervluchten geen hoogspanningslijnen meer kruisen.
Met de mogelijkheden en effectiviteit van gebiedsbeïnvloeding bestaat echter weinig of
geen ervaring. Vanuit de Randstad380 bezien, zou een verkenning wenselijk zijn in
hoeverre binnen de invloedssfeer van de Zuidring (met name polders rondom Delft)
mogelijkheden bestaan om de kwaliteit van het gebied voor lepelaars verder te
versterken, zonder dat dit de kwaliteit voor andere soorten (bijvoorbeeld weidevogels)
aantast. Daarnaast is het van belang de ontwikkeling van natte natuur in de Groenzone
af te stemmen met de uitvoering van Randstad380. Dit voorkomt dat straks lepelaars en
andere watervogels worden aangetrokken op locaties die in potentie grote risico’s op
aanvaringen met de nieuwe hoogspanningsverbinding hebben.
Vóórkomen van verstoring van vogels in de bouwfase
Het moedwillig verstoren van vogels is krachtens de Flora- en faunawet verboden. Voor
verstoring van broedende vogels kan geen ontheffing exemplaren art. 75 van deze wet
worden aangevraagd. Daarom wordt aangeraden om verstorende werkzaamheden
zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uit te voeren of maatregelen te nemen
waardoor broedende vogels niet worden verstoord.
Voor de gebiedsdelen binnen de afpalingskring van een eendenkooi wordt aanbevolen
dergelijke werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de periode te plannen dat de
eendenkooi in gebruik is (15 augustus - 1 februari).
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6.1.2

Flora
De meeste groeiplaatsen van beschermde soorten flora kunnen naar verwachting
worden ontzien tijdens de werkzaamheden. Dergelijke locaties kunnen in het veld
worden gemarkeerd en op detailkaarten worden aangegeven; bij het plaatsen van
bijvoorbeeld bouwketen, containers en werkpaden worden deze locaties vrijgehouden
van activiteiten. Wanneer groeiplaatsen desondanks toch vergraven dienen te worden,
wordt maatwerk toegepast om de lokale populatie in stand te houden. In overleg met
een flora-deskundige wordt bekeken of planten kunnen worden uitgegraven en herplant
in de directe omgeving, of dat andere mogelijkheden voorhanden zijn.
•

•

6.1.3

Groeiplaatsen van beschermde soorten flora worden niet aangetast. Bij de
voorbereiding worden groeiplaatsen op kaart ingetekend en ontzien bij het
inplannen van werkpaden, depots e.d. Gedurende de werkzaamheden worden
groeiplaatsen duidelijk gemarkeerd.
Wanneer het niet mogelijk is groeiplaatsen te ontzien, worden maatregelen
getroffen om de lokale populatie te behouden. Dit kan door planten uit te
steken en in de directe omgeving te herplanten of maaisel met zaden uit te
strooien op een nabij gelegen geschikte locatie. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd onder begeleiding van een te zake deskundig persoon.

Watergebonden fauna (exclusief vogels)
Gezien het talrijk voorkomen van kleine oppervlaktewateren, voornamelijk in de vorm
van slootjes, in het gebied is de verwachting dat beschermde watergebonden fauna
verspreid en tamelijk algemeen voorkomen. Het op kleine schaal (gedeeltelijk) dempen
van slootjes en andere wateren zal dan ook geen bedreiging vormen voor deze soorten.
Wanneer nieuwe wateren worden aangelegd welke aansluiten op het watersysteem kan
worden verwacht dat deze op termijn leefgebied voor deze soorten kunnen vormen. Om
negatieve effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen kunnen de
onderstaande maatregelen worden toegepast. Deze maatregelen geven tevens invulling
aan de zorgplicht.
•

•
•

•
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Voorafgaand aan het (gedeeltelijk) dempen van een sloot of watergang worden
aanwezige vissen weggevangen met een schepnet of electro-apparatuur en
verplaatst naar een sloot in de directe omgeving. Het afvangen van vissen
gebeurt bij voorkeur in het najaar.
Het dempen van een watergang gebeurt altijd in de richting van open water,
zodat vissen voor de werkzaamheden weg kunnen zwemmen.
Wanneer een nieuwe watergang wordt aangelegd ter compensatie (bijvoorbeeld
wateropgave) wordt bodemmateriaal en plantmateriaal uit de te dempen
watergang overgezet naar de nieuwe watergang. Dit kan de vestigingkansen
van waterplanten en een soort als platte schijfhoren mogelijk bespoedigen.
Indien bemaling wordt toegepast en sprake is van het oppompen van relatief
zout water, wordt er voor gezorgd dat dit water pas na zuivering in de
omliggende sloten wordt geloosd.

6.1.4

Landgebonden fauna (exclusief vogels)
De kans op het voorkomen van strikt beschermde landgebonden fauna, specifiek de
waterspitsmuis, is zeer klein. Wel worden algemeen voorkomende beschermde soorten
verwacht, waaronder diverse soorten muizen en spitsmuizen en amfibieën.
Onderstaande maatregelen voorkomen dat onnodig dieren worden gedood of verwond
en geven daarmee invulling aan de zorgplicht.
•

•

•

6.1.5

Uiterlijk één week voorafgaand aan in gebruik name van terreinen wordt
aanwezige houtige begroeiing teruggezet en wordt de vegetatie kort gemaaid.
Op die manier wordt het gebied ongeschikt voor veel soorten waardoor zij zich
uit het gebied verplaatsen.
Voorafgaand aan grondwerkzaamheden worden in het gebied aanwezige
structuren als boomstammen, takkenbossen, plaatafval e.d. omgekeerd en op
aanwezigheid van amfibieën en zoogdieren gecontroleerd. Eventueel aanwezige
dieren worden weggevangen en verplaatst naar de directe omgeving.
Voor waterspitsmuis geldt dat locaties waarin de soort is vastgesteld vooraf aan
de werkzaamheden dienen te worden gemaaid en dan pas bouwrijp te worden
gemaakt. Het verloren habitat dient te worden gecompenseerd (nieuw geschikt
rietland).

Vleermuizen
Negatieve effecten op vleermuizen kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door
geen bomen te kappen of te toppen of bebouwing te slopen. Wanneer dit wel gebeurt
en aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen is vastgesteld dan dienen de volgende
maatregelen te worden toegepast:
•

•

•

Het kappen van bomen die door vleermuizen gebruikt worden kan alleen
plaatsvinden in de volgende perioden, mits de minimumtemperatuur hoger is
dan 5ºC:
-winterverblijf: alleen kappen tussen 1 april en 1 november.
-kraamkolonie: alleen kappen tussen 1 augustus en 1 mei.
-paarverblijf/tussenverblijf; alleen kappen tussen 1 oktober en 1 maart.
Bij het terugzetten van lijnvormige beplantingen van meer dan 50 meter lengte
mogen geen ‘gaten’ (afwezigheid van opgaande beplanting of beplanting van
minimaal 2 meter hoogte) langer dan 50 meter in de lijnvormige structuur
ontstaan, tenzij is vastgesteld dat deze beplanting niet wordt gebruikt als
verbindingsroute door vleermuizen. Deze maatregel heeft alleen betrekking op
lijnvormige structuren in open gebieden die het enige verbindend element
vormen tussen structuren die gebruikt worden als verblijfplaats en
foerageergebieden.
Sloop van bebouwing met verblijfplaatsen van vleermuizen dient plaats te
vinden in de volgende perioden en bij buitentemperaturen van minimaal 10 °C
en geen nachtvorst:
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•

-winterverblijf: april tot en met september.
-zomerverblijf: september tot en met april
-paarverblijf: oktober tot en met maart
Zowel bij de voorbereiding, de sloop zelf en het treffen van mitigerende en
eventueel compenserende maatregelen dient een vleermuisdeskundige te
worden betrokken. Compenserende maatregelen kunnen bestaan uit het
inbouwen van vleermuiskasten in nieuwe bebouwing of het voor vleermuizen
toegankelijk houden van spouwmuren, gevelbeplating, daklijsten, ruimte onder
daken e.d.

Tijdens de werkzaamheden zijn daarnaast de volgende maatregelen van toepassing om
verstoring van vleermuizen zoveel mogelijk te voorkomen:
•
•

•

6.2

Werkzaamheden in en rond voor vleermuizen belangrijke locaties vinden plaats
tussen zonsopkomst en zonsondergang;
Wanneer tussen zonsondergang en zonsopkomst werkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd wordt werkverlichting dusdanig aangebracht dat geen
uitstraling naar de omgeving optreedt;
Het opwerpen van barrières in watergangen en voor en rond duikers, bruggen
e.d wordt zoveel mogelijk voorkomen om negatieve effecten op vliegroutes van
water- en vleermuis te voorkomen.

Compenserende maatregelen
Vogels
Compenserende maatregelen bestaan uit aanleg van nieuw leefgebied om te rusten,
foerageren of broeden.
Vleermuizen
Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetast of gesloopt dient hiervoor
gecompenseerd te worden. De vorm en mate waarin compensatie dient plaats te vinden
is afhankelijk van de soort, de functie van het aangetaste verblijf en het aantal dieren dat
van de verblijfplaats gebruik maakt. Hieronder worden enkele voorbeelden behandeld
van verblijfplaatsen in bebouwing en bomen.
Op het tracé worden gebouwbewonende soorten verwacht als gewone dwergvleermuis
en laatvlieger. Deze soorten kunnen op diverse locatie in bebouwing verblijven, zoals
weergegeven in figuur 6.1. Vooral ruimten achter plaatmateriaal (boeiboorden), onder
daken en in spouwmuren worden vaak gebruikt als verblijfplaats. Het betreft
overwegende smalle ruimten die vrij zijn van verstoring, een droog en niet tochtig
binnenklimaat hebben en waar de temperatuur als gevolg van expositie ten opzichte van
de zon hoog kan oplopen (tot 40º C). Wanneer voor deze soorten gecompenseerd dient
te worden kan dit gebeuren door in of aan nieuwe of bestaande bebouwing speciale
vleermuiskasten op te hangen (foto 6.2). Dit betreft grote kasten van plaatmateriaal
waarvan de binnenruimte in compartimenten is opgedeeld. Daarnaast kan gezocht
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worden naar mogelijkheden om ruimten (spouwen, zolders, plaatmateriaal e.d.)
toegankelijk te maken.
Het is niet de verwachting dat op het tracé kolonies van vleermuizen voorkomen in
bomen. Het is echter niet uitgesloten dat bijvoorbeeld scheuren en holtes worden
gebruikt als baltsverblijf door de ruige dwergvleermuis. Dergelijke verblijfplaatsen, waar
in de regel hooguit enkele exemplaren verblijven, kunnen goed gecompenseerd worden
door het ophangen van vleermuiskasten in bomen. Dergelijke kasten zijn te koop of
kunnen relatief eenvoudig gemaakt worden. In foto 6.2 zijn enkele voorbeelden
opgenomen.

Figuur 6.1

Voorbeelden van verblijfplaatsen in en aan bebouwing. A: plaatmateriaal
tegen gevel; B: spouwmuur; C: boeiboord; D: vleermuiskast; E: ruimte
onder dakpannen (bron afbeeldingen: Brekelmans & Jansen 2006).

Wanneer gecompenseerd dient te worden, gebeurt dit op of rond de locatie waar het
oude vleermuisverblijf wordt aangetast. Tevens dient compensatie gereed te zijn ruim
voordat de aantasting plaatsvindt, zodat vleermuizen de kans krijgen de nieuwe
verblijven te ontdekken. Met compensatie voor vleermuizen wordt pas recent in
Nederland ervaring opgedaan en succes kan niet vooraf worden gegarandeerd.
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Foto 6.2
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Twee voorbeelden van vleermuiskasten (foto’s: Floris Brekelmans).

7 Meest Milieuvriendelijke Alternatief
Op basis van de beschreven effecten in hoofdstuk 5 blijkt dat voor alle deelgebieden
voor alle natuuraspecten een ondergronds tracé het meest gunstig scoort. Ook als
volledig tracé scoort het ondergrondse tracé positief ten opzichte van andere integrale
tracés. Dit geldt ook indien rekening wordt gehouden met de mitigerende maatregelen
beschreven in hoofdstuk 6. Een ondergronds tracé is beter inpasbaar in natuur- en
recreatiegebieden zoals de Zuidpolder van Delfgauw (deels PEHS), de Groenzone en het
Abtswoudse Bos. Voor vogels geldt dat het aantal draadslachtoffers niet toeneemt als de
hoogspanningsverbinding ondergronds wordt gerealiseerd.
De aanleg van een ondergrondse kabel kan een (beperkt) permanent effect hebben op
natuur in zoverre dat geen ontwikkeling van bos mogelijk is boven een ondergrondse
kabel. Binnen het plangebied zal dit slechts op zeer beperkte schaal aan de orde kunnen
zijn (b.v. Abtswoudse Bos). Door natuurvriendelijke inrichting (b.v. een gradiënt van
ruigte naar bosrand) kan een dergelijke bosvrije strook voor natuur toch interessant zijn.
De aanleg van een ondergrondse kabel heeft tijdelijk negatieve effecten op natuur, die
ook grotendeels goed te mitigeren zijn. Bij de uitvoering wordt zo goed mogelijk
rekening gehouden met de mogelijkheden voor mitigatie. Hieronder volgt een beknopte
opsomming van de tijdelijke effecten op natuur van het MMA. Voor een uitgebreidere
beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Mitigerende maatregelen zijn beschreven
in hoofdstuk 6.
Tijdelijke effecten van een volledig ondergronds tracé (MMA) op natuur
Voor het MMA geldt dat over de volledige lengte van het tracé graafwerkzaamheden
worden uitgevoerd. Deze kunnen in potentie een tijdelijk negatief effect hebben op
voorkomende strikt beschermde flora. Het handelt echter hooguit om een beperkt verlies
van leefgebied voor incidentele exemplaren van voornamelijk de rietorchis.
In zoverre de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in en rond wateren, kan dit een
tijdelijk negatief effect hebben op strikt beschermde vissoorten en platte schijfhoren en
waterspitsmuis. Het betreft tijdelijk verlies of verstoring van leefgebied. Gezien de relatief
beperkte omvang van de werkzaamheden en het algemeen en verspreid voorkomen van
beschermde vissoorten en platte schijfhoren binnen het plangebied van de Zuidring, is de
gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet in het geding. Er bestaat een
zeer kleine kans dat werkzaamheden in de aanlegfase leiden tot aantasting van
(potentieel) leefgebied van de waterspitsmuis. De kans op voorkomen van de soort
binnen het tracé wordt echter zeer klein geacht (zie § 3.6). Ook voor deze soort is de
gunstige staat van instandhouding niet in het geding.
Daar waar het tracé bosaanplant doorsnijdt zullen bomen verwijderd worden. Boven de
kabel mogen geen diepwortelende boomsoorten groeien. Het verwijderen van
bosaanplant heeft in potentie een negatief effect op vleermuizen. Gezien het totale
areaal recent aangeplante bos binnen het plangebied van de Zuidring heeft dit geen
negatief effect op verblijfplaatsen voor vleermuizen. Daar waar voor de aanleg van de
verbinding bebouwing moet worden gesloopt kan dit in potentie een negatief effect
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hebben op verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuissoorten. In het MMA
wordt geen bebouwing gesloopt waarin vleermuizen verblijven.
Het is mogelijk dat in bomen of gebouwen op het tracé vogels broeden waarvan de
nesten jaarrond beschermd zijn (vaste rust- en verblijfplaats). Binnen het plangebied
Zuidring zijn de volgende soorten relevant: buizerd, sperwer, torenvalk, boomvalk,
steenuil, kerkuil, ransuil, groene specht, grote bonte specht, boerenzwaluw, huiszwaluw
en zwarte kraai. Er geldt dat voldoende nestgelegenheid aanwezig moet blijven, zodat
bijvoorbeeld niet elk kraaiennest gespaard behoeft te worden bij een ingreep en het
mogelijk is om een bijvoorbeeld een uilenkast te verplaatsen. Buiten het broedseizoen
zijn nesten van overige broedvogelsoorten niet beschermd onder de Flora- en faunawet.
In de aanlegfase wordt tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk rekening gehouden
met broedvogels, enerzijds door vaste verblijfplaatsen zoveel mogelijk te ontzien,
anderzijds door de werkzaamheden zo te plannen dat verstoring van broedvogels wordt
voorkomen.
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8 Voorkeurstracé
Begin december 2008 heeft het Ministerie van EZ in overleg met de Ministeries van
VROM en LNV een besluit genomen met betrekking tot het definitieve voorkeurstracé
van de Zuidring. Dit besluit is als volgt (figuur 8.1):
- over het eerste deel van het tracé vanaf station Wateringen loopt de verbinding
bovengronds, zoveel mogelijk aan de oostzijde van de A4 (het gebundelde
alternatief, 1.2), tot voorbij de kruising met de Kruithuisweg;
- vanaf daar (nabij het Buurtslootpad ten westen van de wijk Tanthof) loopt het tracé
ondergronds tot in het begin van deelgebied 5. Het komt boven bij variant A van
het opstijgpunt (beschreven in paragraaf 5.8);
- in deelgebied 5, ten noorden van de N470, volgt het tracé alternatief 5.2b, dat
langs de noordrand van het plangebied naar station Zoetermeer loopt.

Figuur 8.1

Voorkeurstracé van de Zuidring (zie tekst voor toelichting).

Het definitieve voorkeurstracé wijkt dus af van het voorlopige voorkeursalternatief uit de
startnotitie: het ondergrondse traject is verlengd en omvat behalve deelgebied 3 en 4
ook een deel van deelgebied 1 en (heel) deelgebied 2 en het eerste deel van deelgebied
5. Daarnaast is – voor zover bovengronds – in deelgebied 1 voor een ander alternatief
gekozen: in plaats van het autonome tracéalternatief (1.1) is gekozen voor het
gebundelde tracéalternatief (1.2). Waar het voorkeurstracé bovengronds is, wijkt het ook
af van het MMA.
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In dit hoofdstuk worden de effecten op natuur van het voorkeurstracé nog eens op een
rij gezet. Voor een belangrijk deel zijn deze effecten al beschreven in hoofdstuk 5.
Tevens wordt kort ingegaan op enkele aanpassingen aan het tracé die in de eindfase van
de m.e.r.-procedure naar voren zijn gekomen en die in het definitieve voorkeurstracé zijn
verwerkt. Dit betreft:
- De bestaande 150 kV lijn tussen Wateringen en de Kruithuisweg die langs de
westrand van Delft loopt, wordt gecombineerd op de nieuwe 380 kV lijn in
deelgebied 1. Ter hoogte van de Kruithuisweg takt de 150 kV (bovengronds) af van
het voorkeurstracé om op de bestaande 150 kV masten over de Kruithuisweg naar
het onderstation Delft te gaan;
- Na het punt waar de 150 kV verbinding aftakt naar de Kruithuisweg loopt de 380
kV lijn nog over één mast bovengronds verder om daarna onder de grond te
verdwijnen. De overgang geschiedt via een opstijgpunt aan de noordwestkant van
de wijk Tanthof in Delft direct ten oosten van het zandlichaam van de toekomstige
A4;
- Bij Zoetermeer komt een nieuw verdeelstation, dit komt volgens de huidige
informatie op een locatie ten zuiden van de A12 en direct ten oosten van de HSL (en
niet ten noorden van de A12 en westen van de HSL zoals in hoofdstuk 5 was
aangegeven). Dit betekent dat de bovengrondse verbinding nu ook anders naar het
verdeelstation loopt dan in hoofdstuk 5 is beschreven. De effecten op natuur van dit
laatste stuk bovengrondse lijn wordt in dit hoofdstuk ook beoordeeld.

8.1

Effecten op natuur van het voorkeurstracé
In tabel 8.1 zijn de effecten op natuur van het voorkeurstracé per deelgebied van de
Zuidring weergegeven. In de toelichting op de tabel wordt tevens ingegaan op de
effecten van het integrale tracé. Uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met
mitigerende maatregelen in de aanlegfase en in de gebruiksfase (het markeren van delen
van bovengrondse tracédelen).
Het tracé wijkt op enkele onderdelen af van de alternatieven die zijn beschreven en
beoordeeld in hoofdstuk 5 (zie hierboven). De effecten hiervan worden beschreven in
paragrafen 8.2 t/m 8.4 en zijn ook in (de toelichting op) tabel 8.1 verwerkt.
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Tabel 8.1

Effecten van het voorkeurstracé Zuidring op natuur weergegeven per
deelgebied en rekening houdend met mitigerende maatregelen (zie
hoofdstuk 6). In deelgebied 1 is de verbinding grotendeels bovengronds, in
deelgebieden 2, 3 en 4 ondergronds en in deelgebied 5 bovengronds met
uitzondering van een ondergronds deel tussen deelgebied 4 en de
provinciale weg N470 (zie figuur 8.1 en toelichting in tekst). 0 = geen
negatief effect, 0/- = hooguit gering negatief effect, - = klein negatief
effect, -- = belangrijk negatief effect.

Criterium

Aspect

Deelgebied Zuidring
1
2
3

4*

5*

Beschermde gebieden

PEHS (incl. EVZ)
Eendenkooien
Weidevogels
Overige broedvogels
Kolonievogels (lepelaar)
Kolonievogels (overige)
Niet-broedvogels
Vogeltrek
Vleermuizen
Land-/watergebonden fauna
Flora

0
0
0
0/0/0/0
0
0

0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/0
0
0/0/0/0/0
0
0

Vogels

Overige flora & fauna

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

* uitgegaan van situatie met (autonome) natuurontwikkeling in het kader van Groenzone

Toelichting:
Beschermde gebieden
PEHS (incl. EVZ)
Het voorkeurstracé doorsnijdt enkele gebieden die zijn aangewezen als provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en of als ecologische verbindingszone (EVZ). Van
deze doorsnijding wordt een hooguit gering effect verwacht op het ecologisch
functioneren van deze gebieden.
In deelgebied 1 wordt de Zweth gepasseerd. Dit is een brede boezemwatergang die in
de PEHS is aangewezen als ecologische verbindingszone. De masten van de bovengrondse verbinding staan op voldoende afstand van de Zweth om geen effecten op het
ecologisch functioneren van deze verbindingszone te hebben. Binnen deelgebied 1 en 2
liggen geen andere EHS gebieden of ecologische verbindingszones.
De Zuidpolder van Delfgauw in deelgebied 3 wordt deels beschermd als PEHS. Dit
gebied met voornamelijk graslanden herbergt al bijzondere weidevogels en dotterbloemhooilanden. Het voorkeurstracé doorsnijdt dit PEHS ondergronds.
In deelgebied 4 en 5 wordt, in het kader van ontwikkeling van de Groenzone Berkel en
Pijnacker (onderdeel van de Groenblauwe Slinger), natte natuur, recreatiegebied en
waterberging gerealiseerd (zie § 3.4 en § 3.5).
Van een ondergrondse verbinding door de PEHS in de Zuidpolder en door de Groenzone
in deelgebieden 4 en 5 worden in de aanlegfase, o.a. als gevolg van graafwerkzaamheden en het dempen van sloten, hooguit geringe tijdelijke effecten op natuur
verwacht. Deze effecten zijn goed te mitigeren (hoofdstuk 6). Vrijwel alle masten van de
bovengrondse verbinding in deelgebied 5 staan op voldoende afstand van de Groenzone

167

om geen effecten te hebben op het ecologisch functioneren van dit belangrijke
groengebied. Alleen bij de passage van de Groenzone ter hoogte van de kruising N470
en Noordeindseweg staan mogelijk 1 à 2 masten in de toekomstig te ontwikkelen
Groenzone. Indien deze masten niet in (toekomstige) watergangen worden ontwikkeld
zijn ook op deze locatie geen blijvende effecten op het ecologisch functioneren te
verwachten.
Eendenkooien
Het voorkeurstracé doorsnijdt de afpalingskring van de eendenkooi van Schipluiden en
van de eendenkooi van Delfgauw. Dit gebeurt ondergronds. Er worden daarom op beide
eendenkooien geen effecten verwacht. Verstoring tijdens werkzaamheden in de
aanlegfase kunnen goed gemitigeerd worden door buiten de periode te werken dat de
eendenkooien actief in gebruik zijn.
Vogels
Effecten in de aanlegfase kunnen goed gemitigeerd worden (hoofdstuk 6). Voor vogels
worden in de gebruiksfase alleen effecten verwacht bij de bovengrondse tracédelen. Het
ondergrondse gedeelte van het voorkeurstracé wordt daarom in onderstaande
beschrijving buiten beschouwing gelaten.
Weidevogels (Rode Lijstsoorten)
Het voorkeurstracé doorsnijdt bovengronds geen belangrijke weidevogelgebieden,
verstoring is daarom niet aan de orde. De (zeer) lage aantallen te verwachten
draadslachtoffers onder weidevogels zijn goed te mitigeren met markeringen in de
bliksemdraden en ‘passive loop’.
De kerngebieden met belangrijke aantallen weidevogels in de Woudse Polder en Klaas
Engelbrechtspolder ten westen van Delft en in de Nieuwe Droogmaking ten zuidoosten
van Pijnacker liggen op ruime afstand (> 500 m) van de bovengrondse tracédelen en
leiden niet tot verstoring van leefgebied van weidevogels (Rode Lijstsoorten). Vanwege
de afstand worden in de broedtijd ook zeer lage aantallen slachtoffers (hooguit enkele
op jaarbasis) onder weidevogels verwacht. Met mitigatie (markeren bliksemdraden en
‘passive loop’) valt het aantal slachtoffers nog lager uit. De beschreven effecten brengen
het lokale voorkomen en/of de landelijke de gunstige staat van instandhouding van de
aanwezige broedende weidevogelsoorten niet in het geding.
Overige broedvogels (Rode Lijstsoorten)
Verstoring van leefgebied van of zeer kleine aantallen draadslachtoffers onder de
aanwezige broedvogels als gevolg van de bovengrondse tracédelen is niet uit te sluiten.
Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het aantal slachtoffers nog
lager uit. Het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding van
betreffende soorten (inclusief Rode Lijstsoorten) wordt niet aangetast bij kleine aantallen
draadslachtoffers.
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Het is mogelijk dat in bomen of gebouwen op het tracé vogels broeden waarvan de
nesten jaarrond beschermd zijn (vaste rust- en verblijfplaats). Binnen het plangebied
Zuidring zijn de volgende soorten relevant: buizerd, sperwer, torenvalk, boomvalk,
steenuil, kerkuil, ransuil, groene specht, grote bonte specht, boerenzwaluw, huiszwaluw
en zwarte kraai. Er geldt dat voldoende nestgelegenheid aanwezig moet blijven, zodat
bijvoorbeeld niet elk kraaiennest gespaard behoeft te worden bij een ingreep en het
mogelijk is om een bijvoorbeeld een uilenkast te verplaatsen. Buiten het broedseizoen
zijn nesten van overige broedvogelsoorten niet beschermd onder de Flora- en faunawet.
In de aanlegfase wordt tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk rekening gehouden
met broedvogels, enerzijds door vaste verblijfplaatsen zoveel mogelijk te ontzien,
anderzijds door de werkzaamheden zo te plannen dat verstoring van broedvogels wordt
voorkomen.
Kolonievogels (lepelaar)
Er kan niet worden uitgesloten dat bij de bovengrondse delen van het voorkeurstracé op
jaarbasis meerdere volwassen lepelaars met de bovengrondse lijn botsen. Het gaat hierbij
in de huidige situatie alleen om draadslachtoffers in deelgebied 1. Dit vanwege het grote
aantal vliegbewegingen over deelgebied 1 en het feit dat ook bij de bestaande 150 kV
lijn in dit deelgebied slachtoffers gevonden zijn. In de huidige situatie zijn er weinig
vliegbewegingen van lepelaars over deelgebied 5 en worden hier van een bovengrondse
verbinding ook vrijwel geen (minder dan 1 op jaarbasis) slachtoffers onder volwassen
lepelaars verwacht. In § 5.1 is beargumenteerd waarom de additionele sterfte van
meerdere (5-9) volwassen lepelaars in deelgebied 1 een klein negatief effect vormt voor
(het groeipotentieel van) de kolonie lepelaars in Voornes Duin.
Mogelijk dat bij (autonome) ontwikkeling van natte natuur in de Groenzone binnen
deelgebied 5, het aantal vliegbewegingen van lepelaars in en naar dit gebied toeneemt
en een groter aantal (enkele op jaarbasis) draadslachtoffers onder volwassen lepelaars op
voorhand niet is uit te sluiten. Of veel lepelaars door het gebied worden aangetrokken is
afhankelijk van de foerageermogelijkheden (ondiepe visrijke sloten met flauwe taluds) en
rust in het gebied. Op basis van de nu voorliggende inrichtingsplannen is te verwachten
dat met name de Nieuwe Droogmaking, ten zuidoosten van Pijnacker, een interessant
gebied kan worden voor foeragerende en pleisterende lepelaars. Vogels die hier
foerageren kunnen, vanwege de ondergrondse tracédelen in het voorkeurstracé, veelal
ongehinderd terugvliegen naar de kolonie in Voornes Duin of de belangrijke
pleisterplaatsen nabij Delft.
De additionele sterfte van mogelijk meerdere (5-9) en of enkele (1-3) volwassen
lepelaars in respectievelijk deelgebied 1 ten westen van Delft en deelgebied 5 ten oosten
van Pijnacker, brengt het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van
instandhouding van de soort niet in gevaar, ook niet indien cumulatie met andere
projecten of plannen binnen de actieradius van de kolonie in Voornes Duin (bijlage 2) in
beschouwing wordt genomen.
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Overige kolonievogels
Het bovengrondse deel van het voorkeurstracé heeft hooguit geringe effecten op andere
kolonievogels. Dit betreft hooguit enkele draadslachtoffers per soort in het broedseizoen.
In en over deelgebied 1 vinden veel vliegbewegingen van aalscholvers en blauwe reigers
plaats, over deelgebied 5 gaat het om relatief weinig vliegbewegingen van beide soorten
(hoofdstuk 3). Beide soorten wordt in de regel weinig als draadslachtoffer vastgesteld
(hoofdstuk 4). Met mitigatie (markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) valt het aantal
slachtoffers lager uit. Het effect op beide soorten is daarmee hooguit gering en het
lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding is niet in het
geding.
Voor andere in de ruime omgeving van deelgebied 1 en 5 broedende kolonievogels
(meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden ook hooguit geringe effecten
verwacht. De aantallen vliegbewegingen in beide deelgebieden zijn relatief laag en/of
weinig risicovol. Het aantal te verwachten slachtoffers (enkele in de broedtijd, minder na
markeren bliksemdraden en ‘passive loop’) tast het lokale voorkomen en de landelijke
gunstige staat van instandhouding niet aan.
Ook indien in deelgebied 5 in het kader van de realisering van de Groenzone
natuurontwikkeling plaatsvindt, zijn geen andere effecten op voornoemde soorten te
verwachten dan hiervoor beschreven voor de huidige situatie.
Niet-broedvogels
Het verstoringseffect van de bovengrondse tracédelen is zeer beperkt. De bovengrondse
lijn leidt echter mogelijk op jaarbasis wel tot draadslachtoffers onder niet-broedvogels.
Het aantal is afhankelijk van de soort en varieert van enkele tot enkele tientallen op
jaarbasis.
Voor de vogelsoorten die als draadslachtoffer verwacht worden (o.a. verschillende
soorten eenden, steltlopers en meeuwen) brengt dit het lokale voorkomen en de
landelijke gunstige staat van instandhouding niet in het geding omdat de populaties van
betreffende soort(groep)en deze additionele sterfte goed kunnen opvangen. Dit geldt
ook als rekening wordt gehouden met de toekomstige situatie waarin de Groenzone
verder is ontwikkeld.
Het merendeel van de vliegbewegingen van watervogels nabij deelgebied 1 zal ten
(zuid)westen van dit deelgebied plaatsvinden waar de belangrijkste rust- en foerageergebieden liggen. Van eenden, meerkoet, kievit en goudplevier kunnen op jaarbasis een
tiental of meer draadslachtoffers in deelgebied 1 verwacht worden (§ 5.1). Markeren van
bliksemdraden en de ‘passive loop’ heeft voor deze soort(groep)en weinig effect, omdat
deze vogels ook veel in het donker vliegen wanneer ook gemarkeerde draden niet of
slecht zichtbaar zijn. Een groter aantal draadslachtoffers (tot vele tientallen op jaarbasis)
wordt in deelgebied 1 verwacht onder meeuwen. Slaaptrek van deze soortgroep is rond
Delft veelal oost-west georiënteerd, en ook over deelgebied 1 kunnen in de avond- en
ochtendschemering grote aantallen meeuwen vliegen (zie hoofdstuk 3). Het
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bovengrondse tracé staat in deelgebied 1 vrijwel loodrecht op deze vliegbewegingen.
Bovendien is van meeuwen bekend dat ze regelmatig als draadslachtoffer worden
vastgesteld (hoofdstuk 4). Met mitigatie (markeren bliksemdraden) valt het aantal
slachtoffers lager uit.
Voor geen van de genoemde soort(groep)en wordt verwacht dat het verstoringseffect of
het aantal draadslachtoffers van de bovengrondse verbinding in deelgebied 1 het lokale
voorkomen en de landelijke gunstige staat van instandhouding aantast. Hetzij doordat
het tracé aan de rand van de polders ligt, op voldoende afstand van de kerngebieden
waar betreffende niet-broedvogels verblijven, hetzij omdat er geen of nauwelijks
foerageergebieden liggen direct aan de oostzijde van de verbinding, hetzij omdat de
populaties van betreffende soort(groep)en de additionele sterfte als gevolg van
botsingen met de nieuwe hoogspanningsverbinding goed kunnen opvangen.
Binnen deelgebied 5 zijn in de huidige situatie geen belangrijke pleisterplaatsen van
watervogels te verwachten, maar gedetailleerde gegevens ontbreken. In het zuidelijke
deel van de Oude Polder van Pijnacker en aangrenzende Nieuwe Droogmaking
pleisteren waarschijnlijk buiten het broedseizoen regelmatig niet-broedvogels in relatief
kleine aantallen (onder andere verschillende soorten zwanen, ganzen, eenden, steltlopers
en meeuwen). Uitwisseling met en tussen polders buiten deelgebied 5 leidt naar
verwachting tot kleine aantallen risicovolle vliegbewegingen van niet-broedvogels over
deelgebied 5. Bij het bovengrondse tracé zijn in dit deelgebied kleine aantallen
draadslachtoffers (per soort tot meerdere op jaarbasis) te verwachten. Het lokale
voorkomen en de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten wordt
hierdoor niet aangetast.
Mogelijk dat bij (autonome) ontwikkeling van natte natuur in de Groenzone binnen
deelgebied 5, het aantal vliegbewegingen van watervogels van en naar dit gebied
toeneemt. Het is mogelijk dat dan meer uitwisseling van vogels plaatsvindt met polders
buiten deelgebied 5. Het bovengrondse tracé kan dan een groter negatief effect hebben
doordat het aantal draadslachtoffers onder vogels toeneemt tot een tiental of meer
exemplaren per soort op jaarbasis, maar ook dit zal het lokale voorkomen en de
landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten niet aantasten.
Vogeltrek
Het is onwaarschijnlijk dat in deelgebied 1 een nieuwe lijnopstelling tot duidelijk meer of
minder draadslachtoffers onder trekvogels leidt dan de bestaande 150 kV lijn. Dit in
tegenstelling tot wat hiervoor beredeneerd is voor lepelaars, waarvan in de nieuwe
situatie wel meer slachtoffers worden verwacht. Trekvogels zullen voornamelijk op
grotere hoogte de bovengrondse verbinding passeren en slechts in uitzonderlijke situaties
(zie hieronder) risico lopen om met een hoogspanningsverbinding te botsen. Omdat dit,
anders dan bijvoorbeeld beschreven bij lepelaar, niet om dagelijkse vliegbewegingen
gaat, wordt niet verwacht dat de nieuwe verbinding tot duidelijk meer of minder
draadslachtoffers onder trekvogels leidt dan de bestaande 150 kV lijn.
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De bovengrondse verbinding in deelgebied 1 staat, evenals de bestaande 150 kV lijn,
haaks op de noordoost-zuidwest georiënteerde vogeltrek in West-Nederland. Ook in
deelgebied 5 bevat de bovengrondse verbinding enkele tracédelen die haaks op de
trekrichting staan. Met name in het najaar, wanneer overheersende zuidwestelijke
tegenwinden trekvogels naar lagere luchtlagen dwingen, vallen tijdens ongunstige
weersomstandigheden (mist, neerslag, rukwinden) mogelijk draadslachtoffers onder
trekvogels. Ook zullen zo nu en dan slachtoffers vallen onder trekvogels die overdag in
of nabij deelgebied 1 en 5 rusten en die na het invallen van de duisternis de trek
vervolgen. Dit zal vooral in het voorjaar een rol spelen, wanneer steltlopers, die overdag
rusten in de open polders in het donker in noordoostelijke richting vertrekken en dan
mogelijk de hoogspanningslijn op hun route treffen. De aantallen slachtoffers liggen naar
verwachting per soort in ordegrootte van enkele tot een tiental slachtoffers op jaarbasis.
Dit heeft geen effect op de populaties of de landelijke gunstige staat van instandhouding
van betreffende soorten. Markeren van bliksemdraden en de ‘passive loop’ heeft voor
deze soort(groep)en weinig effect, omdat deze vogels ook veel in het donker vliegen
wanneer ook gemarkeerde draden niet of slecht zichtbaar zijn.
Overige flora en fauna
Voor flora en fauna (exclusief vogels) geldt dat alleen de aanlegfase vanwege
graafwerkzaamheden mogelijk effecten tot gevolg heeft. De graafwerkzaamheden zijn
bij de bovengrondse verbinding (deelgebieden 1 en 5) beperkt tot de locaties waar de
mastvoeten en de opstijgpunten komen te staan. Voor het ondergrondse deel
(deelgebieden 2, 3, 4 en deels 5) geldt dat de graafwerkzaamheden relatief meer
omvangrijk zijn. Bij zowel de boven- als ondergrondse verbinding geldt dat de tracering
zo optimaal mogelijk is uitgevoerd (het doorsnijden van watergangen is bijvoorbeeld
zoveel mogelijk vermeden) en dat tijdens de uitvoering volgens een projectplan
(Brekelmans & Prinsen 2008) wordt gewerkt waarmee negatieve effecten op
beschermde flora en fauna zoveel mogelijk gemitigeerd worden (zie ook hoofdstuk 6). Er
zijn daarmee geen effecten van het voorkeurstracé op strikt beschermde flora en fauna
(exclusief vogels) te verwachten.
Voor de aanleg van het voorkeurstracé worden geen bebouwing of bomen aangetast die
in gebruik zijn als verblijfplaats door vleermuizen (Brekelmans & Prinsen 2008). De 380
kV verbinding doorsnijdt (jonge) bosaanplant in deelgebied 1 (in de Kerkpolder ten
oosten van de A4) en in deelgebied 2 (Abtswoudse Bos). In verband met de maximum
hoogte van bomen onder bovengrondse hoogspanningslijnen en de afwezigheid van
boomaanplant boven een ondergrondse verbinding betekent dit dat het aanbod
potentiële verblijfplaatsen op lange termijn beperkter is dan in de situatie zonder de 380
kV verbinding. Gezien het totale areaal recent aangeplante bos aan weerszijde van de A4
en ten zuiden van Delft heeft dit geen negatief effect op de hoeveelheid potentiële
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Bovendien neemt de hoeveelheid bosrand toe en
daarmee het areaal potentieel foerageergebied voor de in het gebied voorkomende
soorten vleermuizen.
In zoverre de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in en rond wateren, kan dit een
tijdelijk negatief effect hebben op strikt beschermde vissoorten en platte schijfhoren en
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waterspitsmuis. Het betreft tijdelijk verlies of verstoring van leefgebied. Gezien de relatief
beperkte omvang van de werkzaamheden en het algemeen en verspreid voorkomen van
beschermde vissoorten en platte schijfhoren binnen het plangebied van de Zuidring, is de
gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet in het geding. Er bestaat een
zeer kleine kans dat werkzaamheden in de aanlegfase leiden tot aantasting van
(potentieel) leefgebied van de waterspitsmuis. De kans op voorkomen van de soort
binnen het tracé wordt echter zeer klein geacht (zie § 3.6). Ook voor deze soort is de
gunstige staat van instandhouding niet in het geding.
Op grote delen van het voorkeurstracé worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Deze
kunnen in potentie een tijdelijk negatief effect hebben op voorkomende strikt
beschermde flora. Het handelt echter hooguit om een beperkt verlies van leefgebied
voor incidentele exemplaren van voornamelijk de rietorchis.

8.2

Aftakken 150 kV lijn Kruithuisweg
De bestaande 150 kV lijn langs de westrand van Delft wordt tussen Wateringen en de
Kruithuisweg in Delft gecombineerd met de nieuwe 380 kV lijn (figuur 8.1). De 150 kV
lijn over de Kruithuisweg blijft staan en zal daar bovengronds aftakken van de 380 kV
lijn. De aftakking resulteert niet in extra ruimtebeslag op het 380 kV tracé, er wordt
alleen een ander masttype gebruikt om de aftakking te realiseren.
Vanuit natuur zijn van de aftakking van de 150kV lijn zelf geen negatieve effecten te
verwachten, anders dan die al optreden bij de bestaande 150 kV lijn nabij dit deel van de
Kruithuisweg.
Het is niet te verwachten dat een zelfstandige 380 kV lijn langs de A4 in het
voorkeurstracé samen met een zelfstandige 150 kV lijn over de Kruithuisweg tot
meetbaar andere aantallen draadslachtoffers leidt dan een gecombineerde lijn langs de
oostzijde van de A4 ten zuiden van de Kruithuisweg (zoals het eerdere alternatief 1.2).

8.3

Opstijgpunt ten zuiden van Delft
Na het punt waar de 150 kV verbinding aftakt naar de Kruithuisweg loopt de 380 kV lijn
nog over één mast bovengronds verder om daarna onder de grond te verdwijnen. De
overgang geschiedt via een opstijgpunt (zie figuur 5.6) aan de noordwestkant van de
wijk Tanthof in Delft direct ten oosten van het zandlichaam van de toekomstige A4
(figuur 8.1). In het opstijgpunt wordt de hoogspanningslijn afgespannen en naar
beneden gebracht. Met een eindsluiting wordt de overgang van de kabelisolatie naar de
luchtisolatie van de lijn bewerkstelligd. Opstijgpunten zijn afgeschermd met een 3 meter
hoog hekwerk.
Indien in de aanlegfase rekening wordt gehouden met de mitigerende maatregelen,
beschreven in hoofdstuk 6, zijn hooguit geringe negatieve effecten te verwachten op de
huidige natuur. Voor vogels betekent het ruimtebeslag door het opstijgpunt (33*66 m2)
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een gering verlies van potentieel foerageer- en/of broedgebied. Het betreft verlies van
jong polderbos.
Indien tijdens de aanleg graafwerkzaamheden in watergangen plaatsvinden, zijn
(tijdelijke) effecten op strikt beschermde vissoorten (kleine modderkruiper en mogelijk
bittervoorn) en platte schijfhoren goed te mitigeren. Er komen geen andere soorten strikt
beschermde soorten flora en fauna voor in dit deel van het plangebied (Brekelmans &
Prinsen 2008).

8.4

Verdeelstation Zoetermeer
Bij Zoetermeer komt een nieuw verdeelstation, dit komt volgens de huidige informatie
op een locatie ten zuiden van de A12 en direct ten oosten van de HSL (en niet ten
noorden van de A12 en westen van de HSL zoals in hoofdstuk 5 was aangegeven) op
het toekomstige bedrijventerrein Hoefweg Zuid. Dit betekent dat de bovengrondse
verbinding nu ook anders naar het verdeelstation loopt dan in hoofdstuk 5 is beschreven
(zie hoofdrapport MER en figuur 8.1 voor exacte configuratie van de lijn). De
bovengrondse verbinding wordt hier gebundeld met de bebouwingsrand van het
(gedeeltelijk nog te ontwikkelen) kassengebied. Na kruising met de HSL knikt de lijn naar
het noordoosten om aan te sluiten bij het station. Er worden hooguit geringe effecten op
natuur verwacht van dit deel van de bovengrondse lijn. Dit wordt hieronder toegelicht.
Het tracé doorsnijdt in dit deel van het plangebied geen PEHS of ecologische
verbindingszones. Binnen dit deel van het plangebied en in de ruime omgeving (straal 5
km) is geen geschikt weidevogelgebied aanwezig en er zijn daarom geen effecten op
weidevogels. Wel zijn hier incidentele broedgevallen van enkele Rode Lijstsoorten (o.a.
patrijs en kneu) en andere broedvogels te verwachten, maar het effect van verstoring
van leefgebied en of aantallen draadslachtoffers (een enkel slachtoffer op jaarbasis is
voor de meeste soorten niet uit te sluiten) is, gezien het schaars voorkomen van
broedvogels in dit deel van het plangebied, verwaarloosbaar klein en heeft geen effect
op de gunstige staat van instandhouding van betreffende soorten. Ook op aalscholver
en blauwe reiger wordt hooguit een gering effect verwacht. Er vinden naar verwachting
regelmatig vliegbewegingen van kleine aantallen aalscholvers en blauwe reigers plaats
vanuit en naar de kleine kolonie in het nabijgelegen Van Tuyllpark in Zoetermeer. Beide
soorten worden in de regel weinig als draadslachtoffer vastgesteld (hoofdstuk 4). Voor
beide soorten wordt hooguit een enkel draadslachtoffer onder volwassen vogels op
jaarbasis verwacht. Dit heeft geen effect op het lokale voorkomen en de landelijke
gunstige staat van instandhouding van beide soorten. Vanwege het zeer geringe aantal
vliegbewegingen van lepelaars over dit deel van het plangebied en vanwege het
ontbreken van geschikte foerageermogelijkheden, worden geen draadslachtoffers onder
volwassen lepelaars verwacht. Voor andere in de ruime omgeving broedende
kolonievogels (meeuwen, sterns, oever- en huiszwaluw) worden hooguit geringe
effecten verwacht. De aantallen vliegbewegingen in over dit deel van het plangebied zijn
relatief laag en/of weinig risicovol. De lage aantallen te verwachten slachtoffers (enkele
in de broedtijd) tasten het lokale voorkomen en de landelijke gunstige staat van
instandhouding niet aan.
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Dit deel van het plangebied is voor voedselzoekende niet-broedvogels weinig interessant
en er worden hier ook weinig vliegbewegingen van niet-broedvogels verwacht. Het
verstoringseffect van de bovengrondse verbinding op pleisterende niet-broedvogels
wordt als zeer klein ingeschat en het aantal draadslachtoffers onder niet-broedvogels
bedraagt per soort hooguit enkele op jaarbasis. Het lokale voorkomen en de landelijke
gunstige staat van instandhouding van niet-broedvogels wordt niet aangetast.
De aantallen draadslachtoffers onder trekvogels ligt naar verwachting per soort in
ordegrootte van enkele tot een tiental slachtoffers op jaarbasis. Dit heeft geen effect op
de populaties of de landelijke gunstige staat van instandhouding van betreffende
soorten.
Vanwege het ontbreken van bebouwing, bomen en bredere watergangen, zullen geen
of nauwelijks vleermuizen van dit deel van het plangebied gebruik maken. Er worden
daarom geen effecten op vleermuizen verwacht van de hoogspanningsverbinding in dit
deel van het plangebied.
Ten behoeve van de bovengrondse verbinding worden hier geen graafwerkzaamheden
uitgevoerd in en rond wateren. Daarom worden geen negatieve effecten verwacht op
strikt beschermde vissoorten of platte schijfhoren. Er komen geen strikt beschermde
soorten flora voor binnen dit deel van het plangebied.
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9 Leemten in kennis en evaluatieprogramma
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke (voor de besluitvorming) relevante informatie
tijdens het opstellen van dit achtergrondrapport niet beschikbaar was en welke
onzekerheden bij de beschrijving van de effecten op natuur bestonden. Hiermee wordt
een indruk verkregen in hoeverre deze onzekerheden de besluitvorming kunnen
beïnvloeden.
Dit hoofdstuk behandelt tevens de wenselijkheid en aard van een evaluatieprogramma.
De bevoegde gezagen zijn namelijk op basis van de Wet Milieubeheer verplicht een
dergelijk programma op te stellen. Hiermee kunnen in principe eventuele effecten op
natuur worden geëvalueerd en worden vergeleken met de gedane voorspellingen. Ook
kunnen eventuele belangrijke leemten in kennis worden opgevuld met behulp van een
monitoring-programma.

9.1

Leemten in kennis
Beschermde gebieden
Er is beperkte informatie voorhanden met betrekking tot de exacte inrichting van de
(uitbreiding van de) PEHS in de Zuidpolder van Delfgauw en de Groenblauwe Slinger.
Dit staat echter besluitvorming niet in de weg. Voor de overige beschermde gebieden
bestaan geen leemten in kennis die een verantwoorde besluitvorming in de weg staan.
Flora en fauna (exclusief vogels)
Er is beperkte informatie voorhanden over het exacte voorkomen van een aantal strikt
beschermde soorten binnen het plangebied Zuidring. Enerzijds betreft dit algemeen en
verspreid voorkomende beschermde vissoorten en de platte schijfhoren. Anderzijds
betreft dit hooguit incidenteel voorkomende beschermde soorten flora (rietorchis) en
fauna (waterspitsmuis). Ook de ligging van foerageergebieden en migratieroutes van
vleermuizen zijn slechts op hoofdlijnen bekend en vooral gebaseerd op
landschapskenmerken. De in dit achtergrondrapport gepresenteerde gegevens geven
voldoende houvast om een verantwoorde schatting te maken van de mogelijke effecten
op flora en fauna (exclusief vogels) en staan besluitvorming niet in de weg. Voorafgaand
aan de uitvoering van de werkzaamheden worden deze kennisleemtes waar nodig met
behulp van veldonderzoek opgevuld en wordt een, door het Ministerie van LNV
goedgekeurd, projectplan opgesteld waarin wordt voorgeschreven hoe de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om negatieve effecten op strikt beschermde
soorten flora en fauna te voorkomen. Hiermee wordt gegarandeerd dat
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet niet of zo min mogelijk worden overtreden
en dat dit alleen gebeurt op basis van een ontheffing van het Ministerie van LNV.
Vogels
op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kan worden gesteld dat voor
wat betreft het voorkomen en de verspreiding van vogels geen belangrijke leemten in
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kennis bestaan. Voor wat betreft de vliegbewegingen van vogels is minder informatie
voorhanden. De in dit MER gepresenteerde gegevens geven voldoende houvast om een
verantwoorde schatting te maken van de mogelijke effecten op vogels en staan
besluitvorming niet in de weg.
Voor de soort lepelaar, waarvoor het gebied een belangrijke foerageerfunctie vervult in
het broedseizoen, zijn voldoende gegevens beschikbaar met betrekking tot de
verspreiding en vliegbewegingen overdag, maar weinig gegevens beschikbaar over met
name het aantal nachtelijke vliegbewegingen over het plangebied Zuidring en hoe de
soort reageert op het aanbrengen van markeringen in de hoogspanningslijn. Met
betrekking tot het aantal draadslachtoffers bij bestaande hoogspanningslijnen is in het
voorjaar 2008 veldonderzoek verricht naar slachtoffers onder de 150 kV lijn aan de
westkant van Delft. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit achtergrondrapport
verwerkt. Dit onderzoek kan tevens als basis dienen voor het evaluatieprogramma (zie
hieronder). De in dit achtergrondrapport gepresenteerde gegevens (onder andere
gebaseerd op recent veldonderzoek naar vliegbewegingen) geven een verantwoorde
schatting van de mogelijke effecten op deze soort en staan de besluitvorming niet in de
weg. Met een monitoring- en evaluatieprogramma zijn een aantal kennisleemten
omtrent deze landelijk schaarse broedvogelsoort relatief eenvoudig in te vullen. Daartoe
wordt hieronder een aanzet gegeven.

9.2

Aanzet monitoring- en evaluatieprogramma
Zoals verzocht in de richtlijnen voor het MER beschrijft deze paragraaf een monitoringen evaluatieprogramma om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende
effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te
treffen. Het richt zich op de lepelaar omdat relatief grote aantallen van deze landelijk
schaarse soort in de broedtijd de polders rond Delft als foerageergebied gebruiken.
Tijdens het uitgevoerde onderzoek zijn kennisleemten geconstateerd met betrekking tot
de nachtelijke vliegbewegingen over het plangebied en het aantal draadslachtoffers bij
de bestaande hoogspanningslijnen bij Delft.
De bestaande 150 kV hoogspanningslijn ten westen van Delft staat loodrecht op de
vliegroute tussen veelgebruikte foerageergebieden ten westen en oosten van Delft.
Lepelaars die ten oosten van Delft foerageren en terugvliegen naar de kolonie in het
Voornes Duin moeten veelal ook deze lijn passeren (zie § 3.7). De afgelopen tien jaren
zijn onder deze lijn, zonder gerichte zoekacties, in de broedtijd drie volwassen dode
lepelaars gevonden. Het monitoren van dergelijke draadslachtoffers gedurende één of
meerdere broedseizoenen geeft inzicht in het aantal draadslachtoffers onder lepelaars bij
de bestaande lijn en onder welke situaties (weersomstandigheden, dag of nacht)
lepelaars met hoogspanningslijnen in aanvaring komen. In het voorjaar 2008 (eind maart
t/m juli) is daarom een dergelijk veldonderzoek uitgevoerd, waarbij wekelijks gericht is
gezocht naar dode en gewonde lepelaars in een strook van 50 m aan weerszijde van de
bestaande 150 kV lijn tussen de Zweth en de Kruithuisweg aan de westkant van Delft.
De methode van dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 2, terwijl de resultaten in
hoofdstuk 3 en 4 zijn beschreven. Indien een dergelijk onderzoek wordt herhaald bij de
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nieuw te ontwikkelen bovengrondse verbinding in deelgebied 1, kunnen beide situaties
(wel/geen markeringen in de lijn, 150 kV versus combimast) alsook mitigerende
maatregelen worden geëvalueerd. Indien tegelijkertijd informatie wordt verzameld over
het aantal vliegbewegingen (dag en nacht) kan de aanvaringskans voor lepelaars worden
berekend, informatie die bijvoorbeeld ook voor ander aan te leggen hoogspanningsverbindingen (o.a. de Noordring) kan worden gebruikt.
Om meer kennis te verzamelen over de (nachtelijke) activiteiten van lepelaars in en rond
het plangebied Zuidring, is het mogelijk een aantal volwassen vogels aan het begin van
het broedseizoen met zenders uit te rusten. Er is binnen Nederland inmiddels veel
ervaring opgedaan met het verzamelen van gegevens aan de hand van gezenderde
vogels. Het betreft onder andere vogels die zijn uitgerust met satellietzenders (zie
bijvoorbeeld www.buwa.nl). Inmiddels worden ook kleinere en relatief goedkope,
programmeerbare zenders ontwikkeld, die op afstand en dus zonder verstoring van de
vogels kunnen worden uitgelezen (bijvoorbeeld in de kolonie). Van deze gezenderde
vogels kan dan worden nagegaan waar ze foerageren, of ze dit ook in het donker doen
en hoe vaak ze tussen kolonie en foerageergebied op en neer pendelen. Een dergelijk
arbeidsextensief onderzoek geeft tevens inzicht in het aantal passages over de bestaande
en toekomstige hoogspanningslijnen rondom de kolonie.
Als hulpmiddel voor het monitoring- en evaluatieprogramma kan worden gedacht aan
het aanbrengen van een volautomatisch detectiesysteem op de bestaande en/of nieuw
te ontwikkelen hoogspanningslijn. Een dergelijk systeem om vogelaanvaringen bij
hoogspanningslijnen te monitoren is de afgelopen jaren in de USA ontwikkeld en succesvol in gebruik genomen 1 en zal naar verwachting binnenkort op de markt worden
gebracht.

1

www.energy.ca.gov/2008publications/CEC-500-2008-020/CEC-500-2008-020.PDF
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Bijlage 1: Populatiemodel lepelaar
Bureau Waardenburg bv, versie: 22 mei 2008
Inleiding
De lepelaar is in Nederland een schaarse broedvogel met in 2004 ongeveer 1.750
broedparen verspreid over ongeveer 25 kleinere en grotere kolonies in Laag-Nederland
(zie § 3.7). De omvang van het Nederlandse broedbestand is sinds eind jaren zeventig
sterk toegenomen van ruim 200 paar naar ruim 1.750 paar in 2004 (SOVON 2002;
Overdijk & Horn 2005). Dit impliceert een jaarlijkse toename met ruim 7% (figuur 1). In
afzonderlijke kolonies kan het aantal paren van jaar tot jaar sterk wisselen waarbij een
toename in de ene kolonie vergezeld gaat van een afname in een andere kolonie. Dit
suggereert dat delen van kolonies kunnen verhuizen (migratie). Waterstanden op de
broedplaatsen en omringende foerageergebieden lijken hierin een belangrijke factor te
zijn, zowel door overstroming bij hoge waterstanden als door vossen bij lage
waterstanden.
De kolonie in Voornes Duin (Quackjeswater) kende tussen 1989 en 2006 gemiddeld een
jaarlijkse toename van bijna 13%; aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde voor heel
Nederland. In het aantalsverloop zitten een aantal pieken en dalen met jaarlijkse toe- en
afnames van meer dan 60%. Van 1995 – 1998 en van 2001 – 2004 groeide de kolonie
van c. 70-80 paar naar c. 230 - 240 paar.

Figuur 1

Aantal broedparen lepelaar in Nederland en het Quackjeswater (Voornes
Duin) uitgezet op natuurlijke log schaal.

Specifiek voor de kolonie in het Quackjeswater is bekend dat in voorjaren met veel
regenval de paren die nesten op de grond bouwen niet tot broeden komen. Dit zou het
relatief lage aantal broedparen in de jaren na 1998 kunnen verklaren (Sandberg 2005).
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In 1999 is vanwege droogte in Zuid-Spanje waarschijnlijk een deel van de broedvogels
niet in staat geweest om de voorjaarstrek naar Nederland voort te zetten en hebben in
Nederland weinig vogels gebroed (Bijlsma et al. 2001).
Probleemstelling
De lepelaars uit de kolonie in het Quackjeswater foerageren tijdens het broedseizoen ten
dele in de laagveenpolders rond Delft. Na het broedseizoen zwerft ook een deel van de
uitgevlogen jongen naar deze gebieden uit (zie § 3.7). Lepelaars zijn bekend als
draadslachtoffer van hoogspanningslijnen (§ 3.7 en § 4.4.2). Hoewel de aanleg van een
tweede hoogspanningslijn (380 kV al dan niet gecombineerd met bestaande 150 kV)
rondom Delft geen directe invloed heeft op het Natura 2000-gebied Voornes Duin, waar
het Quackjeswater deel van is, kan die wel leiden tot een toename van het aantal
lepelaars dat buiten het natuurgebied slachtoffer wordt van een aanvaring. Voor de
beoordeling van de staat van instandhouding van de lokale populatie waartoe de
lepelaars die het plangebied bezoeken behoren, is daarom een doelstelling (gunstige
staat van instandhouding) afgeleid uit de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000gebied Voornes Duin. Volgens het gebiedendocument behorende bij het
aanwijzingsbesluit, moeten de omvang en kwaliteit van het leefgebied in Voornes Duin
de draagkracht verschaffen voor 110 broedparen. De vraag is dus in hoeverre een
toename van sterfte onder lepelaars in het plangebied (door een aanvaring met
hoogspanningslijnen) de lokale gunstige staat van instandhouding, gesteld op 110
broedparen in de kolonie van Voornes Duin, in gevaar zou kunnen brengen.
Als eerste benadering kan uit de waarnemingen afgeleid worden wat kennelijk de
gemiddelde jaarlijkse aanwas (met inbegrip van immigratie) is, waarna kan worden
vastgesteld dat er gemiddeld in elk geval niet méér draadslachtoffers mogen zijn, wil de
lokale populatie een kans hebben te overleven. Zelfs zonder draadslachtoffers is die kans
nooit 100%. Dit komt door toevalsprocessen, die een grotere invloed hebben naarmate
de koloniebezetting kleiner is.
Als tweede benadering kan de vraag bij welk aantal draadslachtoffers de
koloniebezetting een meer dan verwaarloosbaar risico loopt, beantwoord worden door
op grond van parameterschattingen de huidige populatie te modelleren en daarbij
rekening te houden met toevalsvariatie. Dat wil zeggen dat het huidige functioneren van
de kolonie lepelaars in een stelsel van vergelijkingen wordt uitgedrukt. Vervolgens kan
inzichtelijk worden gemaakt welk effect een toename van de sterfte heeft op de
toekomstige kolonieomvang. Daarbij wordt ook een schatting verkregen bij welke
omvang van extra sterfte door de nog aan te leggen hoogspanningslijn de gunstige staat
van instandhouding in het geding komt. Deze modellering wordt hieronder uitgewerkt.
Populatiemodel
De ontwikkeling van het aantal broedparen van een soort wordt bepaald door de
parameters reproductie, overleving en emigratie/immigratie (Akçakaya et al. 1999;
Caswell 2000). Onder reproductie wordt verstaan: het aantal vliegvlugge jongen per
paar per jaar (berekend over succesvolle en niet-succesvolle paren). Onder overleving
wordt verstaan: de kans dat een vogel een jaar later nog in leven is (uitgedrukt als
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fractie). Beide parameters worden gebruikt om de ontwikkeling van een populatie in de
tijd te beschrijven. Indien het aantal broedparen in jaar t bekend is, kan worden
uitgerekend hoeveel broedparen in jaar t+1 aanwezig zullen zijn, etc. Immigratie wordt
omschreven als het aantal vogels dat in jaar t elders heeft gebroed en in jaar t+1 in het
onderzoeksgebied komt broeden. Emigratie heeft betrekking op de omgekeerde
beweging. In de meeste populatiestudies wordt ervan uitgegaan dat emigratie en
immigratie elkaar in evenwicht houden en daarom geen rol spelen in het model. Op
grond van de ontwikkelingen van kolonies in Nederland, en ook die in het
Quackjeswater, blijkt dat emigratie en immigratie hier beide een rol spelen (zie hiervoor).
Voor de validatie van het populatiemodel voor Voornes Duin zijn de gegevens van 1989
tot heden gebruikt. In de discussie wordt ingegaan op de rol van immigratie in het
model.
De combinatie van reproductie en overleving kan gebruikt worden om een populatie te
modelleren in een matrix (Akçakaya et al. 1999; Caswell 2000). Daarbij worden voor
iedere leeftijdsklasse de reproductie en de overleving ingevoerd.
Zowel reproductie als overleving zijn leeftijdsafhankelijk. Voor een goede modellering
van een populatie is het gewenst om vooral de verschillen in de eerste leeftijdsklassen
goed in beeld te hebben, omdat deze aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen. Voor de
lepelaars kon echter geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende
onvolwassen jaarklassen, die grotendeels in het buitenland verblijven en niet aan het
broedsucces bijdragen. Op latere leeftijd zijn de verschillen tussen de leeftijdsklassen veel
kleiner en wordt (veelal noodgedwongen) met een gemiddelde voor alle oudere
leeftijdsklassen gewerkt (Akçakaya et al. 1999; Caswell 2000).
Parameter invoer
In het model (Ramas Ecolab, Akçakaya et al. 1999) wordt uitgegaan van een verhouding
man:vrouw van 1:1. In dit type model wordt vervolgens alleen gerekend met het
vrouwelijke deel van de beschouwde populatie.
Van onvolwassen lepelaars is de jaarlijkse overleving 0,74 (sd = 0,14)(Bauchau et al.
1998)(met aanvullingen van T. Lok 2007 mond. med.). Overleving van onvolwassen
lepelaars is lastig te bepalen omdat jonge vogels op verschillende leeftijden terugkeren
naar de kolonie, sommige vogels keren bijvoorbeeld pas terug nadat ze minstens 6 jaar
oud zijn (Bauchau et al. 1998). Omdat voor de verschillende onvolwassen
leeftijdsklassen geen afzonderlijke jaarlijkse overleving bekend is, is noodzakelijkerwijs
voor de eerste vijf jaar hetzelfde overlevingspercentage aangenomen. De jaarlijkse
overleving van adulte lepelaars in Nederland is 0,86 (sd = 0,02) (Bauchau et al. 1998,
met aanvullingen van T. Lok 2007 mond. med.).
Reproductiecijfers zijn gebaseerd op Overdijk & Horn (2005). Binnen Nederland bestaan
verschillen in reproductieve output. Voor dit model is in eerste instantie de reproductie
aangehouden zoals die tussen 1999 – 2003 in twee kolonies (Middelplaten en
Vlissingen) in de Delta is vastgesteld. Het over het aantal gevolgde nesten gewogen

187

gemiddelde voor deze twee kolonies bedraagt 2,48 (sd= 0,19) uitgevlogen jong per
paar.
Immigratie/emigratie
Uit een eerste analyse volgt dat voornoemde waarden voor overleving en reproductie
leiden tot een kolonie met een jaarlijkse toename van bijna 7% (figuur 2). Deze jaarlijkse
toename komt ongeveer overeen met de gemiddelde waarde voor heel Nederland in
1975-2005. Uitgaande van een kolonieomvang van 7 paar in 1989 had dit tot 35 paar in
2005 geleid. Mede op grond van de sterke pieken en dalen in de aantalsontwikkeling in
het Quackjeswater, en het aantal van 240 in 1999 en 2005 is aangenomen dat in
werkelijkheid emigratie en immigratie hebben plaatsgevonden. De gegevens duiden op
een netto immigratie.
Indien in het model wordt uitgegaan van een netto-immigratie van 8 paren per jaar,
wordt een populatie verkregen met een jaarlijkse toename van 14% (figuur 2). Dit komt
overeen met een kolonieomvang van 7 paar in 1989 en ca. 150 paar in 2005,
overeenkomstig de waargenomen ontwikkeling van de koloniebezetting in Voornes
Duin. Wanneer het model naar de toekomst wordt doorgetrokken, is de verwachte
koloniebezetting 900 paar in 2030. In de discussie wordt ingegaan op de vraag welke
gevolgen het heeft als aangenomen wordt dat al veel eerder de draagkracht van de
omgeving wordt overschreden.
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Figuur 2

Getelde aantal paren in de kolonie Quackjeswater (stippen, gemiddelde
toename ca. 14% per jaar) alsook het berekend aantal zonder immigratie
(gemiddelde toename 6,9% per jaar) en het berekende aantal met
immigratie (gemiddelde toename 14% per jaar) voor de periode 19892006.

Model berekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma Ramas Ecolab (Akçakaya et al.
1999). Hierin vormt de matrix met de parameters zoals hierboven vermeld de basis.
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Daarnaast biedt genoemd programma de mogelijkheid separaat waarden voor
immigratie en/of emigratie in te voeren, alsook voor additionele sterfte en draagkracht.
Dit laatste is in eerste instantie op oneindig ingesteld (maar zie discussie). Met een in het
programma aldus gedefinieerd model is het vervolgens mogelijk scenario’s voor
toekomstige situaties door te rekenen.
Voor deze scenario’s wordt de spreiding in de invoerparameters gebruikt om spreiding in
de modelresultaten door toevallige factoren te bepalen. In een modelrun wordt voor elke
tijdstap (en voor elke leeftijdsklasse) onafhankelijk een overleving en reproductie
getrokken uit de verdeling met gemiddelde en sd zoals boven vermeld. Voor 25
tijdstappen (jaren) vooruit wordt 100 maal een mogelijk verloop van de populatiegrootte
berekend (figuur 3). Om technische redenen is hierbij de overleving van de verschillende
jaarklassen onvolwassen vogels onafhankelijk gevarieerd, hoewel de parameterwaarde
en standaardafwijking formeel op alle klassen samen slaan. In de discussie is hierop
ingegaan. De aantallen immigranten en draadslachtoffers zijn, eveneens om technische
redenen, niet gevarieerd. In het gebruikte model worden aan het eind van het jaar de
draadslachtoffers uit de populatie genomen nadat zij jongen hebben voortgebracht. De
overleving van volwassen lepelaars wordt vervolgens toegepast op de resterende vogels.

Figuur 3

Voorbeeld van een tussenresultaat van een scenario berekening met 19
slachtoffers en 100 ‘runs’. In dit voorbeeld staat de totale vrouwelijke
populatie (adulten en onvolwassen vogels) tegen de tijd uitgezet.
Startaantal 150 broedparen.

Een modelresultaat bestaat uit 100 ‘runs’. Het eindresultaat van 100 runs wordt, per
tijdstap gegeven in een gemiddelde waarde +/-1 standaarddeviatie. De afzonderlijke
waardes per run per tijdstap, zoals in fig. 3 afgebeeld, worden door het model niet
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bewaard. De standaard deviatie is in dit geval alleen een spreidingsmaat voor de
uitkomsten van het model en geen betrouwbaarheidsinterval (Akçakaya et al. 1999).
Voor de evaluatie van scenario’s zijn de resultaten op twee manieren gepresenteerd.
Enerzijds door voor ieder scenario het verloop van het gemodelleerde aantal broedparen
in de tijd uit te zetten (eventueel met de door het model geleverde standaarddeviatie).
Anderzijds door de jaarlijkse groei (in %) over de beschouwde periode van 25 jaar te
berekenen. Deze groei is berekend door het gemodelleerde aantal broedparen op
logschaal uit te zetten tegen de tijd (zie figuur 1). De regressiecoëfficiënt van de lineaire
regressie door deze data is gebruikt als maat voor de groei. Voor de evaluatie van de
scenario’s is de groei berekend voor zowel de gemiddelde populatiegrootte als voor de
populatiegrootte bij -1 sd. (zie figuur 4). In beginsel is het aantal slachtoffers kritiek
geacht waarbij de populatiegrootte bij –1 sd nog juist een toename vertoont, dat wil
zeggen dat de kolonie er in de doorgerekende 25 jaar volgens het model ondanks
ongunstig toeval tenminste zo goed voorstond als bij aanvang. Om in de discussie te
behandelen redenen is het zo verkregen slachtofferaantal een aanwijzing van het nog
juist “aanvaardbare” aantal slachtoffers, maar geen nauwkeurige en betrouwbare
waarde.

1400

model: 0 slachtoffers
1200

broedparen

1000

groei gem: 7,12 %

800

600
groei -1 sd: 5,76 %
400

200

0
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

jaar

Figuur 4

Voorbeeld van een scenario uitvoer van het 0-model, geen slachtoffers,
startaantal 150 broedparen, geen draagkrachtplafond, jaarlijkse immigratie
8 broedparen. De groeipercentages van de gemiddelde populatiegrootte en
van de populatie grootte +/-1sd zijn in dit voorbeeld in de grafiek gezet.

De scenario’s zijn gebaseerd op mogelijke effecten van additionele sterfte onder lepelaars
als gevolg van de oprichting van een tweede hoogspanningstracé door Delfland. Daarbij
is telkens het effect doorgerekend van een vast aantal van 0, 1, 2, 3, etc.. tot 20
additionele (vrouwelijke) slachtoffers op jaarbasis. Voorts is onderscheid gemaakt in alle
slachtoffers onder eerstejaars, alle slachtoffers onder adulten, of de slachtoffers gelijkelijk
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verdeeld over deze twee leeftijdsklassen. Nota bene: er is vanuit gegaan dat de
slachtoffers die thans door het huidige hoogspanningstracé vallen, in de gebruikte
parameterwaarden zijn verwerkt, en voorts dat in Nederland alleen adulten en
eerstejaars van het betrokken broedseizoen verblijven. Vogels uit de leeftijdsklassen 2-5
(subadult) verblijven in Afrika en Zuid-Europa.
In de verschillende scenario’s is uitgegaan van een kolonieomvang van 150 paar in jaar
nul. Dit komt min of meer overeen met de huidige situatie (gemiddeld 161 broedparen
in de afgelopen vijf jaar, zie appendix). Steeds is uitgerekend welke de populatieomvang
zal zijn na 25 jaar, gegeven de omvang van de additionele sterfte en de verdeling van
slachtoffers over leeftijdsklassen. In de discussie wordt ingegaan op het effect van een
kleinere kolonieomvang bij aanvang en de invloed van de kolonieomvang op het aantal
slachtoffers.
Resultaten
Er zijn drie scenario’s doorgerekend: additionele sterfte alleen onder adulten, idem alleen
onder eerstejaars vogels en idem gelijkelijk verdeeld over adult en eerstejaars vogels. In
alle gevallen betreft het alleen vrouwtjes. Uit de berekeningen volgt dat additionele
sterfte onder alleen adulten de meest ingrijpende effecten heeft en additionele sterfte
onder alleen eerstejaars vogels de minst ingrijpende. Een gelijke verdeling over adult en
eerstejaars leidt tot intermediaire effecten.
In het gehanteerde 0-model zal de huidige kolonie van 150 paar na 25 jaar zijn
toegenomen tot ongeveer 900 paar (figuur 4). Wordt uitgegaan van 20 slachtoffers
(vrouwtjes) per jaar onder adulten dan blijft het eindtotaal beperkt tot ongeveer 360
paar (figuur 5). Indien alleen eerstejaars (vrouwtjes) het slachtoffer worden, mag na 25
jaar nog steeds een toename tot ongeveer 900 paar worden verwacht. Bij een gelijke
verdeling van slachtoffers over eerstejaars en adult wordt de omvang over 25 jaar op
ongeveer 600 paar berekend. Indien het aantal slachtoffers minder is dan 20 zijn de
prognoses voor de toekomst logischerwijs gunstiger. Het is belangrijk hier op te merken
dat in deze modelberekeningen nog geen rekening is gehouden met draagkracht,
oftewel de kolonie kan onbeperkt groeien. In werkelijkheid zal dit niet het geval zijn en
zal groei beperkt worden door of gebrek aan nestgelegenheid in het Quackjeswater
en/of gebrek aan voedsel binnen de omliggende foerageergebieden, met effecten op
broedsucces, sterfte en migratie. Op basis van het aantal broedparen in het afgelopen
decennium mag worden verondersteld dat de draagkracht in de orde van 250
broedparen ligt (zie ook discussie hieronder).
Uit tabel 1 blijkt dat het omslagpunt van groei naar afname (bij -1 sd) ligt bij 19
slachtoffers per jaar onder alleen de vrouwelijke adulten (gemiddeld 38 volwassen
slachtoffers totaal per jaar bij een gelijke verdeling over mannelijke en vrouwelijke
lepelaars) (zie ook figuur 6).

191

slachtoffers 100% AD

ad:0 - Y1:0

1400

+1sd
-1sd

1200

aantal broedparen (geschat)

ad:6 - Y1:0
1000

ad:10 - Y1:0
ad:16 - Y1:0

800

ad:20 - Y1:0
600

400

200

0
0

5

10

15

20

25

30

jaren na 2005

Figuur 5

Effecten van verhoogde sterfte op de koloniegrootte (paren) in 25 jaar (0model startend in 2005). Alle veronderstelde slachtoffers vallen onder de
adulte vrouwelijke vogels. In rood 0-model waarbij geen slachtoffers vallen
(+1 standaard deviatie en -1 standaard deviatie rood gestippeld).

Tabel 1

De gemiddelde jaarlijkse toename van de kolonie (over 25 jaar) in
procenten bij additionele sterfte onder alleen adulte (vrouwelijke)
lepelaars, zowel berekend voor de gemiddelde koloniegrootte in elk jaar,
als voor de gemiddelde grootte min de standaardafwijking. De
uitgangssituatie is valide bij 0 slachtoffers.
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6,00
3,95
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3,43
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Figuur 6
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Effecten van additionele sterfte op de koloniegrootte (paren) in 25 jaar
voor het scenario met 16 adulte vrouwelijke slachtoffers per jaar (rood) en
20 adulte vrouwelijke slachtoffers per jaar (zwart). Getrokken lijn
gemiddeld berekende grootte, gestippeld ± 1 standaarddeviatie.

Discussie
Het model is gebaseerd op een relatief eenvoudige modelformulering (o.a. constante
overleving, reproductie en immigratie in de tijd, geen terugkoppelingsmechanismen).
Naar aanleiding van commentaar van dr. G. van Wirdum (Deltares) en naar aanleiding
van een onafhankelijk hiervan gevraagde externe review van bovenstaande
modeluitkomsten, uitgevoerd door dr. H. van der Jeugd (Vogeltrekstation, Centrum voor
Vogeltrek en -demografie), worden in onderstaande discussie verschillende aannames
nader besproken en worden bovenstaande scenario’s doorgerekend met een aangepaste
versie van het model. Hiermee wordt in beeld gebracht wat het effect van additionele
sterfte kan zijn indien voor de populatie in het Voornes Duin rekening wordt gehouden
met draagkracht, geen immigratie, een lagere gemiddelde reproductie en een lager
startaantal van de populatie in de modellering.
Immigratie
De populatie lepelaars in Noordwest-Europa komt vrijwel geheel in Nederland voor. De
aantallen in Duitsland, Denemarken en Engeland zijn zeer klein. Tezamen vormen deze
vogels vermoedelijk een min of meer gesloten populatie zonder uitwisseling met
deelpopulaties in de zuidelijke helft van Frankrijk of zuidelijker. Er bestaan geen bewijzen
voor grootschalige uitwisseling van adulte vogels tussen kolonies in Nederland en Spanje.
Binnen de deelpopulatie rond de Noordzee komen van jaar op jaar tegelijkertijd sterke
toe- en afnamen binnen kolonies voor. Het is zeer aannemelijk dat deze verschuivingen
onder adulten zich binnen Nederland afspelen.
Zoals beschreven in de paragraaf ‘parameter invoer’, is het aantalsverloop van het aantal
broedparen in de kolonie Quackjeswater in de periode 1989 - 2005 met het gebruikte
matrixmodel niet te verklaren zonder rekening te houden met netto immigratie. Uit
onderzoek aan gekleurringde lepelaars op Schiermonnikoog is bekend dat immigratie
jaarlijks tussen de 6-8% kan zijn, waarbij vrouwtjes meer geneigd zijn te migreren dan
mannetjes. Immigratie van gemiddeld 8 broedparen lepelaars per jaar is in die zin geen
onrealistisch scenario (O. Overdijk in litt.). Uit figuur1 blijkt echter dat de populatieontwikkeling in Voornes Duin niet goed voldoet aan één regressielijn zoals daar
getrokken. Vanaf circa 1998 is feitelijk geen netto immigratie meer nodig om de
ontwikkeling te beschrijven. Zolang de huidige, gunstige staat van instandhouding van
de lepelaar in Nederland voortduurt, zal de populatie in Voornes Duin niettemin na
ongunstige jaren waarschijnlijk wel immigranten aantrekken en daardoor op peil blijven.
Als dat echter de vorm zou aannemen van een doorlopende netto immigratie, zou die
populatie niet zonder input van uit andere kolonies kunnen voortbestaan. Dat is op de
lange termijn een onrealistisch scenario. Als de West-Europese populatie van de lepelaar
stabiliseert, is het niet waarschijnlijk dat een dergelijke immigratie kan voortduren. Om
deze redenen zijn de berekeningen herhaald met scenario’s zonder immigratie.
Draagkracht
In de modellering van de aantalsontwikkelingen van de kolonie Quackjeswater is
uitgegaan van een reproductie en overleving die onafhankelijk is van de draagkracht.
Thans is niet bekend tot welke hoogte het aantal broedparen in Nederland (en
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omringende landen rond de Noordzee) zal toenemen. Te verwachten valt dat de
toename op zeker moment in Nederland zal afvlakken en het aantal rond een zekere
gemiddelde draagkracht zal gaan schommelen. Afgaande op de cijfers van de
kolonieontwikkeling is dit moment voor Voornes Duin misschien al bereikt of nabij. Er zal
dan emigratie plaatsvinden van het “teveel” aan aanwas, en reproductie en/of
overleving zullen misschien uiteindelijk kleiner worden. De effecten van additionele
sterfte zijn dan groter.
Op basis van het aantal broedparen in het Voornes Duin in het afgelopen decennium
mag worden verondersteld dat de draagkracht in de orde van 250 broedparen ligt. Door
diverse oorzaken, die samengevat kunnen worden onder de noemer van ongunstige
omstandigheden, heeft de populatieomvang in de afgelopen 10 jaar tussen de
aanmerkelijk lagere waarde van 80 broedparen en dit “draagkrachtplafond”
geschommeld. Voor de verschillende scenario’s van additionele sterfte is de
populatieontwikkeling van lepelaars in het Voornes Duin daarom nogmaals berekend
met een model waarin een draagkracht voor de koloniegrootte is ingesteld dat leidt tot
een gemiddelde van circa 250 broedparen.
Immigratie is in dit model op nul gezet. Tevens is voor de reproductie een iets kleiner
gemiddelde genomen, namelijk 2,35 jong per paar, gebaseerd op tellingen van
volwassen en eerstejaars lepelaars op nazomerpleisterplaatsen in de Delta tussen 1999
en 2003 (Overdijk & Horn 2005). Op deze kleinere reproductie is bovendien arbitrair een
standaarddeviatie gezet van 25% van dit gemiddelde (0,59). Dit is aanmerkelijk meer
dan in het eerder besproken model (7%). Hierdoor wordt in zekere mate rekening
gehouden met de grotere variatie, inclusief tegenspoed, die in sommige andere grote
kolonies is vastgesteld.
De scenario’s zijn met dit aangepaste model alleen berekend voor additionele sterfte
onder adulte (vrouwelijke) lepelaars (figuur 7), aangezien het effect van additionele
sterfte onder eerstejaars vogels zeer gering is. Gegevens van de Werkgroep Lepelaar
(Overdijk mond. med.) geven aan dat onder de in Nederland gevonden
draadslachtoffers de verhouding eerstejaars:adult 20:80 is. Een scenario waarin de sterfte
vooral onder adulten plaatsvindt lijkt derhalve het meest reële scenario. Daar komt bij
dat adulten gedurende het broedseizoen vanaf de fase van vestiging tot aan het
uitvliegen van de jongen gedurende enkele maanden regelmatig tussen de kolonie en
omliggende foerageergebieden dagelijks op en neer vliegen. Eerstejaars vogels
verzamelen zich na het uitvliegen in geschikte voedselgebieden waarbij minder heen en
weer wordt gevlogen dan door de adulten gedurende het broedseizoen. Uit tabel 2 blijkt
dat nu bij 9 slachtoffers per jaar onder alleen de vrouwelijke adulten, de trend van –1
standaarddeviatie nog uitkomt op een min of meer gelijkblijvende populatie (tabel 2).
Door toevalsvariatie kan ook bij een groter aantal slachtoffers nog wel een zekere groei
optreden, zoals ook de curve voor 10 slachtoffers in figuur 7 illustreert. Het gevonden
aantal voor het omkeerpunt ligt iets beneden dat in de oorspronkelijke modelberekening
(tabel 1), wanneer daar de 8 immigranten-vrouwtjes worden afgetrokken.
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Figuur 7

Effecten van verhoogde sterfte op de koloniegrootte (paren) in 25 jaar
berekend met een model waarin een draagkracht van ca. 250 broedparen,
geen immigratie, een aanvangsaantal van 150 broedparen en een
gemiddelde reproductie van 2,35 is ingesteld. Alle veronderstelde
slachtoffers vallen onder de adulte vrouwelijke vogels. In rood 0-model
waarbij geen slachtoffers vallen (+1 standaard deviatie en -1 standaard
deviatie rood gestippeld).

Tabel 2

De gemiddelde toename van de kolonie (over 25 jaar) in procenten bij
additionele sterfte onder alleen adulte (vrouwelijke) lepelaars. De
uitgangssituatie is valide bij 0 slachtoffers. Modelberekeningen met
draagkracht en zonder immigratie (zie tekst).

Slachtoffers
Groei % gem
Groei % -1sd

0

4

5

6

7

8

9

1,34
1,41

1,17
0,99

1,34
1,08

1,33
1,12

0,90
0,12

1,09
0,35

0,93
0,00

10

11

12

13

14

15

1,08 0,55 0,49 0,17 0,32
0,12 -1,14 -1,25 -2,28 -1,96

-0,64
-5,21

Vaste additionele sterfte en aanvangsaantal
In het model is alleen invoer mogelijk van een jaarlijks constant slachtofferaantal. Er kan
dus geen rekening mee gehouden worden dat het slachtofferaantal mogelijk met het
aantal vliegbewegingen, en dus met de koloniebezetting varieert.
Om het effect van het aanvangsaantal in beeld te brengen zijn de scenario’s ook
doorgerekend met een startomvang van de populatie van 80 broedparen (figuur 8). In
de afgelopen tien jaar is een dergelijke populatieomvang in het Voornes Duin twee keer
vastgesteld (bijlage 1), zodat er rekening mee moet worden gehouden dat dit opnieuw
kan voorkomen.
Bij een dergelijk relatief laag startaantal bereikt de gemiddelde kolonieomvang later het
draagkrachtniveau van 250 broedparen. Omdat de groei minder snel afvlakt, is de
gemiddelde toename van de kolonie (over 25 jaar) bij weinig slachtoffers wat groter dan
in een situatie met een startaantal van 150 broedparen. Het effect van additionele sterfte
weegt daarentegen zwaarder. Zodoende is in de uitgevoerde berekeningen bij een
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startaantal van 80 broedparen al bij een additionele sterfte van meer dan 4 adulte
vrouwelijke lepelaars op jaarbasis de groei bij -1sd negatief (tabel 3).

Figuur 8

Effecten van verhoogde sterfte op de koloniegrootte (paren) in 25 jaar
berekend met een model waarin een draagkracht van ca. 250 broedparen,
geen immigratie, een aanvangsaantal van 80 broedparen en een
gemiddelde reproductie van 2,35 is ingesteld. Alle veronderstelde
slachtoffers vallen onder de adulte vrouwelijke vogels. In rood 0-model
waarbij geen slachtoffers vallen (+1 standaard deviatie en -1 standaard
deviatie rood gestippeld).

Tabel 3

De gemiddelde toename van de kolonie (over 25 jaar) in procenten bij
additionele sterfte onder alleen adulte (vrouwelijke) lepelaars. De
uitgangssituatie is valide bij 0 slachtoffers. Modelberekeningen met
draagkrachtplafond en zonder immigratie en startaantal van 80 broedparen
(zie tekst).

Slachtoffers
Groei % gem
Groei % -1sd

0
3,98
3,51

2
3,48
2,27

4
3,20
1,30

5
2,34
-1,19

6
2,50
-0,96

7
1,90
-1,65

8
0,70
-9,10

9
0,14
-15,52

10
-0,69
-21,86

11
-2,66
-22,20

Correlatie van overlevingskans tussen onvolwassen jaarklassen
Het overlevingscijfer voor onvolwassen lepelaars is berekend aan terugkerende
gekleurringde vogels die veelal pas na ca. 4-5 jaar terugkeren in Nederland. Het betreft
een groot aantal waarnemingen aan meerdere cohorten vogels. De overlevingscijfers
beslaan meerdere jaren waarin zowel ‘slechte’ als ‘goede’ jaren zijn uitgemiddeld. In
beide hier gepresenteerde modellen wordt voor iedere jaarklasse voor ieder jaar een
overleving ‘getrokken’, waardoor ‘goede’ en ‘slechte’ jaren in het model niet in één jaar
voor alle jaarklassen tegelijk optreden. Een jaar met grotere sterfte in de wintergebieden
wordt dus in het model niet in hetzelfde kalenderjaar voor alle onvolwassen leeftijden
‘getrokken’. Hierdoor wordt misschien de kans enigszins onderschat dat enkele jaren
achtereen minder lepelaars als volwassenen naar Voornes Duin terugkeren. Aangezien
de jonge vogels ook in werkelijkheid niet tegelijkertijd in dezelfde gebieden verblijven, en
dus niet tegelijkertijd aan dezelfde gevaren blootstaan, is deze onderschatting naar
verwachting beperkt.
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Vertaling aantal slachtoffers onder vrouwtjes naar totaal toelaatbaar aantal slachtoffers
In het model wordt gerekend met de vrouwtjes binnen een populatie. In de werkelijkheid
bestaat een populatie uit mannetjes èn vrouwtjes. In het model is uitgegaan van de
geslachtsverhouding 1:1. Dit betekent dat een kritieke grens van bijvoorbeeld 10
vrouwelijke slachtoffers (additionele sterfte) gezien moet worden als 20 slachtoffers
(man èn vrouw) in werkelijkheid. Hierbij wordt aangenomen dat de geslachtsverhouding
onder slachtoffers ook 1:1 is.
Omdat het model met een tijdstap van 1 jaar werkt, laat het model niet toe om effecten
binnen een seizoen te modelleren (b.v. verloren gaan van broedsel als gevolg van sterfte
van een ouder). Het model werkt met het vrouwelijke reproducerende deel van de
populatie. Zeker bij een langlevende soort als lepelaar heeft verlies van een vrouwelijk
exemplaar een veel grotere impact dan het verlies van een mannelijk exemplaar of het
verlies van een broedsel. Aangenomen mag worden dat een ‘weduwe’ in het volgende
broedseizoen een nieuwe partner zal vinden en opnieuw aan reproductie deelneemt.
Ordegrootte toelaatbaar aantal slachtoffers
De Nederlandse populatie lepelaars heeft de afgelopen decennia een gemiddelde
jaarlijkse toename van 7% te zien gegeven. Voor de kolonie Quackjeswater, die als de
lokale populatie is beschouwd, is een overeenkomstige groei vastgesteld in de periode na
de vestigingsfase. Een additionele sterfte van meer dan 7% van de volwassen lepelaars
uit deze populatie kan daarom de gunstige staat van instandhouding ervan bedreigen.
Dit betreft aldus respectievelijk 21, 15 of 11 exemplaren bij 150, 110 of 80 broedparen
of, rekening houdend met ongunstig toeval, enkele exemplaren minder.
Het in voorliggende notitie gebruikte (aangepaste) model komt, rekening houdend met
toeval, bij 150 broedparen tot een toelaatbaar aantal additionele volwassen slachtoffers
van maximaal ca. 18 exemplaren (mannetjes en vrouwtjes; tabel 2), oftewel 6% van 300
individuen. Hierbij is immigratie als nul verondersteld en is aangenomen dat sterfte van
extra mannen geen invloed heeft op de populatieontwikkeling (zie hiervoor). Beide
berekeningen komen in ordegrootte overeen. Indien gerekend wordt met een lager
aanvangsaantal is de toelaatbare additionele sterfte ook lager. Bij een aanvangsaantal
van 80 broedparen (160 volwassen lepelaars) bedraagt het toelaatbaar aantal additionele
volwassen slachtoffers onder verrekening van toeval ca. 8 exemplaren (mannetjes en
vrouwtjes; tabel 3). Zelfs als het laatste relatief lage aanvangsaantal als uitgangspunt
genomen wordt, leidt dit tot een als veilig beschouwde norm van, gemiddeld over
verscheidene jaren, 5% van het aantal volwassen broedende lepelaars in de kolonie.
Conclusie
Op basis van de hier gepresenteerde modeluitkomsten kan niet worden uitgesloten dat
bij een additionele sterfte van 5% (bij een kolonieomvang van 80 broedparen) tot 6%
(bij een omvang van 150 broedparen) onder volwassen (man èn vrouw) lepelaars op
termijn de kolonieomvang in Voornes Duin afneemt. Deze additionele sterfte valt
derhalve op te vatten als het richtgetal waar beneden geen effecten op de gunstige staat
van instandhouding van de lokale populatie optreden. Bij hogere sterfte kan deze lokale
gunstige staat van instandhouding, gebaseerd op 110 broedparen in de kolonie van
Voornes Duin, op termijn in gevaar komen.
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Bijlage 1.1
Aantal broedparen in Nederland en in het Quackjeswater (zie ook figuur 1).
jaar aantal in Nederland
1975
200
1980
250
1985
350
1990
550
1995
790
2000
1100
2004
1750

ln (natuurlijke logaritme)
5,3
5,5
5,9
6,3
6,7
7,0
7,5

R = 0,075 = jaarlijkse toename 7,5%
jaar aantal in Quackjeswater
1989
7
1990
20
1991
23
1992
44
1993
60
1994
64
1995
71
1996
106
1997
195
1998
230
1999
85
2000
109
2001
82
2002
137
2003
124
2004
240
2005
131
2006
184
2007
119

ln (natuurlijke logaritme)
1,9
3,0
3,1
3,8
4,1
4,2
4,3
4,7
5,3
5,4
4,4
4,7
4,4
4,9
4,8
5,5
4,9
5,2
4,8

R = 0,126 = jaarlijkse toename 12,6%
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Bijlage 2: Cumulatieve effecten
Cumulatieve effecten van Randstad380 Zuidring en andere plannen en
projecten op lepelaars in het Natura 2000-gebied Voornes Duin

1

Vraagstelling
In het kader van de afwegingen voor Randstad380 Zuidring is het noodzakelijk de
effecten op lepelaars die in het Natura 2000-gebied (kortweg: N2000 gebied) Voorne’s
Duin broeden in beeld te brengen. Het gaat dan om effecten op de kolonie in het
Quackjeswater. De effecten van aanleg van de Zuidring worden elders besproken, in
deze bijlage komen cumulatieve effecten aan de orde.

2

Inventarisatie
Door TenneT TSO bv is een overzicht samengesteld van projecten die effecten zouden
kunnen hebben op lepelaars in de broedkolonie in het N2000 gebied Voorne’s Duin. De
verstrekte tekst is hierachter bijgevoegd.
Als studiegebied is een straal van circa 30 kilometer rondom de kolonie aangehouden,
bekend is dat lepelaars binnen een dergelijke afstand van de kolonie hun voedsel
betrekken. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van gemeentelijke plannen in dit
studiegebied (zie tabel 1). Vervolgens is een overzicht gemaakt van plannen en projecten
waarvoor milieueffectrapportages zijn of worden opgesteld (zie tabel 2). Dit overzicht is
redelijk compleet, alleen is niet van alle projecten al een MER beschikbaar. Dat leidt ook
tot de vraag in hoeverre sommige projecten moeten worden meegeteld: mogelijk komen
ze pas na de Zuidring (en moeten in die projecten de effecten van de Zuidring bij
cumulatie worden betrokken).

3

Beoordeling
De plannen die bij de gemeenten zijn opgevraagd (tabel 1) leiden niet of vrijwel niet tot
effecten op lepelaars. Het betreft bouwplannen voor woningen, bedrijventerreinen of
windturbines op locaties die naar inschatting veelal van geen of weinig betekenis zijn als
foerageergebied voor lepelaars uit het Voornes Duin. Van concrete windturbineplannen
worden geen slachtoffers onder lepelaars uit Voornes Duin verwacht. Enkele
windparkplannen (Stellendam, omgeving Nieuwe Waterweg) op potentieel risicovollere
locaties zijn nog te vaag om in deze cumulatiestudie te betrekken.
Van de MER-plichtige plannen en projecten waarvan informatie is verzameld (tabel 2),
heeft het grootste deel geen effecten op de lepelaars uit Voorne’s Duin. De volgende
projecten zouden wel effecten kunnen hebben:
- Beheer Haringvlietsluizen: vergroting omvang en kwaliteit foerageergebied voor
lepelaars;
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-

Aanleg bedrijventerrein/natuurgebied
Polder Schieveen: beperkt verlies
foerageergebied;
Herinrichting Plangebied Zuiderdiep: (nog) niet gedetailleerd bekend, maar zou
positieve effecten kunnen hebben;
Aanpassing A13/A16: beperkt verlies foerageergebied?
Aanleg A4 Midden-Delfland: (beperkt) verlies foerageergebied?

De laatste twee projecten komen waarschijnlijk na de Zuidring en hoeven dan niet te
worden meegewogen.
Alles overziend, heeft de inventarisatie geen plannen of projecten opgeleverd met
effecten op de kolonie lepelaars die, opgeteld, samen zodanig van omvang zijn dat ze
een niet-significant effect van de Zuidring zouden kunnen vergroten tot een alsnog
significant effect. Sommige plannen hebben mogelijk een klein negatief effect, maar er
zijn ook natuurplannen die een (klein) positief effect op lepelaars zullen hebben.

200

Geen

Woningbouw

Dirksland

Middelharnis

300
woningen

600
woningen

onbekend

Bedrijventerrein

Woningbouw

500 a 600
woningen

900
woningen
44 ha +
uitbreiding
tot 96 ha

Omvang
60
woningen

Woningbouw

Bernisse

Brielle

Woningbouw

Hellevoetsluis

Bedrijventerrein

Plannen
Woningbouw
(kleine
uitbreiding)

-

Uitbreiding Seggeland
(zie streekplan
www.rr2020.nl
Verlengde van kern
Zuidland

Kikkersbloem 3

Locatie
Hoefweg-Valweg in
Oostvoorne

Realisatie??

Einde jaar schop in grond

Art.19 eerste fase

Wijziging
Voorbereidingsfase

Bestemmingsplan-

Start bestemmingsplan
procedure

Fase
Fase onderhandeling
over grondverkoop

Het vervangen van de huidige 12
turbines door 6 turbines van 1,5
MW. Dit betekent dat er 3 MW
bij komt. Bij Battenoord staan
ook nog 6 windmolens

4 turbines van 5 MW

Herkingen (Dirksland) Het
vervangen van de huidige 5
windturbines door

Niet bekend

Geen zoeklocaties

-

Plannen rondom windenergie
Geen zoeklocaties
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Overzicht van gemeentelijke plannen in de ruime omgeving van het Voornes Duin. Met de meeste gemeenten heeft telefonisch contact
plaats gevonden, indien dit niet lukte, is informatie van de desbetreffende gemeente website geraadpleegd.

Gemeenten
Westvoorne

Tabel 1

Woningbouw

Tholen
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Woningbouw

SchouwenDuiveland

Tholenstad
St. Annaland (aan water
Oosterschelde)

200
woningen

Zierikzee

Korteweg Stellendam
Stellendam

Locatie
Ten noorden van Oudetonge
Ten zuiden van Oudetonge
Achthuizen (voormalig
bedrijfsterrein)

290
woningen

300 en 700
woningen in
fases

15 ha
170
woningen

180
woningen
40-50
woningen

Woningen

Bedrijventerrein
Woningbouw

Omvang
onbekend

Plannen
Bedrijventerrein

Goedereede

Gemeenten
Oost-Flakkee

Tabel 1 vervolg

Volgende week
vaststelling
bestemminsplan
Bestemmingsplan in
voorbereiding (nog geen
voorontwerp)

In realisatie
Concept
bestemmingsplan. Past
alleen nog niet in
streekplan (lang proces te
gaan nog)
??

Verkennende fase

Fase
Bestemmingsplan
gerealiseerd
Verkennende fase

* zie voetnoot onder tabel

Bestaande windmolens bij Neeltje
Jans worden vervangen

Windmolens Stellendam
(mogelijkheden worden
onderzocht voor plaatsen van 3
turbines in de haven)

Zowel de gemeente als ENECO
zijn positief over deze plannen.
De effectenstudie wijst wel uit
dat er bij deze locatie sprake kan
zijn van enige verstoring voor de
vogels. Betrokken deskundige
van de Provincie heeft
aangegeven dat een
‘vogelvriendelijke’ inrichting van
deze locatie mogelijk lijkt.

Groote Adriana Theodora Polder

Plannen rondom windenergie
Zoeklocatie Hellegatsplein:
verzoek voor 12 turbines bij A29
richting Moerdijk. Ruimtelijk
onderbouwing voor 12
geschreven. Eerste fase 4 stuks,
vooralsnog geen bezwaren.

36 ha

72 ha
Ca. 300
woningen
350 ha/ ca.
3000
woningen
Ca. 450
woningen

Midden in
plangebied (zie
MER Zuidring)

Bedrijventerrein

Bedrijventerrein

Woningbouw

Westlandse
Zoom

Juliahof

Midden-Delfland

Westland

3000
woningen in
fases
5 ha

Omvang
80
woningen
op 15 ha
??

Bedrijventerrein

Woningbouw

Woningbouw en
groen

Plannen
Woningbouw

Korendijk

Gemeenten
Spijkenisse

Tabel 1 vervolg

Molensloot-west Ten
noordoosten van kern de
Lier
Woon- en
recreatiegebied tussen
het Monster-se en
Kijkduinse strand
Woningbouwlocatie
(deels buitengebied)
Gelegen tussen de
Noordweg, de Julialaan,
de Kwaklaan en aan de
zuidkant grenzend aan
de locatie van de St. Jan
de Doper kerk

Maasdijk, uitbreiding
honderdland

Trade park Westland
(Flora Holland)

Ten noorden van de
Noord-Achterweg wordt
het bedrijven-terrein
Zuid-Beijerland aan
oostelijke zijde uitgebreid

Zuid-Oost
“De elementen”

Groenontwikkeling

Locatie
Heer-en-meester

Wordt momenteel
gerealiseerd

Puur plannen, nog niet
eens
voorbereidingsbesluit
Deel woningen
opgeleverd, halverwege
2009 afronding
Bouw start dit jaar en
duurt ca. 10 jaar

Ontwerp
bestemmingsplan ligt ter
inzage

Bouwen deels gestart na
doorlopen Art. 19
procedure
Bestemmingsplan is reeds
door de provincie
goedgekeurd

Voorbereidingsfase

Fase
Art. 19 proc. opgestart

Geen actuele
windturbineplannen

Twee zoeklocaties zijn
aangewezen (Hoeksche Waard
West en het regionaal
bedrijventerrein) voor nieuwe
windmolenparken

Plannen rondom windenergie
Geen actuele
windturbineplannen
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Woningbouw

Woningbouw

Rotterdam

Schiedam

4.800
woningen

Ten zuiden van A20,
tussen A20 en spoorlijn

Nesselande, gelegen aan
de oostrand van
Rotterdam, in de polders
tegenover Nieuwerkerk
a/d IJssel. Tussen hartje
stad en Groene Hart.

Industriegebied de
Vergulde Hand-west

Langs A20
"de Dijk", langs Nieuwe
Waterweg ten oosten
van Boonervliet

Maaslandse
Dijkpolder/Westgaag

Balkon van Maasluis
(tussen Delftlandsedijk en
de Nieuwe Waterweg)

Locatie
Op de westelijk gelegen
landtong

Realisatie gestart in
2001, gereed in 2012

(al in structuurplan
vermeld)

Realisatie 2008-2017
Afsluiting initiatief-fase
voor plan-ontwikkeling
De Dijk/De Kade en
opstarten definitie-fase
Ontwerpfase

Fase
Plan nog slechts in
visievorm. Eerder
ontwikkeld masterplan is
niet van de grond
gekomen. Plannen
moeten in toekomst
opnieuw ontwikkeld
worden
Bestemmingsplan
goedgekeurd, eerste
woningen verkocht en
eerste paal in de grond
Realisatie 2008-2017

Vergunning verleend aan Delta
Milieu voor het gedeeltelijk
gewijzigd uitvoeren van het
bouwplan voor het oprichten van
8 windturbines aan de Elbeweg
(maart 2007)

2 zoeklocaties voor windturbines
bij waterzuivering langs rivier
(Hoogheemraadschap Delftland)

Plannen niet bekend

Plannen rondom windenergie
10 windturbines staan al op
Rotterdams grondgebied, voor
meer turbines nog geen plannen
ingediend
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* Windturbines in Tholen:
•
St. Philipsland: 5 windmolens van 80 m hoogte (met wieken totaal 125 m hoog); vrijstelling verleend, bezwaarprocedure loopt echter nog
•
St. Annaland: 5 windmolens reeds geplaatst
•
Stavenisse: plan voor 4 windmolens, in voorbereidingsfase (opstarten); vogeltelling reeds gedaan
•
St. Maartensdijk: voor 3 windmolens vergunningen verleend

Bedrijventerrein

Vlaardingen

21 ha

6 ha
…

Bedrijventerrein
Bedrijventerrein

Woningbouw

1.000
woningen in
4 fases (5
jaar)
2.500
woningen

Woningbouw

Maassluis

Omvang
3.700 ha
(verdeeld
over vier
verdiepinge
n)

Plannen
Zoeklocatie
bedrijfsterrein in
het groen
(hoogwaardige
technologie/evenementen terrein

Gemeenten
Rozenburg

Tabel 1 vervolg

Tabel 2. Overzicht van relevante plannen en projecten in een straal van circa 30 km van Voornes
Duin waarvoor milieueffectrapportages zijn of worden opgesteld. Vermeld wordt of
informatie over natuur in MER e.d. van betreffende plannen/projecten is opgenomen en
in welke fase plannen/projecten zich bevinden. Voor gegevensbronnen, zie voetnoot
onder tabel.
Projecten
N470

Tracéwijziging primaire waterkering
Hoek van Holland

Maasvlakte 2

Informatie over natuur
Aanwezige planten en dieren zijn geïnventariseerd en
onafhankelijk onderzoeksbureau Alterra heeft geoordeeld dat
het tracé van de N 470 en de inpassing voldoende rekening
hield met deze beschermde soorten.
Van belang is de nieuwe wetgeving ten aanzien van
beschermde soorten (Flora en Faunawet) mee te nemen in
het MER. Het beschrijven van alle soorten is niet nodig. Wel
moeten in het MER alle doelsoorten worden benoemd die
door het voornemen worden beïnvloed.

De verschuiving van de 51 dB(A) contour in de
Haringvlietmond in combinatie met de dosis-effectrelatie
voor niet-broedvogels, zou kunnen betekenen dat lepelaars,
die broeden in Voornes Duin, ongeveer 1% van het
foerageergebied in de Haringvlietmond zouden gaan mijden.
Lepelaars hebben echter een zeer groot foerageergebied, dat
loopt tot Midden-Delfland. De lepelaar zal hiervan geen
negatief effect ondervinden.

Aanpassing rijksweg A13/A16
Rotterdam

De lepelaar wordt niet genoemd bij Gebiedsbescherming.
Voor Soortenbescherming moet op grond van de Flora en
faunawet (art 3 en 4) voorgenomen activiteiten getoetst
worden aan de staat van instandhouding van de vastgestelde
beschermde soorten (focus op soorten in bijlage 4 van de
habitatrichtlijn).

Rijksweg A4 Delft-Schiedam
(Midden-Delflandroute)

Aangegeven is dat er bestaande en geplande natuurgebieden
in Midden- Delfland als Ecologische Hoofdstructuur (EHS)gebied aanwezig zijn. In het MER moeten die habitats,
doelsoorten en overige soorten met een
natuurbeschermingstatus in beschouwing worden genomen
die voorkomen in het studiegebied, die worden beïnvloed
door de voorgenomen activiteit.
Zowel de varianten van het alternatief A4 als het alternatief
A13+A13/16 leiden tot aanzienlijke verstoring en
vernietiging van beschermde natuurgebieden die deel
uitmaken van de provinciale ecologische hoofdstructuur
((P)EHS) en beschermde weidevogelgebieden. Daarnaast
treedt versnippering van natuurgebieden op.
In stap 2 van de Trajectnota/MER, de Inrichtings-MER,
worden de effecten gedetailleerd bepaald en zullen de
noodzakelijke maatregelen nader worden uitgewerkt.

Planfase
Afgerond, project is
gerealiseerd
Toetsingsadvies gegeven
(dec. 2007), wachten op
aanvulling initiatiefnemer
De PN/MER wordt
binnenkort aangeboden aan
de provincie Zuid Holland die
de verdere inspraak- en
vergunningenprocedures zal
coördineren.
Positief toetsingsadvies
gegeven (2007)
Tot en met 14 februari 2008
lagen de ontwerpbesluiten
Maasvlakte 2 ter inzage.
Deze documenten doorlopen
procedures van de
gemeenten Rotterdam en
Westvoorne, het Ministerie
van V&W en het ministerie
van LNV. Het betreft negen
ontwerpen voor ruimtelijke
besluiten, vergunningen en
ontheffingen die nodig zijn
om Maasvlakte 2 te
realiseren.
Richtlijnen vastgesteld. Voor
eind 2008 staan een nota
over het traject en de
milieueffectrapportage op het
programma. Het
ontwerpbesluit moet er
komen in 2010, waarna de
aanleg in 2012-2014 kan
beginnen.
Januari 2008 Publicatie
Trajectnota/MER stap 1
2009 Publicatie
Trajectnota/MER
Inspraakronde voor
omwonenden
Ministers van VenW en
VROM nemen standpunt in.
2010 Ministers stellen
Tracébesluit (TB) vast
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Tabel 2 vervolg
Projecten
Tweede Ontsluitingsweg Westland - Hoek van Holland (Veilingroute)

Beheer van de Haringvlietsluizen

Informatie over natuur
Niets over lepelaar gevonden

Door het openstellen van de Haringvlietsluizen komt het zout
weer terug in het Haringvliet. Dit gebeurt om de ecologie te
verbeteren. Planten en dieren die zijn verdwenen, zullen weer
terugkomen in het gebied.
Huidige situatie: Zowel in het mondings- als het
binnengebied wordt de 1%-norm door de Lepelaar onder de
viseters in beide seizoenen dat hij aanwezig is, overschreden.
(Dit is een maat voor de verschuivingen in populaties
(uitgedrukt in 1%-norm-eenheden) en voor het
internationale belang van deze verschuivingen.

Bedrijventerrein/natuurgebied
polder Schieveen te Rotterdam

Toekomst: Met Getemd getij en in iets sterkere mate met
Stormvloedkering als alternatief gaan in het mondingsgebied,
door het verlies aan intergetijdengebieden, de soorten die
daarvan afhankelijk zijn in aantal achteruit. Daar staat
tegenover dat in het binnengebied, door de toename aan
intergetijdengebied en de verbeterde voedselsituatie, alle
voedselgroepen met uitzondering van de duikeenden erop
vooruit gaan. Met name grondeleenden en steltlopers zullen
profiteren. Onder de viseters is het vooral de Lepelaar die
profiteert door toename van het biotoop waarin hij
voorkomt.
Natuurgebied Ackerdijkse Plassen in polder Schieveen: Dit
betrekkelijk kleine gebied herbergt niet minder dan 23 vogels
van de befaamde Rode Lijst van bedreigde soorten en bezet
daarmee de vijfde plaats in Nederland. Regelmatig worden
baardmannetje, lepelaar, kwartelkoning, kluut en grutto
gezien.
Naast de betekenis als broedgebied functioneert de polder
ook als foerageergebied voor vogels die broeden in de
Ackerdijkse plassen en voor de lepelaarskolonie in het
Quackjeswater in de gemeente Westvoorne. De waarde van
de vegetatie in Schieveen kan aanzienlijk toenemen.

Warmtekrachtcentrale
EZH/Eneco/Air Liquide op de
Maasvlakte
Kolengestookte centrale op de
Maasvlakte door E.ON Benelux

Multi-Fuel Centrale op de
Maasvlakte

206

De polder Schieveen leent zich voor ontwikkeling tot
klei/veenmoeras. Door aanpassing van de bemaling,
waardoor de grondwaterstand wordt verhoogd, kan een
uitgestrekt plas-drasgebied met waardevolle
(veen)moerasvegetaties ontstaan. Zeldzame en bedreigde
soorten zoals de lepelaar, de roerdomp en de zwarte stern
zouden hier een plek kunnen vinden.
De procedure is stopgezet in verband met een herevaluatie
van de nieuwe installatie voor de productie van
propyleenoxide en styreenmonomeer door de nieuwe
eigenaar Lyondell. Deze activiteit zal niet op de Maasvlakte
maar mogelijk in het Botlek-gebied worden gerealiseerd.
De Maasvlakte bevindt zich op korte afstand van de Natura
2000-gebieden Voordelta, Voornes Duin, Kwade Hoek en
Duinen Goeree.

Het MER moet inzicht bieden in de flora, fauna en
ecologische waarden in het beïnvloedingsgebied van de
centrale. Geef aan of er in het beïnvloedingsgebied gebieden
liggen of soorten leven die op grond van milieuaspecten een
speciale status in het beleid hebben of krijgen

Planfase
Positief toetsingsadvies
uitgebracht in 2002
Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage vanaf half
januari 2008
Positief toetsingsadvies
uitgebracht 1999.
De Haringvlietsluizen worden
per 1 december 2010 op een
kier gezet

Positief toetsingsadvies
uitgebracht in 2004
Bestemmingsplan ontwikkeld
In de polder komt zo’n 240
ha natuurontwikkelingsgebied en 75 ha bedrijventerrein.
Bestemmingsplan Natuur- en
businesspark Schieveen (april
2005)

Toetsingsadvies van 1997
Proces stopgezet
Toetsingadvies uitgebracht
(2007)
Vaststellen/herzien plan.
Aanwijzen locaties
Richtlijnen vastgesteld in
2006

Tabel 2 vervolg
Projecten
Kolen- en biomassacentrale
Electrabel op de Maasvlakte te
Rotterdam

Informatie over natuur
Verstoring door geluid: Van de soorten waarvoor de
Natura2000-gebieden Voordelta en Voornes Duin
kwalificeren is de zeehond zeer gevoelig voor
geluidsverstoring. De bontbekplevier, kluut, lepelaar,
tureluur, wulp en grote-en kleine zilverreiger zijn gevoelig
voor verstoring voor geluid. De geluidsproductie van de
voorgenomen activiteit is echter relatief gering. De
geluidsniveaus (langtijdgemiddelde) zijn in de Natura 2000gebieden overal minder dan 30 dB(A). De hoogste
geluidspieken zijn overal minder dan 10 dB (A) hoger dan het
langtijdgemiddelde, zodat binnen de Natura 2000-gebieden
ook tijdens geluidspieken de drempelwaarde (47 dB(A) voor
vogels en 40 dB(A) voor zeehonden) niet wordt

Planfase
Toetsingsadvies uitgebracht
in december 2007

Verstoring door licht: Van de soorten waarvoor de
Natura2000-gebieden Voordelta en Voornes Duin
kwalificeren is alleen de zeehond zeer gevoelig voor
verstoring door licht. De overige soorten zijn niet gevoelig
voor de verstoring door licht. De rustplaatsen van de
zeehond bevinden zich op zodanige afstand van de locatie
van de voorgenomen activiteit dat verstoring niet mogelijk is.

Warmtekrachtcentrale E.ON
Benelux Generation op de
Maasvlakte
Regionaal Bedrijventerrein Hoeksche
Waard

Conclusie: Ten aanzien van de Natura 2000-gebieden wordt
geconcludeerd dat negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van beide gebieden kunnen worden
uitgesloten. Een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 is derhalve niet nodig.
Niets over lepelaar gevonden

Momenteel wordt gezocht naar alternatieven voor het
bedrijventerrein Hoeksche waard

Toetsingsadvies uitgebracht
in oktober 2001
Ontwikkeling uitgesteld
Positief toetsingsadvies
uitgebracht in januari 2007
In maart 2008 zal het
ministerie van VROM, een
standpunt innemen over de
locatie Hoeksche Waard en
de alternatieven
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Tabel 2 vervolg
Projecten
Herinrichting Plangebied Zuiderdiep

Informatie over natuur
Voor watervogels is het gebied vooral van belang als
pleisterplaats en als overwinteringsgebied. De aanwezigheid
van overwinterende vogels, zoals zwanen en ganzen is een
belangrijke natuurwaarde van het plangebied.

Planfase
Toetsingsadvies uitgebracht
in juli 2007

Verder zijn er nog vogelsoorten waarvoor het Haringvliet wel
is aangewezen als Vogelrichtlijngebied, die niet in de
Zuiderdieppolders en in de Scheelhoek voorkomen, maar die
wel in de omgeving de 1% norm overschrijden. Dit zijn de
lepelaar in het Kiekgat en het Havenvak, de krakeend in de
deltageul, pijlstaart en de kluut in het Havenvak (bron:
Deltavogelatlas.nl).
Er ontstaan zowel in het plangebied Zuiderdieppolders) als in
andere delen van het projectgebied (Zuiderdiep, Kiekgat,
Scheelhoek)verschillende milieutypen die karakteristiek zijn
voor intergetijdengebied: open water, slikken, schorren,
gorzen en niet overstroomde gebieden. Binnen deze
milieutypen zal een verscheidenheid aan vegetaties tot
ontwikkeling gekomen. Hiermee wordt dus niet alleen de
doelstelling van intergetijdenatuur in het plangebied bereikt,
maar ontstaat een nog groter intergetijdengebied.Het
oppervlak intergetijdengebied is in beide alternatieven gelijk.
Beide alternatieven dragen positief bij aan het realiseren van
de (concept)-instandhoudingsdoelen voor het volgens de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermde Haringvliet:
• herstel als estuarium met een natuurlijke verdeling zoetzout, vooral voor trekvissen en mede voor de brakke variant
van ruigten en zomen en (brakke) schorren en zilte
graslanden;
• behoud van geïsoleerde eilanden als leefgebied voor
noordse woelmuis;
• behoud van habitat broedvogels als grote stern en
dwergstern, visdief en lepelaar.
Informatie gevonden op de volgende manier:
•
•
•
•
•
•
•

•
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Site van de commissie MER
Via google, door te zoeken op de naam van het plan in combinatie met bijvoorbeeld “MER” of “ontwerpbesluit” of
bestemmingsplan
Via site Rijkswaterstaat (in het bijzonder voor plannen rondom wegen en haringvlietsluizen)
Via site Provincie Zuid-Holland
http://www.rotterdam.nl/Rotterdam/Internet/Diensten/dsv/bestanden/pdf%20bestanden/Polder%20Schieveen%20
-%20bestemmingsplan%20toelichting.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/p16/p1684/1684-29mer_deel1.pdf (MER Kolen/biomassacentrale Maasvlakte)
http://docs1.eia.nl/mer/p16/p1684/1684-29mer_deel2.pdf (MER Kolen/biomassacentrale Maasvlakte)
http://www.deltanatuur.nl/site/cm_bestanden/display_bestand.asp?id=10019845 (plannen Zuiderdiep)

Bijlage 3: Begrippenlijst
Aanwijzingsbesluit Natura 2000
Definitieve aanwijzing door Rijksoverheid van Natura 2000-gebieden in Nederland.
Aardmagnetisch veld
Magnetisch krachtveld rondom de aarde dat vrijhangende magneten richt en onder
andere door trekvogels gebruikt wordt om zich te oriënteren.
Afpalingskring
Gebied met een straal van een bepaald aantal meters rondom een eendenkooi
waarbinnen het verboden is activiteiten te ontplooien die de eenden in de kooi kunnen
verontrusten.
Amfibieën
Gewervelde dieren met een naakte huid (kikkers, padden, salamanders).
Autonome ontwikkeling
Op zichzelf staande of afzonderlijk bekeken ontwikkeling.
Barrièrewerking
Effect van een (ruimtelijke) ingreep waardoor vogels en andere dieren worden gehinderd
om zich te verplaatsen van het ene naar het andere gebied.
Biogeografische populatie
Een biogeografische populatie (ook wel aangeduid als flyway-populatie) van een
vogelsoort is een uit een bepaald broedgebied afkomstige populatie (groep) van vogels,
die niet of nauwelijks (genetische) uitwisseling heeft met andere populaties (van Roomen
et al. 2000).
Biotoop
Bepaalde plek of gebied met een uniform landschapstype waarin bepaalde planten of
dieren kunnen gedijen.
Breedfronttrek
Verspreide trek van vogels (als een ‘breed front’) over bepaalde gebieden. In
tegenstelling tot gestuwde plek vindt er op de trekroute geen stuwing plaats.
Compensatienatuur
Natuur aangelegd om te compenseren voor natuur die verloren is gegaan als gevolg van
een ingreep.
Deelgebied
Deel van het plan- of studiegebied
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Doorsnijding
Het in figuurlijke zin doorsnijden van een ruimtelijke zone door een bouwwerk als een
hoogspanningslijn.
Draadslachtoffers
Gewonde of dode vogelslachtoffers als gevolg van een aanvaring met een bovengrondse
hoogspanningslijn.
Droogmakerijen
Een voormalig veengebied dat in het verleden is uitgeveend, zodat er diepe plassen
ontstonden, die daarna zijn drooggemalen en in cultuur gebracht voor landbouwkundige
doeleinden.
Ecologie
Leer van de betrekkingen of relaties tussen organismen en hun omgeving.
Eendenkooi
Locatie waar door middel van een systeem van sloten (‘vangpijpen’) en een vijver in het
wild levende eenden worden gelokt ten behoeve van consumptie. Tegenwoordig
worden veel eendenkooien gebruikt om eenden te ringen voor wetenschappelijk
onderzoek.
Effectbeoordeling
Een beoordeling van effecten van een ontwikkeling of ingreep, aan de hand van een
effectbepaling.
EVZ
Ecologische Verbindingszone. Natuurgebied die als verbinding functioneert tussen
verschillende natuurgebieden. Planten en dieren kunnen door middel van een
verbindingszone zich verplaatsen tussen grotere natuurkernen/ -gebieden.
Expert judgement
Het oordeel van (externe) deskundigen ten behoeve van een bepaald vraagstuk.
Fasedraden
Een enkele draad of meerdere draden waardoor stroom wordt getransporteerd (ook
geleiders genoemd).
Flora- & Faunawet
Nationale wet, van kracht sinds 2002, welke de bescherming van dier- en plantensoorten
regelt.
Foerageren
Het zoeken naar voedsel door dieren.
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Gelijkstroom
Elektrische stroom die steeds dezelfde richting behoudt, dit in tegenstelling tot
wisselstroom.
Gestuwde trek
Concentratie van vogeltrek op bepaalde plekken zoals kustlijnen, veroorzaakt door
bijvoorbeeld groot open water dat trekvogels niet durven over te steken.
Getijdengebied
Gebied waarin dagelijks in een bepaald patroon waterstandswisselingen (eb en vloed)
optreden. Getijdengebieden staan in mindere of meerdere mate onder invloed van de
zee.
Habitat
Leefgebied of groeiplaats van een bepaald organisme.
Habitateisen
Eisen of randvoorwaarden welke een organisme aan het habitat stelt.
Habitatrichtlijn
Europese richtlijn uit 1992 waarin voor bepaalde natuurtypen, planten en dieren (anders
dan vogels) beschermde natuurgebieden zijn aangewezen.
Hoogspanningslijnen
Lijnen tussen de masten waar de elektriciteit door middel van draden/geleiders door
getransporteerd wordt.
Hoogspanningsnet
Transportnet van hoogspanningslijnen voor transport van elektrische energie vanaf
elektriciteitscentrales en tussen distributienetwerken.
Hoogspanningsverbinding
Verbinding tussen twee punten waar stroom door getransporteerd kan worden, zijnde
een bovengrondse of een ondergrondse verbinding.
Kolonie
Groep samenlevende dieren, zoals een groep broedende vogels.
Kwel
Water dat uit de ondergrond omhoog komt, afkomstig van verderop en hogerop
gelegen gebieden.
Laagveenpolder
Polder met een veenbodem (veen bestaat uit onverteerde plantenresten en is doorgaans
nat, sponsachtig en zuurstofarm).
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Landschapselement
Vaak door mensen aangelegd element binnen een (doorgaans) agrarisch landschap,
zoals bosjes en houtwallen.
Masterplan
Veelomvattend, uit vele onderdelen en uitvoeringsfasen bestaand plan.
Microtesla
Een miljoenste deel van een Tesla, de eenheid waarmee magnetische velden worden
uitgedrukt. Strikt genomen wordt met microTesla de magnetische inductie aangegeven,
maar in de praktijk wordt dit vaak magnetische veldsterkte genoemd.
Milieueffecten
Effecten op de leefomgeving door een bepaalde ingreep of maatregel.
Mitigeren
Het nemen van verzachtende maatregelen tegen negatieve effecten van een bepaalde
ontwikkeling of ingreep.
Natura 2000
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op grondgebied van de lidstaten van
de Europese Unie, welke beschermd zijn op grond van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn.
Pleisteren/pleisterplaats
Gebieden waar vogels na het broedseizoen verzamelen of verblijven, bijvoorbeeld als
voorbereiding op de trek, om te ruien of om op te vetten.
Natuurontwikkelingsgebied
Gebied met potentiele natuurwaarden, vaak met agrarische functie, dat wordt
omgevormd tot natuurgebied, meestal in aansluiting op een natuurkerngebied.
Noord- en Zuidring
De nieuw te bouwen hoogspanningsverbindingen moeten samen met al bestaande
hoogspanningsverbindingen twee ringen gaan vormen. Deze worden Noord- en
Zuidring genoemd. De Noordring komt tussen Beverwijk en Zoetermeer; de Zuidring
tussen Zoetermeer en Wateringen.
Ongewervelden
Dieren zonder wervelkolom of ruggengraat, zoals insecten.
Oppervlaktewater
Water dat zich aan de (aard)oppervlakte bevindt (meren, plassen, sloten etc.) of er net
onder, maar niet tot het grondwater behoort.
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PEHS
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Verbonden netwerk van (deels nog aan te
leggen) natuurgebieden (natuurkernen) en verbindingen daar tussen.
Plangebied
Het gebied waar de daadwerkelijke (ruimtelijke) ingreep plaats (kan) vinden.
Populatiemodel
Theoretisch model waarmee berekend kan worden hoe de aantallen van een
(vogel)populatie zich naar verwachting ontwikkelen.
Portaalconstructie
Bovengrondse hoogspanningsverbinding waarbij een speciaal type masten gebruikt
wordt om alle fasedraden in hetzelfde horizontale vlak (hoogte) te hangen.
Pulsintervallen
Interval tussen door vleermuizen uitgezonden echo’s. Deze echo’s worden door
vleermuizen gebruikt om zich te oriënteren en prooien te lokaliseren.
Randstad380
Projectnaam van de nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad tussen Beverwijk
en Wateringen.
Restlichtversterker
Nachtzichtapparatuur waarbij het resterende licht tot een duizend maal versterkt wordt.
Rode Lijstsoorten
(nationale) Lijst met dieren- en plantensoorten (per soortgroep) welke in het
voortbestaan bedreigd worden.
Schraalgrasland
Grasland met plantensoorten die kenmerkend zijn voor een weinig voedselrijk (schraal)
milieu.
Significant
Wanneer de kans dat een bepaald verschijnsel voorkomt, groter is dan normaal
gesproken door toeval kan voorkomen.
Slaaptrekroute
Dagelijkse trek van bepaalde
overnachtingsgebieden.

vogelsoorten

tussen

de

voedselgebieden

en

Studiegebied
Het totale onderzochte of bestudeerde gebied; dit gebied kan meer omvatten dan alleen
het plangebied.

213

Territoria
Meervoud van territorium; direct leefgebied van een dier welke tegen indringers
verdedigd wordt.
Verstoringszone
(ruimtelijke) Zone waarin in mindere of meerdere mate effecten op gedrag (van dieren)
als gevolg van verstoring kunnen optreden.
Vliegbeweging
Gerichte verplaatsing van een vogel.
Vogelrichtlijngebied
Europese richtlijn uit 1979 waarin voor zeldzame en bedreigde vogelsoorten beschermde
natuurgebieden zijn aangewezen.
Voorjaarstrek/najaarstrek
Trek van vogels tussen broed- en overwinteringsgebieden.
Wintrack
Merknaam van de magneetveldarme mast die is ontworpen en behoeve van onder meer
de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding.
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