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Voorwoord
In het kader van de aanleg van een 380 kV-verbinding, de Zuidring, tussen Wateringen
en Zoetermeer, vinden grootschalige ruimtelijke ingrepen plaats. Aangezien in het
plangebied beschermde soorten voorkomen, kan de ingreep (aanlegfase) leiden tot het
overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet met betrekking tot deze
soorten.
Tennet heeft het projectteam ecologie MER Zuidring van Bureau Waardenburg/
Omniplan gevraagd voor het uitvoeren van aanvullend veldonderzoek naar het
voorkomen van strikt beschermde soorten flora en fauna en het begeleiden van de
aanvraag van een ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet (natuurtoets) voor de
aanlegfase.
Ten behoeve van de aanvraag is voorliggende projectomschrijving opgesteld, waarin
wordt ingegaan op de in het gebied voorkomende soorten en maatregelen zijn
uitgewerkt die negatieve effecten op beschermde soorten dienen te voorkomen, te
beperken of te compenseren.
Aan voorliggende rapportage is vanuit Bureau Waardenburg door de volgende personen
een bijdrage geleverd:
-

F.L.A. Brekelmans
H.A.M. Prinsen

rapportage, veldwerk
projectleiding

Vanuit de opdrachtgever, TenneT TSO bv, is het project begeleid door Wenda van Dijk
en Marleen Schokker. Commentaar op een eerdere versie van deze rapportage is
geleverd door Geert van Wirdum (TNO), Nienke van Hest (Dienst Landelijk Gebied), Jan
Cevat (Dienst Landelijk Gebied) en Sander Figée (Dienst Regelingen).
Disclaimer
De studie betreft een beoordeling van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten
planten en dieren. Deze beoordeling is gebaseerd op bronnenonderzoek, veldonderzoek
en deskundigenoordeel. Veldonderzoek is altijd een momentopname. Bureau
Waardenburg waarborgt dat het onderzoek is uitgevoerd door deskundige onderzoekers
volgens de gangbare standaardmethoden. Het bureau is niet aansprakelijk voor
waarnemingen van soorten door derden en waarnemingen die na afronding van de
studie bekend worden gemaakt.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Het project Randstad380 betreft de realisatie van een hoogspanningsverbinding tussen
Wateringen, Zoetermeer/Bleiswijk en Beverwijk. In 2009 dient een 380 kV-verbinding
tussen de 380 kV-stations te Wateringen en Zoetermeer (Zuidring) beschikbaar te zijn en
in 2012 een verbinding naar het 380 kV-station te Beverwijk (Noordring). Het gaat bij
voorkeur om bovengrondse verbindingen, waarvan op grond van de vastgestelde
planologische kernbeslissing alleen om zwaarwegende redenen wordt afgeweken door
verkabeling ondergronds.
De aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer (Zuidring)
is een ruimtelijke ingreep, die gepaard zal gaan met grondverzet, oppervlakteverlies, de
kap van bomen en verstoring in de vorm van geluid, licht en beweging. Als gevolg
daarvan is het mogelijk dat negatieve effecten optreden op, in en rond het tracé
voorkomende beschermde soorten planten en dieren. In het Achtergronddocument
Natuur dat ten behoeve van de m.e.r.-procedure is opgesteld door het projectteam
ecologie m.e.r. Zuidring van Bureau Waardenburg/Omniplan, wordt ingegaan op de in
het gebied (potentieel) voorkomende beschermde soorten. Dit betreft bijvoorbeeld
vissen als de kleine modderkruiper en de bittervoorn en enkele vleermuissoorten. Het is
van belang te weten waar precies deze soorten voorkomen en óf en in welke mate de
ingreep zou kunnen leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet.
Tennet TSO bv heeft het projectteam ecologie MER Zuidring van Omniplan/Bureau
Waardenburg gevraagd voor het uitvoeren van aanvullend veldonderzoek naar het
voorkomen van strikt beschermde soorten flora en fauna en het begeleiden van de
aanvraag van een ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet (natuurtoets) voor de
aanlegfase. Ten behoeve van de aanvraag wordt een projectomschrijving opgesteld,
waarin onder andere maatregelen worden uitgewerkt die negatieve effecten op
beschermde soorten dienen te voorkomen, te beperken of te compenseren.

1.2

Uitgangspunten
Bij het uitvoeren van deze studie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De opdracht beperkt zich tot een toetsing aan de Flora- en faunawet (Bijlage 1);
in een toetsing aan de Natuurbeschermingswet of andere relevante (Provinciale)
wet- en regelgeving is niet voorzien;
Deze rapportage heeft betrekking op het tracé zoals bekend gemaakt aan de
Tweede Kamer op 23 mei 2008 door de minister van Economische Zaken
(projectminister) en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (brief met kenmerk ET/EM/8062663).
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-

-

-

Het veldonderzoek was gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van strikt
beschermde soorten (soorten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet) op en
rond deze tracé’s, welke als gevolg van de aanleg van het MMA of het VVA
negatieve effecten kunnen ondervinden;
De uiteindelijke effectbeoordeling en de aanvraag van ontheffing ex artikel 75 van
de Flora- en faunawet is gebaseerd op het besluit d.d. 23 mei. Kaarten met de
ligging van het tracé zijn opgenomen in Bijlage 2.
Het onderzoek richt zich tevens op de maatregelen die nodig of wenselijk zijn om
negatieve effecten ten aanzien van strikt beschermde soorten te voorkomen of te
beperken;
De resultaten van het veldonderzoek, in combinatie met het uitgevoerde
literatuuronderzoek ten behoeve van het MER, worden gebruikt voor het
aanvragen van een ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet. In
voorliggende projectomschrijving zijn mitigerende en compenserende maatregelen
beschreven die negatieve effecten op de voorkomende beschermde soorten
dienen te voorkomen dan wel te compenseren.

Soorten van Tabel 1 van de Flora- en faunawet
In het kader van de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet) zijn in voorliggende
rapportage maatregelen opgenomen voor een zorgvuldige omgang met planten en
dieren en hun directe leefomgeving. Een van deze maatregelen betreft het, voorafgaand
aan grondverzet en andere ruimtelijke ingrepen, verplaatsen van dieren naar een veilig
leefomgeving in de directe nabijheid. Onder deze dieren kunnen soorten zijn welke zijn
opgenomen in Tabel 1 van de Flora- en faunawet, waaronder de gewone pad en de
bruine kikker. Het vangen en direct weer loslaten van deze dieren op een veilige locatie
in de directe nabijheid van de vindplaats en binnen het leefgebied wordt geïnterpreteerd
als ‘bemachtigen’ en valt daarmee onder artikel 9 van de Flora- en faunawet. Voor dit
artikel geldt vrijstelling in het kader van voorliggende ingreep, welke wordt aangemerkt
als werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

1.3

Doelstelling
Het doel van het veldonderzoek is het vaststellen van de aanwezigheid van strikt
beschermde soorten op het tracé. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek, het
literatuuronderzoek dat ten behoeve van het MER is uitgevoerd en de uit te voeren
werkzaamheden is een natuurtoets uitgevoerd om te bepalen of verbodsbepalingen uit
de Flora- en faunawet worden overtreden. Aanvullend zijn mitigerende maatregelen
opgesteld om negatieve effecten op voorkomende beschermde soorten te voorkomen
dan wel te beperken.
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1.4

Omschrijving ingreep
Algemeen
De uit te voeren werkzaamheden worden nader uitgewerkt in bestekken. Dit betekent
dat precieze invulling en details van de werkzaamheden worden overgelaten aan de
uitvoerderende partij (aannemer). De uit te voeren werkzaamheden voor, tijdens en na
aanleg zijn echter nu al in voldoende detail bekend om in voorliggende rapportage op te
nemen (gegevens TenneT TSO bv).
De werkzaamheden ten behoeve van de bovengrondse verbinding en de ondergrondse
verbinding verschillen in belangrijke mate van elkaar en worden om die reden apart
besproken.
Werkzaamheden ten behoeve van bovengrondse verbinding
Realisatie werkterrein en toegangswegen
Op de plaats waar de masten komen, wordt een werkterrein ingericht van minimaal 60
bij 60 en maximaal 110 bij 110 meter. Daarnaast wordt een toegangsweg aangelegd.
Deze weg wordt zo kort mogelijk gehouden, maar bij masten die ver van de openbare
weg afliggen is de toegangsweg soms lang. Zowel het werkterrein als de toegangsweg
worden vrijgemaakt van beplanting en bebouwing. De breedte van de toegangsweg
varieert van 6 tot 10 meter en wordt uitgevoerd in een zand-, rijplaten- of schottenbaan.
Dit is mede afhankelijk van de draagkracht van de grond. Bij slechte draagkracht van de
grond wordt de bovenste laag weggeschoven en verbeterd met zand en puin. Rond de
bouwplaats en de toegangsweg komt een afrastering.
De aanleg van een bouwplaats en toegangsweg duurt enkele dagen. De bouwplaats
wordt na realisatie van de mast weer opgeruimd. Dat is twee tot zes maanden na de
start van de werkzaamheden.
Aanleg fundering
Nadat de bouwplaats gereed is gemaakt, kan de fundering worden aangelegd. Hiervoor
worden palen in de grond geheid. Bij steunmasten wordt er per mast een fundatie
gemaakt van 6 bij 6 meter, welke circa één meter onder het maaiveld ligt. Bij
hoekmasten wordt één massieve fundatie van 21 bij 4,5 meter aangelegd, welke circa
één meter onder het maaiveld ligt.
Eventueel moet er voorafgaand aan en tijdens het heien bronbemaling plaatsvinden.
Mastmontage
Vrachtwagens en diepladers zorgen voor het transport van de masten naar de
bouwplaats. De masten worden elk in onderdelen vervoerd en op de bouwplaats
gemonteerd. Met behulp van een grote kraan wordt de mastdelen direct vanaf de
vrachtwagen op de fundatie en op elkaar gemonteerd.
Trekken geleiders
Als de masten zijn gebouwd, kunnen de geleiders (de stroomdraden) worden
opgehangen.
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De geleiders kruisen sloten, wegen, spoorwegen, waterwegen of bedrijfsgebouwen. Ter
bescherming van deze obstakels worden er voor en achter het object jukken geplaatst.
Deze jukken worden in ongeveer twee dagen gebouwd.
In principe zal voor het trekken van de geleiders overal het nieuwe systeem van een
'rollengordijn' worden toegepast. Daarbij wordt lopend een dunne draad overgebracht
van de ene naar de andere mast, waarmee vervolgens met een katrollensysteem de
hoogspanningslijnen worden overgebracht. Dat maakt nauwelijks geluid en geeft ook
nauwelijks visuele hinder. Helicopters worden niet, of alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen, toegepast. Bij hoeken in de hoogspanningslijn wordt een geleider van
hoekmast tot hoekmast ingetrokken. In de tussenliggende masten die alleen maar de
functie hebben om de geleiderdraden omhoog te houden (dit zijn steunmasten) worden
voor de geleidermontage tijdelijk loopwielen gehangen. Zo kunnen de geleiderdraden in
één keer in een aantal masten worden getrokken.
De machines die nodig zijn voor het intrekken van de geleiderdraden staan opgesteld in
de nabijheid van zo’n hoekmast, ook wel trekmast genoemd. De opstelplaatsen voor de
lieren, remmachines en geleiderhaspels beslaan een oppervlak van circa 20 bij 30 meter
en bevinden zich op enkele tientallen meters afstand aan weerszijden van de hoekmast
of trekmast.
Al dit materieel wordt met tractoren naar de opstelplaatsen getransporteerd.
Opruimen werkterrein
Nadat alle geleiders zijn opgehangen, wordt het werkterrein opgeruimd. Dit kost één tot
twee dagen. Na afloop van alle bouw- en montageactiviteiten worden de bouwplaatsen
en toegangswegen zo goed als mogelijk weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Werkzaamheden ten behoeve van ondergrondse verbinding
Bij een ondergrondse verbinding wordt zoveel mogelijk gewerkt in open ontgraving. Dat
wil zeggen dat er een sleuf wordt gegraven, waar de kabels vervolgens in worden
gelegd. Het is niet altijd mogelijk om in open ontgraving te werken, bijvoorbeeld bij
kruisingen van wegen of een vaart. Ook kan er te weinig ruimte zijn om de sleuf in open
ontgraving te realiseren. Daar is namelijk een 35 meter brede strook voor nodig. In die
gevallen wordt gebruik gemaakt van een horizontaal gestuurde boring.
Hieronder zijn eerst de werkzaamheden voor de aanleg in open ontgraving beschreven,
daarna wordt ingegaan op activiteiten bij een boring.
Aanleg werkstrook, toegangsweg en centrale werkterreinen
In totaal is er voor de kabel een strook nodig van 35 meter breed. In deze strook ligt een
bouwweg, wordt de sleuf gegraven en kan materiaal worden opgeslagen. Naast deze
strook zijn er centrale werkterreinen nodig voor bijvoorbeeld opslag van materieel,
materialen, kantoren en kleedruimten. Vooraf wordt de werkstrook vrijgemaakt van
beplanting en bebouwing. De toegangs- en werkwegen worden gefundeerd met zand of
houtsnippers, waarop rijplaten worden gelegd.
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Graven kabelsleuf
Graven van een kabelsleuf duurt ongeveer een maand per kilometer. Voordat er
gegraven wordt, moet gestart worden met bemaling om de sleuf droog te maken en te
houden. Deze sleuf wordt bemaald totdat deze weer met grond is aangevuld.
Wanneer een sloot wordt gekruist, moet het water worden weggepompt. Afhankelijk
van de breedte van de sloot, wordt deze afgedamd met zand of damwanden over een
lengte van 14 meter. Voor kleine sloten (tot twee meter breed) wordt zand gebruikt,
sloten tot 5 meter breed worden met damwanden afgedamd. Bredere sloten kunnen niet
in open ontgraving worden gekruist, hiervoor is een boring noodzakelijk. Voor de aanleg
van toegangswegen worden sloten overbrugd, waarbij de waterverbinding door duikers
in stand wordt gehouden. In Tabel 1.1 wordt een indicatie gegeven van het aantal
(gedeeltelijke) dempingen van delen van sloten (maximale afstand van 14 meter).
Tabel 1.1 Aantal (gedeeltelijke) slootdempingen per deelgebied.
deelgebied

aantal dempingen

deelgebied 1

<5

deelgebied 2

<5

deelgebied 3

20

deelgebied 4

<5

deelgebied 5

<5

Aanbrengen en verdichten zandpakket
Afhankelijk van de ondergrond wordt een zandpakket in de sleuf aangebracht, waar de
kabel op uitgerold wordt. Dit zandpakket wordt verdicht met trilwalsen.
Installeren kabels
De kabels zitten met een lengte van ongeveer een kilometer op haspels. Er zijn voor de
verbinding twaalf kabels naast elkaar nodig. In de sleuf worden om de 50 meter
kabellegmachines geïnstalleerd. Daartussen staan een soort rollen, waarover de kabel
heen wordt getrokken met een lier. De installatie van de kabels duurt ongeveer drie
weken voor iedere kilometer.
Mofputten
Omdat er ongeveer een kilometer kabel op een haspel past, worden de kabels in delen
geïnstalleerd. Onderling worden de kabels verbonden met verbindingsmoffen. Bij de
moflocaties zijn zogenaamde aard- of crossbondingsputten geïnstalleerd waarmee
verbindingen tussen de kabels toegankelijk blijven.
Afwerken sleuf
Ook boven de kabel komt een laag schoon verdicht zand om beschadiging van de kabel
tijdens het aanvullen van de sleuf te voorkomen. Vervolgens wordt de sleuf aangevuld
met gebiedseigen materiaal. In gebieden waar veel zetting optreedt komt extra grond
boven de kabel, dat na verloop van tijd verdwijnt door de zetting.
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Aanleg booropstelling
De grootte van een booropstelling is afhankelijk van de lengte van de boring en de
diameter van het boorgat. Meestal kan volstaan worden met een booropstelling van 30
bij 30 meter, maar bij lange boringen is een ruimte van 60 bij 40 meter nodig. In
ongeveer twee dagen worden de ontvangstput en het intredepunt gegraven, waarna het
werkterrein wordt ingericht. Op het terrein komen een bentoniet recycle-installatie, een
boorstelling, een aggregaat en bestuurderskeet en dergelijke.
Mantelbuizen
Bij een boring komen de kabels in mantelbuizen (Figuur 1.1). Eén boring bestaat uit
meerdere boringen, omdat de kabels in groepjes van drie worden geplaatst. In totaal zijn
er dus vier boorgaten nodig om alle twaalf kabels te kunnen trekken. Naast de
mantelbuizen voor de kabels, wordt een extra mantelbuis geplaatst waarin andere
benodigde verbindingen worden getrokken. In het figuur hieronder staat een overzicht
van hoe de kabels komen te liggen.

T

T

omtrek
boorgat
PE buis 200/163
(water gevuld)

R

S

R

S

>5m

T

T

R

>5m

>10 m

>10 meter

S

R

S

>10 meter

Figuur 1.1. Ligging van de kabels en mantelbuizen (bron:
TenneT TSO bv).
De mantelbuizen worden in het verlengde van de boring uitgelegd. Omdat deze
mantelbuizen in beperkte lengte geleverd kunnen worden, moeten ze aan elkaar
gekoppeld worden tot de lengte van de boring. Deze werkzaamheden worden meestal
voor- of gelijktijdig met de boring uitgevoerd.
Eerst wordt een zogenaamde Pilot boring gemaakt. Dit is een relatief klein boorgat over
de beoogde boorlijn. Nadat de Pilot boring is gemaakt wordt, het boorgat groter
gemaakt met een ruimer. Afhankelijk van de diameter van het boorgat kan dit proces in
meerdere stappen gebeuren. Nadat het boorgat de juiste diameter heeft gekregen,
worden de mantelbuizen (vier stuks per boorgat) gelijktijdig ingetrokken.
Aanpassingen aan de stations
Wanneer gekozen wordt om grote delen van het tracé als ondergrondse verbinding uit
te voeren, moeten in de stations compensatiespoelen worden gebouwd. Deze
compensatiespoelen zijn noodzakelijk bij een ondergrondse verbinding en zijn
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omvangrijk in afmeting. De lengte van het ondergrondse tracédeel bepaalt de omvang
van de compensatie-installatie. In het ongunstigste geval is voor compensatiemiddelen
en randapparatuur bij de stations aan weerszijden van de kabelverbinding een extra
terrein van circa 100 bij 100 meter nodig.
Opstijgpunten
De overgang van een bovengrondse lijn naar een ondergrondse kabel en andersom
gebeurt via opstijgpunten. 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 anti-worteldoek en grind.

Figuur 1.2. Opstijgpunt (bron: TenneT TSO bv)
Voor de aanleg van een opstijgpunt wordt een tijdelijke toegangsweg gemaakt om het
terrein te ontsluiten. Deze bestaat uit een fundering van zand of houtsnippers
(afhankelijk van de ondergrond) met daarop metalen of kunststof rijplaten. Het terrein
waar het opstijgpunt komt wordt geëgaliseerd, waarna het met antiworteldoek wordt
afgesloten. Delen van het opstijgpunt moeten onderheid worden en daarna wordt er
beton gestort.
Afhankelijk van de bodemweerstand, wordt een aantal aardpunten geslagen. Rondom
het opstijgpunt worden blanke koperen leidingen ingegraven waarop al het ijzerwerk
geaard kan worden. Vervolgens kunnen alle onderdelen van het opstijgpunt gemonteerd
worden. Het opstijgpunt wordt afgewerkt met grind. Als laatste wordt de tijdelijke weg
naar het opstijgpunt verwijderd, waarna een fundatie wordt aangebracht en een
definitieve klinker- of tegelweg wordt aangelegd. De benodigde tijd voor de bouw van
een opstijgpunt is ongeveer een half jaar.
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1.5
1.5.1

Maatschappelijk belang en alternatievenonderzoek
Maatschappelijk belang
In Nederland nemen het gebruik en transport van elektriciteit al sinds decennia toe. Om
de elektriciteitsvoorziening vanaf circa 2011 te kunnen garanderen in de Randstad is een
nieuwe hoogspanningsverbinding noodzakelijk in dat gebied. Daarbij gaat het in eerste
instantie om de verbinding Zoetermeer en Wateringen (de Zuidring) en aansluitend om
de verbinding tussen Beverwijk en Zoetermeer (de Noordring). Dat er meer transport van
elektriciteit nodig is in de Randstad heeft met name de volgende redenen:
het elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren in hoge mate toe;
door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt bepaalt de consument bij welke
producent hij elektriciteit afneemt, waardoor het transport van energie over
langere afstanden moet plaatsvinden en meer transportcapaciteit noodzakelijk is;
door de vergroting van de productie en de import van elektriciteit in het zuidelijk
deel van de Randstad in de komende jaren, is een hogere transportcapaciteit naar
de rest van het land noodzakelijk.
Zonder de uitbreiding van het transportnetwerk in de Randstad zal op termijn het risico
ontstaan dat niet meer volledig aan de vraag om elektriciteit kan worden voldaan. Ook
wordt daarmee de kans op overbelasting van het net en stroomuitval in de Randstad
vergroot.
De noodzaak voor de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in de Randstad is door
het kabinet aangegeven in de planologische kernbeslissing ‘Randstad 380 kV
verbinding’. In deel 3 van de pkb (kabinetsstandpunt) is daarbij door het kabinet de nut
en noodzaak van de verbinding als volgt samengevat.
“ Met de nieuwe verbinding wordt voorzien in:
het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening in de Randstad door een ruimtelijk
beter gespreide aansluiting van de regionale transportnetten, met voldoende
capaciteit;
voldoende toekomstvaste transportcapaciteit, om elektriciteit die in de Randstad
wordt opgewekt af te voeren naar elders en omgekeerd;
extra waarborgen om te voorkomen dat het transport wegvalt in geval van
grootschalige calamiteiten in verbinding of stations;
een toekomstvaste ontsluiting van de grootschalige productielocaties op de
Maasvlakte en bij Velsen, met voldoende doorvoercapaciteit voor:
o
op deze locaties aanwezige productie en voorziene uitbreidingen daarvan;
o
de in de Noordzee voorziene windparken;
o
de op de Maasvlakte aan te sluiten hoogspanningsverbinding met GrootBrittannië.
Door de verbindingen Beverwijk-Zoetermeer en Zoetermeer-Wateringen zullen twee
ringvormige structuren ontstaan in het 380kV net in de Randstad (een zuidelijk en een
noordelijk ringnet), die elk op meerdere plaatsen verbonden moeten worden met de rest
van het 380 kV net. Het noordelijk ringnet (de Noordring) wordt gesloten door de
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verbinding Beverwijk-Zoetermeer, het zuidelijk ringnet (de Zuidring) door de verbinding
Wateringen-Zoetermeer.”
In pkb is voorts vastgelegd dat voor de twee ringen een aparte vervolgprocedure zal
worden gevolgd. Deze aanvraag heeft betrekking op de aanlegfase van de Zuidring.
1.5.2

Alternatievenonderzoek
Een hoogspanningsverbinding tussen Westerlee en Zoetermeer is in het Tweede
Structuurschema Energievoorziening (SEV II) opgenomen als ‘verbinding 15c’ (tabel 2,
kaart 1). Voor de verbinding Wateringen-Zoetermeer (de Zuidring) is in de pkb
vervolgens het zoekgebied voor de beste ruimtelijke inpassing van deze verbinding
vastgesteld. Dit gebied is vastgesteld op basis van de voor de pkb opgestelde SMB /
Habitattoets (13 oktober 2006). Binnen dit zoekgebied kunnen verschillende
tracéalternatieven worden onderzocht. Voor de verschillende ondergrondse en
bovengrondse
tracéalternatieven binnen het zoekgebied is vervolgens een
milieueffectbeoordeling uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat zowel bovengrondse als
ondergrondse aanleg van de hoogspanningsverbinding effecten kan hebben op flora en
fauna doordat dieren en planten en/of hun leefgebied worden verstoord. Deze effecten
kunnen in de aanlegfase deels voorkomen en deels gemitigeerd worden door het nemen
van maatregelen tijdens de aanleg.
Op 23 mei 2008 heeft hebben de minister van Economische Zaken (projectminister) en
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hun
gezamenlijke voornemen voor het tracé van de verbinding Wateringen-Zoetermeer
bekend gemaakt aan de Tweede Kamer (brief met kenmerk ET/EM/8062663). Bij dit
voornemen hebben de ministers naast de effecten op natuur en milieu (zoals onderzocht
in de milieueffectrapportage) de aspecten techniek, kosten en ruimtelijke ordening
afgewogen. Het aspect nettechniek heeft daarbij onder meer een belangrijke rol
gespeeld, omdat TenneT als netbeheerder na onderzoek heeft vastgesteld dat de
stabiliteit van het hoogspanningsnet bij ondergrondse aanleg (verkabeling) over grotere
lengten niet meer gegarandeerd kan worden. Daarbij geldt over het gehele tracé
Wateringen-Beverwijk een totale afstand van circa 20 kilometer ondergrondse
verbinding (aaneengesloten of in delen) als de technisch maximaal aanvaardbare lengte.
Op basis van de aspecten techniek, kosten, milieu en ruimtelijke ordening hebben de
ministers aangegeven dat zij voornemens zijn een tracé te kiezen dat gedeeltelijk
bovengronds en gedeeltelijk ondergronds is. Voor dit tracé zijn de diverse
uitvoeringsvergunningen voor de aanleg en het in werking hebben van de
hoogspanningsverbinding aangevraagd. Waaronder eveneens onderhavige ontheffing
krachtens de flora en faunawet voor de aanlegfase van de verbinding.
Ter
nadere
onderbouwing
van
het
maatschappelijk
belang
en
het
alternatievenonderzoek zijn de volgende documenten als bijlagen opgenomen bij de
aanvraag om ontheffing:
Planologische kernbeslissing Randstad 380 kV verbinding (deel 3,
kabinetsstandpunt en deel 4, besluit);
Strategische milieubeoordeling & habitattoets Randstad 380 kV verbinding;
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Achtergronddocument Natuur Zuidring (t.b.v. milieueffectrapportage);
Brief Ministers van EZ / VROM aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter
bekendmaking van het voornemen voor het tracé Wateringen-Zoetermeer.

2 Beschermde soorten
2.1

Veldonderzoek
Op 4, 5 en 7 maart 2008 zijn veldbezoeken gebracht aan het onderzoeksgebied, dat wil
zeggen de locaties waar werkzaamheden gaan plaatsvinden zoals omschreven in §1.4.
Op 10 juni is aanvullend de kerkpolder bezocht in verband met een wijziging van het
tracé.
Het veldwerk was gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van platte schijfhoren,
kleine modderkruiper, bittervoorn, rivierdonderpad, nesten van vogels die jaarrond zijn
beschermd en verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. Aanvullend zijn potentiële
leefgebieden van rietorchis en locaties waar hoge aantallen broedende vogels worden
verwacht in kaart gebracht. Tot slot is een beoordeling gemaakt van het mogelijk belang
van lijnvormige elementen als sloten en bomenrijen als vliegroute voor vleermuizen.
Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten vissen is uitgevoerd met
behulp van een schepnet. Het schepnet is ontwikkeld door de Stichting RAVON en is
geschikt voor het inventariseren van vissen en amfibieën in met name kleine wateren
(sloten, poelen) en oeverzones van grotere wateren. Het onderzoek naar vissen heeft
gericht plaatsgevonden op locaties waar in deze periode van het jaar vissen te
verwachten zijn. Dit betreft bijvoorbeeld duikers, sluisjes en oevervegetatie. Het doel van
de inventarisatie was om het voorkomen van beschermde soorten vissen op locaties
waar ingrepen aan het water gaan plaatsvinden in kaart te brengen.
Ten behoeve van het onderzoek naar het voorkomen van de platte schijfhoren zijn
monsters genomen van aquatische vegetatie en onderwaterbodem. Deze monsters zijn
in het laboratorium verwerkt met behulp van een zevenset. Het materiaal is op naam
gebracht door een macrofauna deskundige van Bureau Waardenburg (R. Munts).
Alle bomen op beide tracé’s zijn beoordeeld op aanwezigheid van nesten van vogels
welke jaarrond in gebruik zijn. Hierbij is gelet op de aanwezigheid van grote nesten en
(spechten)holen.

2.2

Voorkomen van beschermde soorten
Rietorchis
(Dactylorhiza praetermissa)
De rietorchis (gevlekte en ongevlekte vorm) komt voor zover bekend niet binnen het
plangebied voor. Deze soort is zo goed als verdwenen uit het agrarische buitengebied
van Zuid-Holland en is in zijn voorkomen beperkt tot natuurgebieden, wegbermen en
opgespoten terreinen.
Tijdens het veldonderzoek zijn geen locaties aangetroffen welke als bijzonder geschikt
voor de rietorchis kunnen worden aangemerkt. De aanwezige agrarische gronden
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worden begraasd, intensief bewerkt of bemest en zijn daardoor niet geschikt voor de
rietorchis. Andere gebieden zijn niet geschikt als gevolg van recente ruimtelijk ingrepen.
Op locaties waar recent (kalkrijk) zand is opgebracht kan sprake zijn van het ontstaan
van geschikte groeiplaatsen voor de rietorchis. Dit is het geval aan de zuidkant van
Pijnacker, waar ten behoeve van de aanleg van de N47 en het aanleggen van een
woonwijk pioniermilieus zijn ontstaan. De soort is van deze locatie vooralsnog niet
bekend.
Platte schijfhoren
De platte schijfhoren is niet tijdens het onderzoek waargenomen. De aangetroffen
soorten zoetwaterslakken betreffen algemeen voorkomende slakjes, welke weinig
specifiek zijn met betrekking tot hun leefgebied. Het betreft onder andere Valvata
cristata, Sphaerium corneum, Bithynia leachii, Bithynia tentaculata, Planorbis planorbis,
Radix ovata, Anisus vortex en Psidium subtruncatum. De platte schijfhoren is in 2004 bij
een macrofauna bemonstering waargenomen in een watergang in de Zuidpolder van
Delfgauw (bron: Bureau Waardenburg). Aangenomen mag worden dat deze soort op
meer locaties in deze polder voorkomt.
De wateren, die als gevolg van de ingreep worden aangetast, zijn beperkt geschikt voor
de platte schijfhoren. Het betreft voedselrijke, vaak als gevolg van bagger-achterstand,
ondiepe wateren. De kans op aanwezigheid van de platte schijfhoren op deze locaties
wordt klein geacht. De Zuidpolder van Delfgauw wordt als meest kansrijke locatie voor
deze soort beschouwd; daarnaast kan de soort lokaal voorkomen in de polder ten zuiden
van Delft en in oude polders in de omgeving van Pijnacker waar veen in de bodem
aanwezig is. De soort kan hier worden aangetroffen in voldoende diepe, ’s zomers niet
droogvallende wateren met ondergedoken waterplanten (vaatplanten en/of algen en
wieren).
Kleine modderkruiper
De kleine modderkruiper is tijdens het onderzoek op een aantal locaties waargenomen
(zie kaart Bijlage 3). De soort blijkt verspreid in het gebied voor te komen en kan als
algemeen worden beschouwd. De grootste aantallen zijn waargenomen in het westelijke
gedeelte van het onderzoeksgebied, meer naar het oosten lijkt de soort wat zeldzamer.
Dit heeft vermoedelijk te maken met de kwaliteit van de wateren, welke in het westelijk
gedeelte overwegend beter is (dieper, minder bagger, meer aquatische vegetatie). De
kleine modderkruiper is niet aangetroffen in ondiepe wateren (<30 cm), waar als gevolg
van achterstallig onderhoud een dikke baggerlaag aanwezig is. In dergelijke wateren lijkt
alleen de tiendoornige stekelbaars zich te kunnen handhaven.
Bittervoorn
De bittervoorn is tijdens het onderzoek in een tweetal polders waargenomen, te weten
de Woudse Polder ten westen van Den Hoorn en de Zuidpolder van Delfgauw (zie kaart
Bijlage 3). De soort is hier alleen waargenomen in de wat grotere, brede sloten en
vaarten. De dichtheden zijn lokaal hoog, mogelijk als gevolg van winterclustering. De
bittervoorn is niet aangetroffen in de overwegend kleine en ondiepe wateren ten zuiden
van Delft (Midden Delfland, Abtswoude) en ten oosten van Pijnacker (Voorafsche
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Polder). Dit wordt bevestigd door de heer J. Cöp, gebiedsdeskundig, die de soort vooral
kent van de wat oudere polders (met veen) en in mindere mate van droogmakerijen.
Verwacht wordt dat de soort in deze gebieden wel voorkomt, maar vooral in de
overwegend grotere wateren (brede sloten, vaarten, plassen e.d.) en in lage dichtheden.
Dergelijke wateren worden in het kader van de ingreep niet aangetast (boringen).
Rivierdonderpad
De rivierdonderpad is niet in het onderzoeksgebied waargenomen. Mogelijk komt de
soort voor in de wat grotere vaarten en plassen; dergelijke wateren worden als gevolg
van de geplande werkzaamheden niet aangetast.
Broedvogels (jaarrond beschermd nest)
In een aantal bomen op en direct langs de tracé’s van de onderzochte alternatieven zijn
grotere nesten aangetroffen (zie kaarten Bijlage 3). Dergelijke nesten kunnen in gebruik
zijn door soorten als zwarte kraai en ransuil. Van geen van de nesten kon bewoning door
een van deze soorten worden vastgesteld dan wel worden uitgesloten. Zwarte kraaien
zijn verspreid in het gebied waargenomen maar vertoonden bij deze nesten geen
territoriaal gedrag. In een den in een woonwijk aan de westkant van Delft (Buitenhof)
zijn twee ransuilen aangetroffen. Dit betreft een (winter)roestlocatie, mogelijk broeden
deze dieren in de omgeving. In het Woudse Bos, ten westen van Den Hoorn, is een
tweetal nesten aangetroffen welke potentieel geschikt zijn als nestplaats voor ransuil.
Van dit bos is het voorkomen van broedende ransuilen bekend. Ook in het Abtswoudse
Bos zijn enkele nesten waargenomen welke gebruikt kunnen worden door de ransuil.
Ten oosten van Pijnacker is in een boomgroep een nest waargenomen, welke mogelijk in
gebruik is door buizerd; een tweetal buizerds verbleef in de directe nabijheid van dit nest
tijdens het veldbezoek.
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van de steenuil. Op enkele
locaties op het tracé zijn knotwilgen en knotessen aanwezig welke geschikt zijn voor de
steenuil. Aan de Abtswoude, ter hoogte van nr. 22, is een aantal wilgen gecontroleerd
op sporen van de steenuil; deze zijn niet waargenomen (zie kaart Bijlage 3). De bewoner
van het pand meldt slechts af en toe een uil (onbekend welke soort); wel broedt in een
van de wilgen een wilde eend. In 2004 is in de omgeving, bij nr. 24, een steenuil
waargenomen (www.waarneming.nl). Het is niet bekend of hier nog een territorium in
de directe omgeving aanwezig is.
De boomvalk is als broedvogel bekend uit de omgeving van het Shell-tankstation
Ruyven. Tijdens het onderzoek is aan de westkant van de A13, in de bomenrij bij het
tankstation, een tweetal nesten waargenomen. Het was tijdens het bezoek nog niet
mogelijk vast te stellen of deze nesten door boomvalk of andere soorten in gebruik zijn.
Op de golfbaan Delfland zijn kunstmatige nestgelegenheden aanwezig voor ooievaar en
torenvalk. Het ooievaarsnest is niet in gebruik, het is onbekend of de torenvalkkast in
gebruik is.
Spechtenholen zijn niet aangetroffen in bomen op beide tracé’s.
Broedvogels overig
Overal op en rond de beide tracé’s zijn biotopen aanwezig waar vogels kunnen broeden.
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In weilanden, akkers en andere open gebieden worden soorten verwacht als grutto,
veldleeuwerik, kievit en scholekster. Vooral de polder ten westen en zuiden van de Delft,
de Zuidpolder van Delfgauw en de polders tussen Pijnacker en Zoetermeer (Voorafsche
Polder) zijn geschikt als broedgebied voor weidevogels.
Langs en op sloten en andere oppervlaktewateren worden wilde eend, meerkoet,
waterhoen, fuut en diverse andere watervogels verwacht. Deze soorten maken nesten
op water (meerkoet, fuut), op de oever of in bomen (knotwilgen, knotessen e.d) op de
oever.
In ruigten, struweel en bossen kan een groot aantal soorten worden verwacht. Dit
betreft algemeen voorkomende soorten als heggemus, roodborst, merel, zanglijster, en
winterkoning, maar ook relatief zeldzamere soorten als spotvogel en nachtegaal.
Vleermuizen
Alle bomen op de tracé’s van beide varianten zijn beoordeeld op hun (mogelijk) belang
als verblijfplaats, vliegroute of foerageergebied voor vleermuizen.
Mogelijke verblijfplaatsen in bomen of bebouwing op het tracé zijn niet aangetroffen. De
aanwezige bomen zijn overwegend jong waardoor geen natuurlijke holten (spleten,
scheuren), spechtenholten of loshangende bast aanwezig zijn. Locaties waar
daadwerkelijk scheuren en spleten aanwezig zijn, zijn beoordeeld als ongunstig. De
reden daarvoor is bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor predatoren of het inlopen van
regenwater.
Op een drietal locaties zijn bomenrijen aanwezig welke gebruikt kunnen worden als
oriënterend element (vliegroute) door vleermuizen én door hun ligging van belang
zouden kunnen zijn voor lokale populaties (geen alternatieven in directe omgeving). Het
betreft een knotwilgenrij aan de westzijde van de Delfsche Schie, een bomenrij op de
Landscheiding van Delfland en Schieland en de bomenrijen aan weerszijde van de A13
ter hoogte van Ruyven.
Foerageergebieden waar grote aantallen dieren van gebruik maken worden niet
verwacht. Vooral gebieden met bomen en opgaande vegetatie kunnen als foerageergebied van belang zijn voor lokale populaties. Dit zijn de bossen en bosranden als het
Abtswoudse Bos, Vrijenban en de Landscheiding van Delfland en Schieland.

2.3

Effecten op soorten
Rietorchis
Voorzover bekend komt de rietorchis niet in het plangebied voor; de soort is uit het
agrarisch gebied van Zuid-Holland zo goed als verdwenen. Het is echter niet uit te
sluiten dat incidenteel een exemplaar voorkomt, specifiek in de omgeving van Pijacker,
waar als gevolg van het opbrengen van zand geschikt leefgebied kan ontstaan. In
voorkomende gevallen worden maatregelen getroffen om de groeiplaatsen te
beschermen of de individuen te behouden (zie § 3.3). Negatieve effecten op de gunstige
staat van instandhouding zijn, met inachtneming van de mitigerende maatregelen, niet
aan de orde.

20

Als gevolg van de ingreep worden mogelijk artikel 8 (verwijderen van groeiplaats) en
artikel 13 (verplaatsen) overtreden.
Platte schijfhoren
De platte schijfhoren is tijdens het onderzoek niet aangetroffen; het valt echter niet uit te
sluiten dat de soort lokaal toch voorkomt. In 2004 is de soort aangetroffen in een sloot
in de Zuidpolder van Delfgauw (bemonstering Bureau Waardenburg voor
Hoogheemraadschap van Delfland), nabij de Plas van Ruyven. Verwacht mag worden
dat de soort op meer locaties in deze polder voorkomt. Waarschijnlijk zijn vooral de
oudere polders met veen aan het oppervlak geschikt voor de soort.
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijke en zeer beperkte aantasting en
verkleining van het lokale leefgebied. Dit heeft geen negatieve invloed op de gunstige
staat van instandhouding van de platte schijfhoren, omdat de ingreep te beperkt van
omvang is, de invloed slechts tijdelijk van aard is en mitigerende maatregelen worden
getroffen om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Individuele dieren
worden, indien aanwezig, met daartoe geschikte werkwijzen (zie § 3.4) beschermd of
verplaatst (mitigatie).
Als gevolg van de ingreep worden de artikelen 9 (vangen), 11 (beschadigen vaste rusten verblijfplaats) en 13 (verplaatsen) overtreden.
Kleine modderkruiper
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijke aantasting en als gevolg daarvan
beperkt verlies van leefgebied. Dit heeft geen negatieve invloed op de gunstige staat van
instandhouding van de kleine modderkruiper, omdat de ingreep te beperkt van omvang
is, de invloed slechts tijdelijk van aard is en mitigerende maatregelen (zie §3.5) worden
getroffen om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen.
Als gevolg van de ingreep worden de artikelen 9 (vangen, bemachtigen en met het oog
daarop opsporen), 11 (beschadigen vaste rust- en verblijfplaats) en 13 (verplaatsen)
overtreden.
Bittervoorn
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijke aantasting en als gevolg daarvan
beperkt verlies van leefgebied. Dit heeft geen negatieve invloed op de gunstige staat van
instandhouding van de bittervoorn, omdat de ingreep te beperkt van omvang is, de
invloed slechts tijdelijk van aard is en mitigerende maatregelen (zie § 3.5) worden
getroffen om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen.
Als gevolg van de ingreep worden de artikelen 9 (vangen, bemachtigen en met het oog
daarop opsporen), 11 (beschadigen vaste rust- en verblijfplaats) en 13 (verplaatsen)
overtreden.
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Vogels (jaarrond beschermd nest)
Op een zestal locaties op en direct langs de tracé’s zijn nesten aangetroffen in bomen
(zie kaart Bijlage 3). Deze nesten kunnen in gebruik zijn door zwarte kraai, ransuil,
boomvalk, buizerd en andere soorten die verscheidene jaren achtereen gebruik maken
van hetzelfde nest. Van geen van deze nesten is daadwerkelijke bewoning door vogels
vastgesteld, maar dat is gelet op de tijd van het jaar waarin het onderzoek heeft
plaatsgevonden voor de meeste soorten nog niet mogelijk. Derhalve wordt gewerkt met
de aanname dat deze nesten jaarrond in gebruik zijn.
Op één locatie zal als gevolg van het kappen van bomen sprake zijn van verlies van
nesten, te weten een bosperceel direct ten oosten van Abtswoude. In dit perceel is een
drietal nesten waargenomen, die verloren zullen gaan. Deze nesten zijn mogelijk in
gebruik door ransuil, buizerd of zwarte kraai. Gelet op de omvang van het bos en de
mogelijkheden voor nieuwe nesten en het aanbod van oude nesten wordt niet verwacht
dat dit een negatief effect zal hebben op de soorten die van de nesten gebruik maken.
Om negatieve effecten op de instandhouding van het lokale aanbod van
nestgelegenheid van deze soorten te voorkomen zal compensatie van verloren nesten
plaatsvinden. Deze compensatie bestaat uit het plaatsen van kunstmatige boomnesten
(zie Bijlage 4).
Op de overige locaties gaan de tracé’s langs bomen met nesten of bomen die geschikt
zijn als broedlocatie voor de steenuil. Dit betekent dat in de aanlegfase sprake kan zijn
van verstoring van broedende vogels. Het is niet mogelijk om voor verstoring van
broedende vogels ontheffing te krijgen. Om verstoring te voorkomen worden
mitigerende maatregelen getroffen (zie § 3.6 en § 3.7).
Om het lokale aanbod nestplaatsen voor vogels die gebruik maken van oude nesten te
waarborgen zal elk verloren nest worden gecompenseerd. Om verstoring met wezenlijke
invloed van broedende vogels te voorkomen worden mitigerende maatregelen
getroffen. Aangezien enkele nesten, buiten de broedtijd, worden verwijderd, is
ontheffing nodig van artikel 11.
Broedvogels (overig)
Als gevolg van de ingreep kan verstoring met wezenlijke invloed op het broedsucces van
vogels optreden. Hiervoor kan geen ontheffing worden verkregen. Om wezenlijk
negatieve effecten op broedende vogels te voorkomen worden mitigerende maatregelen
getroffen (zie § 3.6).
Mitigerende maatregelen worden getroffen om verstoring met wezenlijke invloed op
broedende vogels te voorkomen.
Vleermuizen
Als gevolg van de ingreep worden geen bebouwing of bomen aangetast die in gebruik
zijn als verblijfplaats. Van directe aantasting of beschadiging van vleermuizen of
verblijfplaatsen is als gevolg van de ingreep nog geen sprake.
In beperkte mate is sprake van aantasting van foerageergebied, namelijk daar waar de
tracé’s door bosgebied lopen. De in het gebied voorkomende vleermuizen zijn
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overwegend soorten van halfopen, kleinschalig landschap en bosranden. Negatieve
effecten op foerageergebieden als gevolg van het kappen van bomen worden niet
verwacht. Indirecte effecten als gevolg van verstoring door geluid en licht worden
evenmin verwacht, aangezien de werkzaamheden overdag worden uitgevoerd.
Daarnaast worden maatregelen getroffen om verlichting van potentieel waardevolle
foerageergebieden te voorkomen.
Op enkele locaties is sprake van aantasting van lijnvormige structuren die potentieel
geschikt zijn als vliegroute. Gelet op de uit de omgeving bekende soorten wordt
verwacht dat gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone
grootoorvleermuis van deze structuren gebruik kunnen maken. Als gevolg van de
ingreep ontstaan kleine ‘gaten’ in deze structuren, van maximaal 50 meter breed. Deze
lengte is voor genoemde soorten goed overbrugbaar en het is niet de verwachting dat
deze aantasting gevolgen heeft voor de soorten die mogelijk van de structuren gebruik
maken. Mitigerende maatregelen worden getroffen om verstoring (door licht) op
lijnvormige structuren te voorkomen. Van indirecte aantasting van vliegroutes is dan ook
geen sprake.
Als gevolg van de ingreep worden geen verbodsartikelen overtreden; mitigerende
maatregelen worden getroffen om negatieve effecten op het gebruik van
foerageergebieden of vliegroutes te voorkomen.
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3 Maatregelen
3.1

Inleiding
De voorgestelde maatregelen hebben tot doel het voorkómen dan wel zoveel mogelijk
beperken van schade aan individuen, populaties en leefgebieden van middels de Floraen faunawet strikt beschermde soorten. Het betreft maatregelen voor de strikt
beschermde soorten, waarvoor ontheffing wordt aangevraagd en maatregelen ter
voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen van soorten, waarvoor geen
ontheffing is aangevraagd. Daarnaast geven de maatregelen invulling aan de zorgplicht
(artikel 2 van de Flora- en faunawet). Hiermee is gewaarborgd dat de werkzaamheden
geen negatieve effecten hebben op de gunstige staat van instandhouding van
(beschermde) soorten.
In paragraaf 3.9 worden de voor beschermde flora en fauna belangrijkste locaties nader
uitgelicht en worden locatiegerichte maatregelen beschreven.

3.2

Algemene maatregelen
De algemene maatregelen geven invulling aan de zorgplicht. Door het toepassen van
deze maatregelen wordt het onnodig doden, verwonden en verstoren van dieren zoveel
mogelijk voorkomen.
1. Werkzaamheden vinden in eerste instantie plaats in de daglichtperiode, zodat
verstoring van de omgeving door (bouw)verlichting wordt voorkomen. Bij
nachtelijke verlichting van bouwplaatsen en opslagterreinen wordt uitstraling
naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen. In beginsel wordt gebruikt
gemaakt van infraroodcamera-beveiliging, eventueel aangevuld met verlichting
met bewegingsmelders.
2. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden wordt de locatie en de directe
omgeving daarvan kort gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Hierdoor
wordt het terrein ongeschikt als leefgebied voor algemeen voorkomende
beschermde zoogdieren en amfibieën.
3. Voordat een werkgebied met hoog opgaande kruidige vegetatie of struiken
wordt gemaaid, gefreesd of vergraven, wordt het terrein doorzocht op de
aanwezigheid van egels. Deze vluchten bij naderende verstoring namelijk niet
weg. Eventueel aangetroffen egels worden (voorzichtig!) met beschermende
handschoenen opgepakt en verplaatst naar een nabijgelegen gelegen locatie
binnen het leefgebied waar voldoende dekking aanwezig is en geen
werkzaamheden plaatsvinden.
4. Structuren die gebruikt kunnen worden als verblijfplaats door dieren, waaronder
hopen takken, puin en bladeren, boomstammen en stronken, worden zoveel
mogelijk gespaard. Wanneer het sparen van dergelijke structuren niet mogelijk is
worden deze vooraf gecontroleerd op aanwezigheid van dieren. Wanneer dieren
(egels, padden, kikkers e.d.) worden aangetroffen worden deze direct en
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zorgvuldig verplaatst naar een vergelijkbare structuur buiten het werkgebied,
maar binnen het leefgebied van deze soorten.
5. Onnodige verstoring door betreding, licht en geluid van terreinen, waar planten
en dieren (kunnen) verblijven wordt vermeden. Verstoring kan in veel gevallen
worden voorkomen door kwetsbare gebieden af te zetten of te markeren in het
veld en vervolgens te ontzien van betreding. Als met verlichting wordt gewerkt
kan gekozen worden voor armaturen die weinig strooilicht veroorzaken. Door
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren kan de duur van
geluidsverstoring beperkt worden.

3.3

Planten
Voor zover bekend komen op de locaties waar werkzaamheden plaats gaan vinden geen
beschermde soorten planten voor. Het is in een gebied van dergelijke omvang echter
niet uit te sluiten dat incidenteel orchideeën blijken voor te komen in bijvoorbeeld oevers
van sloten. De volgende maatregelen dienen in voorkomende gevallen te worden
uitgevoerd:
6. In eerste instantie wordt getracht de groeiplaats te ontzien, door de
werkzaamheden indien redelijkerwijs mogelijk op een andere locatie uit te
voeren of door markering en/of beschermingsmiddelen aan te brengen. Het
gaat daarbij om werkzaamheden als het plaatsen van bouwketen, opslag van
zand e.d., dat wil zeggen werkzaamheden die op verschillende locaties kunnen
worden uitgevoerd zonder van invloed te zijn op ligging van de masten en
leidingen (deze kunnen NIET op een andere locatie worden uitgevoerd).
7. Indien het niet mogelijk is de groeiplaats te ontzien, wordt met behulp van een
graafmachine of handmatig de plant met omliggende vegetatie voldoende diep
uitgegraven (minimaal 40 cm) en direct verplaatst naar een geschikte locatie in
de directe omgeving of tijdelijk opgeslagen en later teruggeplaatst. Indien de
plant voor korte tijd wordt opgeslagen dient de kluit vochtig te worden
gehouden.
1
8. Bij verplaatsing van beschermde planten wordt een ter zake kundige betrokken.

3.4

Platte schijfhoren
Bij het dempen, droogleggen of vergraven van wateren dient rekening te worden
gehouden met het voorkomen van de platte schijfhoren. Het gaat daarbij om
permanente wateren die ’s zomers niet droogvallen en waarin ondergedoken
waterplanten (inclusief draadalg) aanwezig zijn. Alle werkzaamheden hebben hooguit
1

Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:
• Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of
• Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of
• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor
in Nederland bestaande organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.).
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betrekking op een klein gedeelte (<5% van de lengte) van een sloot of watergang. De
werkzaamheden hebben dan ook betrekking op individuen en hebben op
populatieniveau geen effect. Over de ecologie van de platte schijfhoren in Nederland is
nog relatief weinig bekend. Evenmin is duidelijk welke maatregelen het beste getroffen
kunnen worden om negatieve effecten te voorkomen. Gelet op de grootte van de
diertjes (enkele mm.) en het feit dat de soorten moeilijk van andere slakjes te
onderscheiden zijn is het niet zinnig individuen te vangen en te verplaatsen. Te treffen
maatregelen hebben dan ook betrekking op de directe leefomgeving van populaties van
de soort en niet op individueel niveau.
9. Voorafgaand aan het gedeeltelijk dempen of droogleggen van een sloot of
watergang wordt uit het betreffende gedeelte minimaal 50% van de
hoeveelheid ondergedoken waterplanten, inclusief draadalg, verwijderd. In het
winterperiode wordt bodemmateriaal, waarin de slakjes overwinteren, met een
kraan (bak) verplaatst naar het aangrenzende water. Verwijderde planten
worden direct vanuit het water in een waterdichte bak, emmer of plastic zak
gedaan en binnen 5 minuten verplaatst naar het resterende gedeelte van de
sloot dat (a) in open verbinding staat met andere wateren of (b) het grootste
resterende gedeelte.
10. Het lozen van water, vrijkomend bij bemaling, mag niet plaatsvinden in
leefgebied van platte schijfhoren (specifiek Zuidpolder van Delfgauw), wanneer
dit negatieve gevolgen heeft voor het leefgebied van deze soort. Dit is het geval
bij zuurstofloos of vervuild water. In overleg met de waterkwaliteit en kwantiteitbeherende instantie wordt in voorkomende gevallen gekozen voor een
andere oplossing of locatie.

3.5

Kleine modderkruiper, bittervoorn
Bij het dempen, droogleggen of vergraven van wateren en bemaling dient rekening te
worden gehouden met het voorkomen van kleine modderkruiper en bittervoorn. Alle
werkzaamheden hebben hooguit betrekking op een klein gedeelte (<5% van de lengte)
van een sloot of watergang. De werkzaamheden hebben dan ook betrekking op
individuen en hebben op populatieniveau geen effect. Aanvullende eisen met betrekking
tot temperatuur van het water en omgevingstemperatuur worden dan ook niet nodig
geacht. De werkzaamheden worden, gelet op het broedseizoen van vogels, uitgevoerd
in het najaar en winter (na 15 september 2009) en daarmee niet in de meest kwetsbare
periode (voortplanting) van deze vissen.
11. Voorafgaand aan het gedeeltelijk dempen of droogleggen van een sloot of
watergang wordt het betreffende gedeelte zoveel mogelijk vrij gemaakt van
beschermde vissen. Dit gebeurt door op de locatie waar een damwand wordt
geplaatst of zand wordt gestort het water én de onderwaterbodem te beroeren
met bijvoorbeeld (de bak van) een graafmachine, waardoor aanwezige vissen
vluchten.
12. Werkzaamheden vinden altijd plaats in de richting van (a) open water of (b) het
grootste resterende gedeelte van de watergang indien het een geïsoleerd
systeem betreft.
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13. Na plaatsen van beide damwanden of zandlichamen wordt het gedeelte waar
werkzaamheden gaan plaatsvinden leeggepompt tot het waterpeil een niveau
heeft bereikt van ongeveer 10 cm. Op dat moment worden aanwezige vissen
met een schepnet verwijderd en verplaatst naar het resterende gedeelte van de
sloot dat (a) in open verbinding staat met andere wateren of (b) het grootste
resterende gedeelte.
14. Het gedeelte waar werkzaamheden plaats gaan vinden wordt verder
leeggepompt en gecontroleerd op achtergebleven vissen en zoetwatermosselen.
Deze dieren worden weggevangen, tijdelijk (max. 15 minuten) bewaard in een
half met slootwater gevulde emmer en in het hierboven nader omschreven
resterende slootgedeelte losgelaten.
15. Het lozen van water, vrijkomend bij bemaling, mag niet plaatsvinden in
leefgebied van bittervoorn en kleine modderkruiper wanneer dit negatieve
gevolgen heeft voor het leefgebied van deze soorten. Dit is het geval bij
zuurstofloos of vervuild water. In overleg met de waterkwaliteit en kwantiteitbeherende instantie wordt in voorkomende gevallen gekozen voor een
andere oplossing of locatie.
16. Genoemde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of onder
begeleiding van een ter zake kundige.

3.6

Vogels (broedvogels algemeen)
Overal in het plangebied komen vogels voor; in het broedseizoen dient dan ook rekening
te worden gehouden met het voorkomen van broedende vogels. Het is mogelijk dat
broedvogels zich vestigen op terreinen die bouwrijp zijn gemaakt en in zandlichamen.
Genoemde maatregelen zijn gericht op het voorkómen van broedende vogels, niet op de
bestrijding daarvan. De uitvoering staat gepland buiten het broedseizoen, vanaf 15
september 2009. Indien werkzaamheden onverhoopt binnen het broedseizoen moeten
worden uitgevoerd, dienen onderstaande maatregelen te worden uitgevoerd. Het is van
belang de planning van de werkzaamheden af te stemmen met een deskundige op het
gebied van broedvogels.
17. Wanneer werkzaamheden zijn gepland in de periode waarin broedende vogels
aanwezig kunnen zijn (half januari – eind augustus), wordt in de periode van 1
september tot uiterlijk 1 maart de locatie waar werkzaamheden gaan
plaatsvinden en de directe omgeving daarvan (beïnvloedingssfeer
werkzaamheden) ongeschikt gemaakt voor broedvogels. Dit wordt gedaan door
aanwezige houtige begroeiing, ruigtes e.d. te verwijderen en de vegetatie
tenminste vanaf half januari permanent kort te houden en het maaisel te
verwijderen. Aanvullend wordt twee keer per week het terrein verstoord door
bijvoorbeeld een rondrijdende tractor waarachter kettingen zijn bevestigd. Deze
maatregelen worden uitgevoerd in overleg met en onder begeleiding van een
ter zake kundige op het gebied van (broed)vogels.
18. Om vestiging van broedvogels in perioden waarin niet wordt gewerkt
(waaronder weekenden) te voorkomen, dienen, in verband met gewenning,
elkaar afwisselende maatregelen te worden getroffen. Deze kunnen bijvoorbeeld
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bestaan uit, afhankelijk van de te verwachten soorten, het plaatsen van
vogelverschrikkers, ophangen van linten, plaatsen gaskanon en verstoring met
aangelijnde honden.
19. Zandlichamen dienen in de periode vanaf begin april tot eind juli te worden
afgedekt of te worden afgevlakt om vestiging van oeverzwaluw te voorkomen.
20. Voorafgaand aan werkzaamheden wordt binnen de te verwachten
beïnvloedingssfeer van de werkzaamheden gezocht naar broedende vogels. In
voorkomende gevallen worden nesten duidelijk en zonder verstoring te
veroorzaken gemarkeerd, ontzien en/of afgeschermd tot het tijdstip waarop het
nest wordt verlaten na succesvol broeden. Indien het vermoeden bestaat dat de
werkzaamheden alsnog leiden tot verstoring met wezenlijke invloed op het
broedsucces, wordt maatwerk getroffen of worden de werkzaamheden
opgeschort.

3.7

Vogels waarvan nestplaatsen jaarrond zijn beschermd
Binnen het plangebied komen enkele soorten vogels voor waarvan de nesten jaarrond
zijn beschermd (zwarte kraai, ransuil, buizerd). Met betrekking tot deze soorten zijn de
volgende maatregelen van belang:
21. In eerste instantie wordt getracht bomen waarin vaste nesten aanwezig zijn te
ontzien waar redelijkerwijs mogelijk. Wanneer als gevolg van het kappen van
bomen nesten worden vernietigd, vindt compensatie plaats voor elk vernietigd
nest. Dit wordt gedaan door in de omgeving van het oude nest een nieuw nest
te plaatsen. In Bijlage 4 is een voorbeeld van een compensatienest gegeven.
22. Nestkasten die worden gebruikt door bijvoorbeeld torenvalk en die vanwege de
werkzaamheden moeten worden verwijderd, worden in de directe omgeving
verplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een nieuwe vervangende
nestkast in de directe omgeving geplaatst.
23. Voor alle soorten geldt: verstoring van broedende vogels dient voorkomen te
worden door werkzaamheden uit te voeren buiten de periode waarin broedende
vogels aanwezig zijn of door passende maatregelen te treffen (maatwerk).

3.8

Vleermuizen
Bomen met verblijfplaatsen van vleermuizen worden niet gekapt, evenmin wordt
bebouwing gesloopt. Met betrekking tot vleermuizen worden geen verbodsartikelen
overtreden, wanneer de volgende maatregelen in acht worden genomen:
24. De meeste soorten vleermuizen zijn lichtmijdend. Werkzaamheden vinden dan
ook in eerste instantie plaats in de daglichtperiode, zodat verstoring van de
omgeving door (bouw)verlichting wordt voorkomen. Bij nachtelijke verlichting
van bouwplaatsen en opslagterreinen en wanneer om belangrijke redenen
werkzaamheden buiten de daglichtperiode worden uitgevoerd, wordt uitstraling
naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen door gebruik te maken van
aangepaste armatuur en zorgvuldige plaatsing van verlichting. In beginsel wordt
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gebruikt gemaakt van infraroodcamera-beveiliging, eventueel aangevuld met
verlichting, die wordt ingeschakeld door bewegingsmelders.
25. Voor lijnvormige, opgaande structuren geldt dat geen ‘gaten’ groter dan 50 m.
mogen ontstaan in de bomenrij. Na de werkzaamheden worden gaten in een
bomenrij gedicht door herplant van bomen of struiken (minimaal 4 m. hoog).

3.9

Locatiegerichte maatregelen
Een aantal locaties in het onderzoeksgebied is van relatief groot belang voor beschermde
fauna. Het betreft onder andere locaties met wateren waarin de dichtheid van kleine
modderkruiper of bittervoorn hoog is of waar mogelijke nesten van ransuil of andere
boombroedende roofvogels en uilen aanwezig zijn. Op deze locaties dient extra
aandacht te worden besteed in de aanlegfase, om negatieve effecten op beschermde
soorten zoveel mogelijk te voorkomen. De algemene maatregelen (paragraaf 3.2) zijn
zowel hier als in de rest van het plangebied van toepassing. De maatregelen van 3.3 tot
en met 3.8 zijn daarnaast overal van toepassing waar betreffende soorten voorkomen.
Per locatie zal worden ingegaan op de voorkomende soorten en de maatregelen die
getroffen dienen te worden. De locaties zijn aangegeven in Figuur 3.1 tot en met 3.4.
Kenmerkende en opvallende situaties waar rekening dient te worden gehouden met de
voorkomende natuurwaarden zijn weergegeven in Figuur 3.5 tot en met 3.10. Voor het
gehele tracé geldt dat, weliswaar afhankelijk van de planning, overal maatregelen
getroffen dienen te worden in verband met het voorkomen van broedende vogels.
Locatie 1 Bittervoorn, kleine modderkruiper, nesten
In de wateren in het Woudse Bos zijn kleine modderkruiper en bittervoorn in relatief
hoge dichtheden aangetroffen. Wanneer wateren worden gedempt dienen de onder §
3.5 uitgewerkte maatregelen zorgvuldig te worden toegepast.
Aan de westzijde van het Woudse Bos is een tweetal nesten aangetroffen, welke in
gebruik kunnen zijn door de ransuil. Deze nesten liggen buiten de zone waarin
werkzaamheden plaats gaan vinden. Als gevolg van de werkzaamheden is de kans op
verstoring van broedende vogels op deze locatie groot. De maatregelen onder § 3.7
dienen strikt te worden toegepast.
In het definitieve tracé-besluit is gekozen voor het bovengrondse alternatief ten oosten
van de A4. Daarmee komt de ingreep op locatie 1 te vervallen.
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Figuur 3.1 Locatie 1 (bron kaart: TenneT TSO bv).

Locatie 2 Nesten
In één van de bomen is een nest aanwezig, dat mogelijk gebruikt wordt door
boombroedende roofvogels of andere soorten waarvan de nesten jaarrond zijn
beschermd. Wanneer de boom waarin het nest aanwezig is wordt gekapt of wanneer in
het broedseizoen werkzaamheden in de nabijheid van de boom worden uitgevoerd,
dient onderzoek te worden gedaan naar het voorkomen van broedende vogels. De
maatregelen onder § 3.7 dienen strikt te worden toegepast.
In het definitieve tracé-besluit is gekozen voor het bovengrondse alternatief ten oosten
van de A4. Daarmee komt de ingreep op locatie 2 te vervallen.
Locatie 3 Broedvogels
In de polders van Midden Delfland is de dichtheid aan broedende weidevogels,
waaronder grutto en veldleeuwerik, hoog. Werkzaamheden worden in dit gebied bij
voorkeur uitgevoerd buiten het broedseizoen. Wanneer dat niet mogelijk is dienen
uitgebreide maatregelen te worden getroffen om verstoring te voorkomen. De
maatregelen onder § 3.6 dienen strikt te worden opgevolgd.
Locatie 4 Nesten
Langs het ondergrondse tracé is op deze locatie een aantal knotwilgen en knotessen
aanwezig; deze bomen blijven gespaard. De kans wordt klein geacht dat deze bomen
(nog) in gebruik zijn als broedplaats door de steenuil. Desalniettemin dient, wanneer op
deze locatie werkzaamheden tijdens het broedseizoen van de steenuil (vanaf de eerste
decade van april-half juli) worden uitgevoerd, een controle plaats te vinden. Als blijkt dat
de steenuil hier broedt, wordt in overleg met de aannemer bekeken welke maatregelen
getroffen kunnen worden om verstoring te voorkomen.
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Locatie 5 Nesten
In dit bos is een aantal nesten aanwezig, die mogelijk worden gebruikt door ransuil of
andere boombroedende uilen en roofvogels. Wanneer de boom waarin het nest
aanwezig is wordt gekapt of wanneer in het broedseizoen werkzaamheden in de
nabijheid van de boom worden uitgevoerd, dient onderzoek te worden gedaan naar het
vóórkomen van broedende vogels. De maatregelen onder § 3.7 dienen te worden
toegepast.

Figuur 3.2 Locatie 2 tot en met 7 (bron kaart: TenneT TSO bv).
Locatie 6 Vleermuizen
De hier aanwezige rij knotwilgen is mogelijk in gebruik als vliegroute door vleermuizen.
De onder § 3.8 genoemde maatregelen dienen hier strikt te worden toegepast.
Locatie 7 Nesten
In de hier aanwezige populieren is een tweetal grote nesten aanwezig; mogelijk zijn deze
in gebruik door buizerd of boomvalk. De onder § 3.7 genoemde maatregelen dienen hier
strikt te worden toegepast.
Locatie 8
Werkzaamheden worden in dit gebied bij voorkeur uitgevoerd buiten het broedseizoen.
Wanneer dat niet mogelijk is dienen uitgebreide maatregelen te worden getroffen om
verstoring te voorkomen. De werkzaamheden genoemd in § 3.6 dienen strikt te worden
uitgevoerd.
In de hier aanwezige wateren komen bittervoorn, kleine modderkruiper en platte
schijfhoren voor. Het dempen van wateren dient hier onder begeleiding van een ter zake
kundige te worden uitgevoerd om negatieve effecten te voorkomen. De maatregelen
genoemd in § 3.4 en § 3.5 dienen hier strikt te worden uitgevoerd.
Locatie 9
Aan de zuidkant van Pijnacker vindt ruimtelijke ontwikkeling plaats. Hierdoor ontstaan
diverse pioniermilieus. In dergelijke situaties kunnen geschikte biotopen ontstaan voor
beschermde soorten, specifiek de rietorchis. Het vóórkomen van deze soort is niet uit
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deze zone bekend, wel uit de omgeving. Indien de soort onverwacht wordt
aangetroffen, dienen de maatregelen uit § 3.3 strikt te worden uitgevoerd.
Locatie 10
In deze polder wordt, zeker in de wat diepere sloten, een vrij hoge dichtheid van de
kleine modderkruiper verwacht. De maatregelen uit § 3.5 dienen strikt te worden
toegepast.

Figuur 3.3 Locatie 8 tot en met 10 (bron kaart: TenneT TSO bv).

Locatie 11 Nesten
In een van de bomen is een nest aanwezig, dat mogelijk gebruikt wordt door
boombroedende roofvogels of andere soorten waarvan het nest jaarrond is beschermd.
Wanneer de boom waarin het nest aanwezig is wordt gekapt of wanneer in het
broedseizoen werkzaamheden in de nabijheid van de boom worden uitgevoerd, dient
onderzoek te worden gedaan naar het voorkomen van broedende vogels. De
maatregelen onder § 3.7 dienen strikt te worden uitgevoerd.
Locatie 12 Vleermuizen
De hier aanwezige bomenrij kan een functie hebben als vliegroute voor vleermuizen. Het
is van belang geen ‘gaten’ in de rij te laten ontstaan. Wanneer dat het geval is dient
herplant plaats te vinden van bomen of struiken met een minimale hoogte van vier
meter. De maatregelen onder § 3.8 dienen strikt te worden toegepast.
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Figuur 3.4 Locaties 11 en 12 (bron kaart: TenneT TSO bv).
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Figuur 3.5. Watergang in de Zuidpolder van Delfgauw, met bittervoorn en kleine
modderkruiper.

Figuur 3.6. Voorafgaand aan grondverzet dienen stronken en stammen gecontroleerd te
worden op aanwezigheid van bijvoorbeeld amfibieën en zoogdieren.
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Figuur 3.7 Knotwilgen en -essen kunnen van belang zijn voor de steenuil. Het is van
belang om verstoring in het broedseizoen te voorkomen.

Figuur 3.8 Oude kraaiennesten kunnen gebruikt worden als nest door de ransuil.
Wanneer deze nesten verloren gaan dienen vervangende (kunst)nesten te worden
geplaatst.

36

Figuur 3.9. In de polders van Midden Delfland komen veel weidevogels voor.
Werkzaamheden vinden hier bij voorkeur plaats buiten het broedseizoen.

Figuur 3.10 Lijnvormige elementen kunnen van belang zijn als vliegroute voor
vleermuizen. Voorkomen moet worden dat hier ‘gaten’ invallen als gevolg van het
kappen van bomen. Middels herplant blijft de functie behouden.
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4 Verantwoordelijkheden,
uitvoering

implementatie

en

Verdeling van verantwoordelijkheden
a. Initiatiefnemer (in deze: TenneT TSO BV) en opdrachtnemer hebben beide een
verantwoordelijkheid. De initiatiefnemer is hoofdverantwoordelijk voor de
naleving van de projectomschrijving. De opdrachtnemer is verantwoordelijkheid
voor de goede uitvoering van de maatregelen.
b. De initiatiefnemer is de aansprakelijke partij voor het bevoegd gezag. De
opdrachtnemer kan door de initiatiefnemer aansprakelijk gesteld worden voor
schade, als deze het gevolg is van het niet naleven van maatregelen in
voorliggende projectomschrijving.
c. Ook bij afwezigheid van schade is de initiatiefnemer bevoegd om sancties jegens
de opdrachtnemer te treffen, als blijkt dat deze zich niet houdt aan te treffen
mitigerende en compenserende maatregelen.
d. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het adequaat uitvoeren van de in
deze projectomschrijving beschreven maatregelen, ook als deze in
onderaanneming worden uitgevoerd. De initiatiefnemer houdt hierop toezicht,
bijvoorbeeld door steeks- proefsgewijze controle van de werkzaamheden.
e. De opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat ook de zorgplicht (Artikel 2
Flora- en faunawet) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden goed wordt
nageleefd. Dit wordt gedaan door de algemene maatregelen uit te voeren.
f. De initiatiefnemer maakt voorliggende projectomschrijving onderdeel van alle
opdrachten, die voor de werkzaamheden worden verstrekt. In bestekken,
opdrachtbrieven en contracten wordt expliciet verwezen naar de
projectomschrijving, dat tevens als bijlage bij bestekken opdrachtbrieven en
contracten wordt opgenomen. De opdrachtnemer bevestigt schriftelijk de
werkzaamheden volgens deze projectomschrijving uit te voeren.
Bij twijfel- en noodgevallen
g. Wanneer tijdens de werkzaamheden onverwacht een strikt beschermde soort
opduikt, worden de werkzaamheden direct onderbroken. De onderbreking van
de werkzaamheden wordt gebruikt om de initiatiefnemer te informeren en om
deskundig advies in te winnen over de beste wijze om de soort te ontzien. De
onderbreking is niet nodig indien een deskundige kan vaststellen dat de soort in
redelijkheid geen negatieve effecten van de werkzaamheden ondervindt en er
geen verbodsbepalingen jegens de nieuw aangetroffen soort worden
overtreden. Het kan ook zijn dat de deskundige vaststelt dat de zorg voor de
soort juist de voortgang van de werkzaamheden vereist. De initiatiefnemer
neemt zo spoedig mogelijk contact op het bevoegd gezag.
h. In gevallen waarin genoemde maatregelen niet voorzien en bij twijfel over de
meest adequate uitvoering van maatregelen, wordt tijdig advies ingewonnen
van een deskundige.

39

i.

Bij het optreden van calamiteiten worden maatregelen getroffen die zo veel
mogelijk passen bij de geest van deze projectomschrijving. Hierover wordt direct
gerapporteerd aan de initiatiefnemer. Deze neemt zonodig contact op het
bevoegd gezag.

Kaartmateriaal
j. Vindplaatsen van beschermde soorten flora en fauna binnen het plangebied
worden zo nauwkeurig mogelijk op kaart ingetekend en wel zodanig dat deze in
het veld kunnen worden teruggevonden. Wanneer wordt gewerkt in mogelijk
leefgebied van beschermde soorten, worden mogelijk leefgebieden en biotopen
van deze soorten ingetekend.
k. Op kaarten worden de locaties ingetekend die tijdens de werkzaamheden
dienen te worden ontzien in verband met het voorkomen van beschermde
soorten of hun belang als refugium. Tevens wordt aangegeven op welke locaties
maatregelen zoals genoemd in § 3.3 tot en met § 3.8 dienen te worden
uitgevoerd.
Uitvoering
l. Aan uitvoerend personeel wordt informatie verstrekt over de manier waarop
werkzaamheden in het licht van de voorkomende beschermde soorten dienen te
worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat zij voorafgaand aan de feitelijke
werkzaamheden in het veld geïnstrueerd worden en gewezen worden op
verblijfplaatsen van beschermde soorten. Een hand-out of werkformulier met
daarop een kaart van het werkgebied, een praktische samenvatting van te
treffen maatregelen en voorwaarden en eventueel foto’s van beschermde
soorten wordt voorafgaand aan de werkzaamheden uitgereikt. Op dit formulier
staan naam en telefoonnummer genoteerd van personen waarmee contact dient
te worden opgenomen bij twijfel- en noodgevallen. Het formulier bevat tevens
een checklist waarop werkzaamheden en getroffen maatregelen kunnen worden
afgevinkt en schrijfruimte waar bijzonderheden kunnen worden vermeld. Tot
slot staat vermeld hoe gehandeld dient te worden wanneer per ongeluk dieren
(ernstig) worden verwond tijdens de werkzaamheden.
m. Tijdens de werkzaamheden is documentatie aanwezig, die getoond kan worden
aan handhavende instanties. Dit betreft voorliggende projectomschrijving, het
werkformulier en de ontheffing van de Flora- en faunawet.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Wettelijk kader: Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het wild
voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent zowel een zorgplicht
als verbodsbepalingen. De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende
dieren en planten en hun leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen.
De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe
verboden zijn (zie kader).
Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort)
Artikel 8:

Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere manier
van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten.

Artikel 9:

Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde
dieren.

Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere
voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren.
Artikel 12: Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren.
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde planten en
dieren.

Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze verbodsbepalingen kunnen
worden verleend. Het toetsingskader is begin 2005 gewijzigd door middel van een
Algemene Maatregel van Bestuur, doorgaans aangeduid als de AMvB artikel 75. Er
gelden verschillende regels voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ingrepen
en die in het kader van bestendig gebruik en beheer.
Er bestaan drie beschermingsregimes corresponderend met drie verschillende groepen
beschermde soorten, opgenomen in drie bijbehorende tabellen in de LNV- brochure
(LNV 2005b, a).
Tabel 1. De algemene beschermde soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik
en beheer. Ontheffing ten behoeve van andere activiteiten kan worden verleend, mits de
gunstige staat van instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’).
Tabel 2. De overige beschermde soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting en van bestendig gebruik en beheer, als op basis van een door
de minister van LNV goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Anders is ontheffing
noodzakelijk, na lichte toetsing.
Tabel 3. De strikt beschermde soorten
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Dit zijn alle vogelsoorten en de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 4 van de
Habitatrichtlijn of in Bijlage 1 van de AMvB artikel 75. Voor bestendig gebruik en beheer
geldt ook voor deze soorten een vrijstelling, mits men werkt op basis van een door de
minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Voor verstoring (met wezenlijke invloed)
van deze soorten kan geen vrijstelling of ontheffing worden verkregen. Voor ruimtelijke
ingrepen is altijd een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet
noodzakelijk. Deze kan worden verleend na een uitgebreide toetsing.
De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden verleend als:
1.
Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort;
2.
Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is;
3.
Er sprake is van een in de wet genoemde reden van openbaar belang;
4.
Er zorgvuldig wordt gehandeld.
Bestendig gebruik, bestendig beheer en onderhoud in de bosbouw en landbouw en
uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling worden genoemd als
openbaar belang. Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke
schade aan een soort te voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke negatieve invloed op
de relevante populatie van de soort optreedt. Mitigatie (het vermijden of verzachten van
negatieve effecten) en compensatie (het aanbieden van vervangend leefgebied) kunnen
deel uitmaken van het zorgvuldig handelen.
Samenvatting toetsingskader Flora- en faunawet
Het toetsingskader van de Flora- en faunawet voor werkzaamheden in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en bestendig gebruik en beheer luidt dus:
1.
Komen er soorten uit Tabel 1 voor? Hiervoor geldt een vrijstelling. Alleen de
zorgplicht is van toepassing.
2.
Komen er soorten uit Tabel 2 voor? Dan geldt een vrijstelling (mits gedragscode)
of moet ontheffing worden aangevraagd (lichte toetsing).
3.
Komen er soorten uit Tabel 3 voor? Er geldt een vrijstelling voor bestendig gebruik
en beheer (mits gedragscode; niet voor art. 10). In overige gevallen is altijd
ontheffing nodig (uitgebreide toetsing).
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Bijlage 2 Ligging tracé’s
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Bijlage 3 Verspreidingskaarten
In de hier getoonde verspreidingskaarten zijn waarnemingen opgenomen welke zijn
gedaan tijdens het in maart uitgevoerde veldwerk (zie paragraaf 2.1). Met betrekking
tot ‘nesten’ en ‘steenuil’ biedt het een volledig overzicht van locaties op de beide
tracé’s. De kaarten voor bittervoorn en kleine modderkruiper tonen de locaties waar
deze soorten daadwerkelijk zijn aangetroffen. Dit beeld is niet volledig (beide soorten
worden op meer locaties verwacht), maar op basis van het veldonderzoek wordt
verwacht dat dit de belangrijkste locaties voor deze soorten zijn op het tracé.
Bittervoorn
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Kleine modderkruiper
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Nesten (jaarrond beschermd)
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Steenuil
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Bijlage 4 Compensatie nesten
Onderstaand voorbeeld is ontleend aan Den Boer & Majoor (1994). Het nest bestaat uit
takken, welke bijeen worden gehouden door een ijzeren ring of kippengaas. Het nest
kan worden opgevuld met bijvoorbeeld gras. Bij plaatsing dient het nest voldoende hoog
te worden bevestigd (minimaal 10 meter).
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