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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

De provincie Noord-Holland en enkele andere betrokken overheden in de regio Zuid-Kennemerland 

hebben het voornemen om een recreatieve fietsverbinding te realiseren tussen de Haarlemmermeerpolder 

en de kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject door de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen tussen entree de Oase en de natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan.  

Het tracé van het fietspad loopt over het grondgebied van de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort. Het 

grootste deel van het tracé binnen de gemeente Zandvoort valt binnen de grenzen van het 

bestemmingsplan ‘Strand en Duin’. Het fietspad, net voorbij de aansluiting op de Dienstweg tot aan de 

natuurbrug over de Zandvoortselaan valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan ‘Zandvoort Zuid’. 

De aanleg van een fietspad is in strijd met de voorschriften van dit bestemmingsplan.  

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan, wanneer hier een goede 

ruimtelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. Voorliggend rapport voorziet in deze ruimtelijke 

onderbouwing. 

Ter plaatse van het overige deel van het fietspad geldt bestemmingsplan ‘Strand en Duin’ waarbinnen de 

realisatie van een fietspad is toegestaan.  

 

 

Afbeelding 1 Globale ligging besluitgebied (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

1.2 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN 

In het bestemmingsplan ‘Zandvoort Zuid’ van de gemeente Zandvoort is het besluitgebied waar deze 

ruimtelijke onderbouwing op toeziet, bestemd als ‘Natuurgebied’.  

N  
Bestemmingsplan 

Strand en Duin 

Bestemmingsplan 

Zandvoort Zuid 
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Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 26 oktober 2004 en door gedeputeerde 

staten van Noord-Holland goedgekeurd op 10 mei 2005. Het realiseren van een fietspad is in strijd met de 

bestemming ‘Natuurgebied’ en de hieraan verbonden voorschriften. 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt een beschrijving van de huidige situatie van het 

besluitgebied gegeven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het vigerende beleid, waarbij het 

beleid op verschillende bestuursniveaus aan bod komt. In hoofdstuk 4 wordt een planbeschrijving 

gegeven. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de verschillende milieu- en omgevingsaspecten, waarna in 

hoofdstuk 6 de financiële uitvoerbaarheid aan bod komt. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 de wettelijke 

procedure beschreven. 
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2 Huidige situatie 

2.1 SITUERING EN BEGRENZING 

Het besluitgebied ligt in de gemeente Zandvoort, ten westen van Bentveld, ten zuidwesten van de recent 

gerealiseerde natuurbrug over de Zandvoortselaan. Het gebied ligt als het ware tegen de Zandvoortselaan 

aan, buiten het plangebied van het bestemmingsplan ‘Strand en duin’. Zie afbeelding hierna voor de 

ligging ten opzichte van (de grenzen van) bestemmingsplannen in de omgeving. Het besluit gebied is 

oranje ingetekend. 

 

 

Afbeelding 2 Ligging besluitgebied in relatie tot begrenzing bestemmingsplannen in de omgeving. Het besluitgebied is 

in oranje opgenomen.  

De begrenzing van het besluitgebied is gebaseerd op het technisch ontwerp van het fietspad. De 

buitengrens van dit ontwerp vormt de grens van het besluitgebied, daar waar dit binnen 

bestemmingsplan Zandvoort Zuid ligt.  

De verhardingsbreedte van het fietspad bedraagt 1,75 meter. In bochten en op steilere terreindelen is een 

breder cunet nodig. Een cunet is een onderdeel van het weglichaam, in dit geval van het fietspad. Het is 

het uitgegraven gedeelte waar oorspronkelijk niet-draagkrachtige grondlagen aanwezig waren.  
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Zie afbeelding hierna. Ook is de coupure (deels) meegenomen in het besluitgebied. Dit is het meest 

zuidelijke, bredere deel van het besluitgebied. De doorsteek over het oude zanddepot verloopt via deze 

coupure.  

 

 

Afbeelding 3 Ontwerp en besluitgebied (in oranje), de rode lijnen met bolletjes zijn de grenzen van de geldende 

bestemmingsplannen 

2.2 HUIDIGE INRICHTING 

Het besluitgebied ligt in het duingebied van Zuid-Kennemerland, de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Het besluitgebied is afwisselend open en gesloten van karakter. Ter plaatse van een deel van het 

besluitgebied is sprake van opgaande beplanting, bomen en struiken. De foto’s hierna geven een indruk 

van het besluitgebied en zijn directe omgeving.  

 

N ^ 
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Afbeelding 4 Overzicht omgeving besluitgebied met ligging besluitgebied globaal aangeduid.  

 

Afbeelding 5 Fietspad (deels) ingetekend op luchtfoto 

N ^ 

N ^ 
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Recreatief netwerk 

Het duingebied aan beide zijden van de Zandvoortselaan is van grote betekenis voor de recreatie. Aan de 

zuidzijde hebben de Amsterdamse Waterleidingduinen traditioneel een belangrijke betekenis voor 

natuurliefhebbers en wandelaars. Ook het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, aan de noordzijde, heeft 

een belangrijke recreatieve betekenis, ook voor fietsers en ruiters. Het rapport “Recroduct Zandpoort”1 

van Vista geeft aan dat een optimale recreatieve structuur in een langgerekt landschap zich kenmerkt door 

een aantal doorgaande paden in de lengterichting van het landschap. Deze bevinden zich in verschillende 

zones en benadrukken het langgerekte en eindeloze karakter. In het duingebied is dit een doorgaand pad 

langs de zeereep, een doorgaand pad door de binnenduinbossen en daartussen een doorgaand pad door 

het half-open middenduin. Tegenover deze lange paden zijn er ook dwarsdoorsteken. Deze paden richten 

zich op de gradiënt in het landschap, die door de invloed van de zee, de wind en het zout in het 

kustduinlandschap zeer sterk aanwezig is. Dit levert een grid waarbinnen zich intensiever en extensiever 

ontsloten gebieden bevinden. Het biedt de recreant vele mogelijkheden om het landschap optimaal te 

beleven.  

Het initiatief binnen het besluitgebied zorgt voor een optimalisatie van deze structuur. De figuur hierna 

geeft aan dat langgerekte paden voor fietsers, wandelaars en ruiters aanwezig zijn in de binnenduinrand 

en langs de zeereep. 

 

 

N ^ 
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Afbeelding 6 Bestaand recreatief netwerk (bron: Recroduct Zandvoortseweg, Vista, 22 oktober 2008) 

Het langgerekte middenduinpad voor wandelaars en ruiters is ten noorden van de Zandvoortselaan wel 

aanwezig, maar ten zuiden niet. Door de realisatie van de natuurbrug zijn er mogelijkheden ontstaan om 

ten zuiden van de Zandvoortselaan het recreatieve netwerk uit te breiden. Het fietspad tussen ingang De 

Oase en de natuurbrug over de Zandvoortselaan, waarvan een deel in het besluitgebied is voorzien, geeft 

invulling aan deze mogelijkheid om het recreatieve netwerk uit te breiden.   

N ^ 
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3 Beleidskader 

3.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk wordt het, voor de aanleg van het fietspad relevante geldende beleid op de verschillende 

bestuursniveaus omschreven. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

 Europees beleid. 

 Rijksbeleid. 

 provinciaal beleid. 

 regionaal beleid. 

 gemeentelijk beleid. 

3.2 EUROPEES BELEID 

Natura 2000 

De in de Europese Unie aanwezige waardevolle en voor Europa kenmerkende natuur is beschermd door 

het netwerk Natura 2000. Het netwerk wordt beschermd door twee Europese richtlijnen, namelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen verplichten de lidstaten tot het aanwijzen van strikt 

te beschermen gebieden, zogenaamde 'speciale beschermingszones'. In Nederland is de bescherming van 

de speciale beschermingszones geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998.  

In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de Natuurbeschermingswet 1998 

gekregen. Daarbij worden twee categorieën beschermingsgebieden onderscheiden: 

 Natura 2000-gebieden. 

 Beschermde natuurmonumenten. 

De Amsterdamse Waterleidingduinen maken deel uit van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid dat 

in het kader van de Natuurbeschermingswet op 25 april 2013 definitief is aangewezen. Voor dit gebied is 

een Natura 2000 beheerplan nog in voorbereiding. De verwachting is dat het begin 2016 zal worden 

vastgesteld. Het besluitgebied behoort tot het beschermd natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’.  

 

De oude doelen van het beschermd natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’ worden in de praktijk 

volledig gedekt door de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en de Flora- en faunawet. De separate 

toetsing van het tracé aan de oude doelen van het beschermd natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’ 

heeft dan ook geen toegevoegde waarde.  

 

In de Passende beoordeling (bijlage 4) wordt het totale initiatief getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 

Het tracé van het fietspad is zo gekozen dat er geen significante negatieve effecten op de natuur 

plaatsvinden. 
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3.3 RIJKSBELEID 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. In de structuurvisie is 

aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft: 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijke 

economische structuur van Nederland. 

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat. 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn. 

Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. Structuurvisies 

hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie heeft vastgesteld. De 

nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, worden daarom geborgd in het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is gericht op doorwerking van nationale 

belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen 

vooraf.  

Onder andere wordt het kustfundament genoemd als nationaal belang. Gezien de ligging van het 

besluitgebied wordt hier stilgestaan bij dit nationaal belang. De ingreep in de ondergrond ten behoeve van 

de realisatie van het fietspad is beperkt. Daarom doet de aanleg van het fietspad geen afbreuk aan de 

waterkerende functie van het kustfundament en wordt hier daarom toelaatbaar geacht.  

Het fietspad wordt buiten stedelijk gebied aangelegd. Voortvloeiend uit het Barro zijn hier in de 

provinciale ruimtelijke verordening regels voor opgenomen. Zie ook paragraaf 3.4 van deze ruimtelijke 

onderbouwing. Omdat het initiatief niet voorziet in bouwen buiten het stedelijk gebied, maar slechts in de 

aanleg van een fietspad, wordt een ontheffing van het Barro niet noodzakelijk geacht. Ook een ontheffing 

van de provinciale ruimtelijke verordening wordt daarom niet noodzakelijk geacht.  

  

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals 

een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Het Rijk kiest voor een selectievere 

inzet van rijksbeleid op slechts dertien nationale belangen. Voor die belangen is het Rijk verantwoordelijk 

en wil het resultaten boeken. Buiten deze dertien belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijk ordening.  

 

Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s is het nodig om te beschikken over een 

voldoende voorraad (kwalitatief en kwantitatief ) woningen, bedrijventerreinen, kantoren en andere 

voorzieningen. Ook natuur en recreatieve voorzieningen horen daarbij. Provincies en gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de programmering van deze verstedelijkingsopgaven in combinatie met het 

versterken van het vestigingsklimaat. 

Daarnaast ligt er een opgave bij de provincies om bij de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), aandacht te geven aan onder andere de 

toegankelijkheid en de recreatieve waarde.  

  



 

 

  

 

Ruimtelijke onderbouwing Fietspad Oase - Zandvoortselaan ter hoogte van Zandvoortselaan 

 
078303160:D - Definitief ARCADIS 

 
13 

     

3.4 PROVINCIAAL BELEID 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Op 21 juni 2010 is de Structuurvisie Noord-Holland 2040, kwaliteit door veelzijdigheid vastgesteld. Hierin 

geeft de provincie Noord-Holland aan op welke manier zij de ruimte in de provincie de komende 30 jaar 

wil benutten en ontwikkelen. Op de structuurvisiekaart valt het besluitgebied onder ‘kustzone’ en is 

aangewezen als ‘jong duinlandschap’. Beleid voor dit gebied is ‘Landschapsontwikkeling ten behoeve van 

recreatie en toerisme’. In dit gebied is een recreatief fietspad toegestaan. De Zandvoortselaan is op de 

structuurvisiekaart aangeduid als provinciaal wegennet. De natuurbrug is aangeduid als ecologische 

verbindingszone.  

 

In de Structuurvisie wordt aandacht geschonken aan natuurbehoud. De Provincie zorgt voor gebieden 

met een hoge biodiversiteit, maakt deze waar mogelijk toegankelijk voor recreatie en bouwt deze uit tot 

een robuust, samenhangend netwerk. Kern van het natuurbeleid is de veiligstelling en de ontwikkeling 

van de EHS, inclusief de verbindingszones, nationale parken en Natura 2000 gebieden. 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 

De Provincie heeft, voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid, diverse 

juridische instrumenten tot haar beschikking waaronder een provinciale ruimtelijke verordening. In de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland op 3 

februari 2014) hebben provinciale staten in het kader van een goede ruimtelijke ordening een aantal 

algemene regels vastgesteld omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over 

onderwerpen in zowel het landelijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland, waar een 

provinciaal belang mee gemoeid is. Daarnaast zijn ter uitvoering van de Provinciale Structuurvisie 

algemene regels vastgesteld over onder meer: 

 Bedrijventerreinen en detailhandel. 

 Mogelijkheden voor woningbouw in het landelijke gebied. 

 De vereiste ruimtelijke kwaliteit, verbonden met stedelijke en niet-stedelijke ontwikkelingen in het 

landelijk gebied. 

 De Groene Ruimte. 

 De Blauwe Ruimte. 

 Energie. 

 Landbouw. 

Voorts zijn regels opgenomen die voortvloeien uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

(Barro). Het gaat hierbij om een aantal onderwerpen ter verdere uitwerking en/of aanvulling in een 

provinciale verordening waaronder: 

 Ecologische hoofdstructuur. 

 Nationale landschappen.  

 Het regionaal watersysteem. 

Aan de verordening zijn in een bijlage diverse kaarten verbonden. Ook zijn in de bijlage toetsingskaders 

voor de toepassing van regels opgenomen. 

Hierna wordt ingegaan op een aantal thema's uit de Verordening die relevant zijn in het kader van deze 

ruimtelijke onderbouwing en / of de bijbehorende onderzoeken.  

Een bestemmingsplan (of een omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan) voorziet 

in principe niet in nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking.  

Alleen wanneer de noodzaak van de verstedelijking is aangetoond en is aangetoond dat de beoogde 

verstedelijking niet door herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen bestaand 

bebouwd gebied kan worden gerealiseerd, is deze verstedelijking toelaatbaar.  
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Tevens dient in een dergelijke situatie invulling te worden gegeven aan de Ruimtelijke kwaliteitseis zoals 

deze in de Verordening is opgenomen.  

Voor een omschrijving van de noodzaak van de aanleg van het fietspad wordt hier verwezen naar 

paragraaf 4.2 van deze ruimtelijke onderbouwing.  

Wat betreft de mogelijkheden van herstructureren, intensiveren, combineren of transformeren binnen 

bestaand stedelijk gebied, kan worden gesteld dat dat niet aan de orde is bij een fietspad door het landelijk 

gebied / natuurgebied.  

 

Ruimtelijke kwaliteitseis 

In de verordening van de provincie is ook opgenomen dat een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwe 

verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking voldoet aan de uitgangspunten zoals vermeld 

in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) ten aanzien van: 

 De kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als bedoeld in 

artikel 8. 

 De kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd. 

 De openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis. 

 De historische structuurlijnen. 

 Cultuurhistorische objecten. 

In de toelichting van een bestemmingsplan of in de ruimtelijke onderbouwing, zoals deze voor u ligt, dient 

te worden aangegeven in welke mate ten aanzien van de hiervoor genoemde functies rekening is 

gehouden met: 

1. De ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. 

2. De ordeningsprincipes van het landschap. 

3. De bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse. 

4. De inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid). 

5. De bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de 

maatregelen die nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de 

nieuwe functies. 

 

In het kader van de tracering van het fietspad heeft een nauwkeurige afweging plaatsgevonden. Bij het 

traceren van het fietspad was met name het ontwijken en zoveel mogelijk sparen van kwetsbare 

natuurwaarden en landschapswaarden ter plaatse van belang. Daarom is ook gebruik gemaakt van 

bestaande infrastructuur zoals de Dienstweg Waternet. Verder is gekeken naar de helling van het fietspad, 

zodat dit wel goed begaanbaar blijft. De nadere overwegingen die hebben plaatsgevonden zijn 

opgenomen in de ontwerpnotitie. Zie bijlage. 

Het fietspad voert door een gebied dat afwisselend open en besloten is. Het fietspad, doet geen afbreuk 

aan deze afwisseling van openheid en beslotenheid. Het fietspad ligt immers in het platte vlak en voegt 

geen volume toe. Er dienen bomen te worden gekapt. De kap van deze bomen doet, gezien de schaal van 

het landschap ter plaatse, geen afbreuk aan de geslotenheid van het landschap ter plaatse.  

Aanwezige aardkundige waarden worden niet aangetast.  

Historische lijnen en cultuurhistorische objecten zijn ook niet aanwezig ter plaatse van het besluitgebied. 

Hier hoeft dus ook geen rekening mee te worden gehouden.  

 

Leidraad landschap en cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland 2010) 

De provincie wil de Noord-Hollandse landschappen optimaal gebruiken door hun kenmerkende 

kwaliteiten te benutten bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De leidraad geeft aan welke 

kernkwaliteiten de provincie Noord-Holland belangrijk vindt en hoe nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

daarin plaats kunnen vinden. 
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3.5 GEMEENTELIJK BELEID 

Structuurvisie Parel aan Zee +, structuurvisie 2025 met toekomstvisie 2040 

Op 27 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de structuurvisie Zandvoort, Parel aan Zee + 

vastgesteld. Het besluitgebied is op de structuurvisiekaart niet specifiek aangeduid. Maar in de directe 

omgeving zijn wel een ecoduct en hoofdfietsroutes/wandelroutes aangeduid. Het recreatieve fietsnetwerk 

wordt uitgebreid zodat het mogelijk wordt een rondje Zandvoort te fietsen. Bij de Sportpool wordt een 

fiets-/voetpad toegevoegd zodat er een directe recreatieve verbinding vanaf de boulevard naar het 

duingebied komt.  

 

 

Afbeelding 7 Structuurvisie kaart (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

In de structuurvisie wordt rekening gehouden met de aanleg van twee natuurbruggen over de 

Zandvoortselaan en het spoor. Wanneer deze aangelegd worden, wil de gemeente hier een fiets-/voetpad 

aan koppelen, zodat het mogelijk wordt om geheel door de duinen een rondje Zandvoort te fietsen of te 

wandelen. De ontwikkeling die met deze omgevingsvergunning wordt mogelijk gemaakt, geeft hier 

invulling aan en is dan ook passend in het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dat is verwoord in de 

structuurvisie. 

 

Fietsbeleidsplan Zandvoort 2009 

Fietspaden en natuur(gebieden) kunnen elkaar versterken, maar soms ook in de weg zitten. Veel 

natuurliefhebbers vinden dat je het beste op de fiets van de natuur kunt genieten. Maar soms moet er een 

stukje groen verdwijnen om dat mogelijk te maken. Ook binnen de bebouwde kom komt dit 

spanningsveld terug, maar dan meestal in de vorm van gebrek aan ruimte in relatie met 

verkeersveiligheid. Het doel is meer gebruik van de fiets te creëren op de langere afstanden door het 

fietsnetwerk in Noord-Holland te completeren en de kwaliteit te verbeteren. De voorgenomen 

ontwikkeling draagt hier aan bij. 

 

Groenbeleidsplan, “Maak Zandvoort groen” (2009) 

De gemeente wil meer aandacht schenken aan groen binnen de gemeente. Om het groen binnen de 

gemeente beter te ontwikkelen en behouden is het groenbeleidsplan “Maak Zandvoort groen” opgesteld. 

Het groenbeleidsplan wordt geïntegreerd in de structuurvisie en gebruikt bij het opstellen van 

bestemmingsplannen en bij het afwijken van bestemmingsplannen.  

N ^ 
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Het groenbeleid geeft het kader waarbinnen verdichting en vergroening gewenst is en de maatregelen die 

daar voor nodig zijn. Het groenbeleidsplan omschrijft het groenbeleid voor de komende 10 jaar. 

Het plan heeft als doel: 

 De groenbeleving van de Zandvoorter te vergroten. 

 De kwaliteit van het groen in Zandvoort op een hoger niveau te brengen. 

 Een duurzame groenstructuur te behouden en te ontwikkelen die aansluit op cultuurhistorische, 

landschappelijke, architectonische, ecologische waarden en gebruikswaarden. 

 De gemeentelijke hoofdgroenstructuur vast te leggen. 

 Aan te geven waar het gewenst is om oppervlakten groen te wijzigen. 

 Aan te geven welke kwaliteit (luxe- standaard- natuurlijk) groen waar gewenst is. 

 Aan te geven hoe het verkrijgen van kwalitatief groen bij nieuwe stedenbouwkundige projecten en 

herinrichting van de openbare ruimte gerealiseerd kan worden. 

 Hoe om te gaan met het behoud van waardevolle bomen. 

 Hoe het beeld van het groen op een hoger niveau kan worden gebracht. 

 Een kader te geven voor het groenbeheer, het onkruidbeheer en de onderhoudsniveaus. 

Voor het kappen van bomen is de Bomenverordening 2012 van toepassing. Op grond hiervan wordt een 

vergunning verkregen voor het kappen van bomen.  

 

De aanleg van het fietspad sluit aan op en geeft invulling aan het groenbeleid van de gemeente Zandvoort.  

3.6 CONCLUSIE BELEIDSKADER 

De voorgenomen aanleg van een fietspad past binnen het beleid op Europees, Rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk niveau, en geeft hier verder invulling aan.  
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4 Planbeschrijving 

4.1 ALGEMEEN 

De provincie Noord-Holland en enkele andere betrokken overheden in de regio Zuid-Kennemerland 

hebben het voornemen om een recreatieve fietsverbinding te realiseren tussen de Haarlemmermeerpolder 

en de kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject door de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Een deel van deze route past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Daarom is deze ruimtelijke onderbouwing opgesteld, die in principe toeziet op alleen dat deel, waar 

sprake is van strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Omwille van een beeld van het grotere 

geheel, zijn rapportages toegevoegd waarin het gehele tracé van de fietsroute aan bod komt. Hierna is een 

afbeelding van het totale initiatief toegevoegd. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op het tracé waarvoor 

deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld.  

 

 

Afbeelding 8 Overzicht totale tracé, met aan de noordzijde het besluitgebied 
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4.2 NUT EN NOODZAAK 

De natuurbrug over de Zandvoortselaan verbindt twee natuurgebieden met elkaar. Planten en dieren uit 

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen krijgen hiermee een 

groter leefgebied en meer ruimte. Voor de financiering van de natuurbrug is een Europese subsidie 

(EFRO) verleend. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling was graag bereid om bij te dragen 

aan de instandhouding van de biodiversiteit. Tegelijkertijd wenste EFRO andere belangrijke recreatieve 

doelen te realiseren. Een voorwaarde voor het verkrijgen van die subsidie was dat er een recreatief 

fietspad aansluitend op de natuurbrug zou worden gerealiseerd. In aansluiting op de natuurbrug wil de 

provincie dat straks ook wandelaars, fietsers en ruiters van het ene naar het andere natuurgebied kunnen, 

zodat zij nog meer kunnen genieten van de natuur.  

Dit is een belangrijke en urgente opgave in dit gebied. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie 

(2009) blijkt dat in de stadsregio Haarlem (het gebied van de natuurbrug) 22% van de vraag naar 

fietsdagtochten en 3,2% van de vraag naar wandeldagtochten niet wordt geaccommodeerd. Met andere 

woorden: er zijn te weinig recreatief aantrekkelijke routes, vooral fietsroutes. Op kaarten van de 

Fietsersbond zijn daarom vooral in dit gebied veel knelpunten en ontbrekende schakels in de 

hoofdfietsroutes aangegeven.  

Ook de ILG regio Zuidwest/Rijnland heeft een verbinding tussen Zandvoort/de kust en Heemstede via het 

Noord-Oosterkanaal opgenomen als één van de meest urgente ontbrekende schakels in het fietsnetwerk 

van de regio. In een inventarisatie van de (tekorten in de) recreatieve verbindingen in Zuidswest/Rijnland 

wordt de urgentie van een ontbrekende schakel bepaald door de ‘bijdrage in het verbeteren van de 

bereikbaarheid van het recreatieve uitloopgebied per fiets in de regio’ (p.41). Die bijdrage bestaat uit een 

aantal verschillende aspecten. In onderstaande tabel zijn de aspecten vermeld die een rol spelen bij de 

wens van de ILG-regio Zuidwest/Rijnland en de provincie Noord-Holland voor een fietspad in aansluiting 

op de natuurbrug.  
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Tabel 1 Aspecten ILG-regio Zuidwest/Rijland en de provincie Noord-Holland 

Aspect Fietspad tussen de Oase en de Natuurbrug 

Verbinding stad en recreatie-natuurgebieden 

De mate waarin woonkernen worden verbonden met 

recreatie- en natuurgebieden en recreatie- en 

natuurgebieden onderling worden verbonden 

Het fietspad verbindt het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen 

met elkaar. Ook zal het pad een recreatieve verbinding 

vormen tussen Haarlem en het stedelijke gebied van de 

Haarlemmermeer met die gebieden en Zandvoort. Het 

verbeteren van de bereikbaarheid van de kust door 

goede fietsverbindingen is een belangrijk item in de 

regio.  

Nut & noodzaak van de verbinding 

Er moet niet alleen naar de wenselijkheid maar ook naar 

de noodzaak van een recreatieve verbinding worden 

gekeken. De beschikbaarheid van een alternatieve route 

maakt een verbinding minder urgent.  

De bestaande verbindingen hebben weinig of geen 

recreatieve waarde en zijn te smal of gevaarlijk. Op de 

kaart van het fietsknooppuntennetwerk in de regio Zuid-

Kennemerland is te zien dat er geen directe verbinding is 

vanuit zuidoostelijke richting naar Zandvoort 

Behoefte 

Er moet een maatschappelijke behoefte zijn voor de 

verbinding.  

22% Van de vraag naar fietsdagtochten in de regio 

Haarlem is niet geaccommodeerd.  

Integrale afweging met andere functies 

Er moet een integrale afweging plaatsvinden met andere 

functies in het gebied.  

Het is de wens om ook een wandelpad en een ruiterpad 

aan te laten sluiten op de Natuurbrug. Het fietspad dient 

goed samen te gaan met de exclusiviteit die wandelaars 

genieten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, daar 

zullen adequate maatregelen voor getroffen moeten 

worden.  

 

Samengevat: de fietsverbinding in aansluiting op de Natuurbrug Zandpoort voorziet in een grote vraag 

en voegt veel waarde toe aan het recreatieve routenetwerk in de regio. De verbinding draagt bij aan een 

betere bereikbaarheid van de kust als onderdeel van de regionale verbinding Haarlemmermeer – 

Heemstede – Zandvoort.  

 

Bronnen:  

 Dienst Landelijk Gebied, Inventarisatie Recreatieve Verbindingen Zuidwest/Rijnland (2009) p. 14-15.  

 Fietsersbond, Top 10 knelpunten op de hoofdfietsroutes per regio in Noord-Holland (2008) p. 72-75.  

 Kenniscentrum Recreatie, Recreatief groen in de stedelijke regio’s. Beleidsopgave voor groen in het 

kader van de integrale verstedelijkingsopgaven. Publicatienummer 9296 van het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (2009) p. 62.  

 Lopende Zaken, Bureau voor Landschap en Recreatie, Inventarisatie bereikbaarheid natuur- en 

recreatiegebieden in Noord-Holland (2005) p. 25.  

4.3 RECREATIEVE KWALITEIT 

De nieuwe natuurbrug, die een bijdrage levert aan de biodiversiteit, biedt ook de kans om voor 

routegebonden vormen van recreatie (zoals wandelen en fietsen), de mogelijkheden binnen en rondom de 

duingebieden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Amsterdamse Waterleidingduinen te vergroten. 

Gezien de verwachte toename van het wandel- en fietsgedrag en de grote behoefte aan de belevingssfeer 

“er even tussen uit” levert recreatief medegebruik van natuurverbindingen bij infrastructurele barrières 

naar verwachting een grote bijdrage aan de belevingswaarde.  
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Daarbij heeft de natuurbrug de aanzet gegeven voor de realisatie van het fietspad, dat deels is opgenomen 

in voorliggende ruimtelijke onderbouwing. Het (deel van het) fietspad dat wordt omschreven in deze 

ruimtelijke onderbouwing sluit immers aan op de natuurbrug ter hoogte van de Zandvoortselaan. 

4.4 TOEKOMSTIGE INRICHTING 

Het initiatief bestaat enkel uit de aanleg en de ingebruikname van een fietspad (met bijbehorende 

voorzieningen zoals hekwerk, wildrooster en bebording) door bestaand bos- en natuurgebied. Voor de 

aanleg van het fietspad is gekozen voor een tracé dat in eerste instantie de natuur met de hoogste 

beschermgraad (grijs duin) het minst aantast, maar ook andere bestaande natuur in het gebied zo min 

mogelijk aantast en waarvan het ruimtebeslag zo minimaal mogelijk is. Een ecologisch werkprotocol moet 

er voor zorgen dat de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk overlast ondervinden bij de realisatie van 

het project. De afbeelding hierna laat de begrenzing van het besluitgebied zien.  

 

 

Afbeelding 9 Besluitgebied (in lichtgeel) 

N ^ 
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Afbeelding 10 Begrenzing besluitgebied in oranje en ontwerp (deelgebied IV). De rode lijnen met bolletjes zijn 

contouren van geldende bestemmingsplannen. 

De ontwerpnotitie van het totale fietspad is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Het 

besluitgebied van deze ruimtelijke onderbouwing betreft een deel van deelgebied IV, zoals opgenomen in 

de Ontwerpnotitie. In deelgebied IV in de ontwerpnotitie is een bestaande dienstweg van Waternet 

opgenomen. Deze dienstweg ligt niet binnen het besluitgebied, waarvoor deze ruimtelijke onderbouwing 

is opgesteld. Hetzelfde geldt voor het meest noordelijke deel van deelgebied IV, waar het fietspad aansluit 

op de Natuurbrug over de Zandvoortselaan. 

 

De algemene kenmerken van het fietspad zijn als volgt:  

 De breedte wordt 1,75 m, ingebed in een cunet van 2,30 m. Op een aantal plaatsen, in bochten en op 

steile terreindelen, is een breder cunet nodig (zie ontwerptekening). 

 Het fietspad wordt uitgevoerd in een schelpenverharding. De constructie van het fietspad bestaat uit 

0,20 m menggranulaat en 0,15 m schelpenverharding. Om te voorkomen dat de gebroken schelpen 

scherpe delen vertonen (wat men name in de beginfase als oncomfortabel wordt beschouwd en 

beschadiging aan banden kan veroorzaken) wordt het fietspad afgestrooid en ingewalst met een laag 

parelgrind (2 kg/m2). 

N ^ 
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 Uit het oogpunt van veiligheid worden enkele bomen opgesnoeid als zij te dicht bij het fietspad staan 

of overhangende takken hebben. 

 Langs het fietspad wordt geen verlichting aangebracht.  

 Met borden wordt aangegeven dat de toegang tot het pad na zonsondergang verboden is. 

 

Tracé in zijn omgeving 

In de afbeelding hierna is het tracé in deelgebied IV opgenomen en daarmee ook het tracé waarvoor deze 

ruimtelijke onderbouwing is opgesteld.  

 

 

Afbeelding 11 Tracé deelgebied IV 

Het tracé binnen het besluitgebied, begint op geringe afstand van de bestaande dienstweg van Waternet 

en is slingerend van karakter en voert door (vooral) droog en deels verruigd duinbos, evenwijdig aan de 

Zandvoortselaan. Het pad doorsnijdt over 59 meter grazige stukken (H2130 Grijze duinen). Daarnaast 

wordt droog duinbos (H2180A) doorsneden over een afstand van 272 meter (vanaf de dienstweg).  

Circa 200 meter voorbij de bocht van de dienstweg gaat de fietsroute over een nieuw aan te leggen 

fietspad, duinopwaarts door droog duinbos en dennenbos (Pinus nigra). Dit dennenbos ligt op een oud 

zanddepot, dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd aangelegd met zand uit het Noordoosterkanaal. 

De doorsteek over het met dennenbos begroeide oude zanddepot verloopt via een speciaal voor dit doel 

gegraven coupure. Deze coupure krijgt de allure van een smalle duinvallei met een begroeiing van 

duingrasland. Deze coupure is aan de zuidzijde onderin 2 meter breed. De hellingen zijn 1:3. De totale 

coupure heeft een bovenbreedte van ca. 45 meter. Voor de coupure wordt een gedeelte bos gekapt. De 

lengte van deze coupure is ca. 90 meter . 

Vergravingen van de voet van het zanddepot, die niet als zanddepot, maar als duin is aangemerkt, blijven 

in elk geval onder de vanuit het behoud van aardkundige waarden vereiste 1 meter. 

Direct na de coupure door het zanddepot loopt het fietspad exact op de grens van droog duinbos en een 

duindoornstruweel (habitattype H2160). De lengte van het fietspad is hier 36 meter. Vervolgens loopt het 

fietspad door droog duinbos en grijs duin (bij elkaar 221 en 59 meter). Het pad eindigt, net buiten het 

besluitgebied van deze ruimtelijke onderbouwing, bij de oprit van het fietspad die dient als oprit voor de 

natuurbrug over de Zandvoortselaan. De aansluiting wordt voorzien van een wildrooster ter hoogte van 

het bestaande hekwerk. In het hekwerk wordt een doorgang gemaakt. 

Opgang Natuurbrug 

Zandvoortselaan 

Bestaande dienstweg 

Waternet 
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Technische aspecten 

Hierna zijn nog enkele, meer technische aspecten van het te realiseren fietspad opgenomen. Hieruit blijkt 

ook dat er zorg wordt gedragen voor de aansluiting op de reeds bestaande dienstweg en op de natuurbrug 

ter hoogte van de Zandvoortselaan.  

 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in de klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is op de locaties 

waar men de dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,00 m. 

 Om te zorgen dat de aansluiting van het fietspad op de dienstweg vloeiend verloopt wordt de 

bestaande dienstweg gelijktijdig met het herstraten over een lengte van 20 m opgehoogd. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van de fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet. 

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m, voor het wildrooster. 

 Tussen het wildrooster en het fietspad bij de oprit natuurbrug wordt een elementenverharding 

aangebracht. 

 Voor het fietspad wordt een hellingpercentage van maximaal 6% aangehouden 

4.5 JURIDISCHE ASPECTEN 

Op basis van voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt wat betreft gebruik afgeweken van het 

geldende bestemmingsplan. Hieronder zijn de regels van de bestemming ‘Natuurgebied’ uit het 

bestemmingsplan Zandvoort-Zuid voor zowel gebruik als bouwen genoemd, die voor het besluitgebied 

van toepassing zijn. 

 

Doeleindenomschrijving 1  

De op de plankaart met ‘Natuurgebied (N)’ aangegeven gronden zijn bestemd voor: 

a  duingebied met landschappelijke en natuurlijke waarde; 

b  ruiter- en wandelpaden; 

c  water; 

d  bijbehorende voorzieningen. 

Ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding gas-transportleiding mogen de gronden tevens 

worden gebruikt voor de aanleg en instandhouding van een gas-transportleiding met een 

veiligheidsstrook ter breedte van 5 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding. Binnen deze 

veiligheidsstrook zijn geen bouwwerken, werken of werkzaamheden toegestaan, die de veiligheid van de 

leiding in gevaar brengen. 

 

Bebouwingsvoorschriften 2  

Op de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van 

deze bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, maximaal 2,5 m mag bedragen.  
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5 Milieu- en omgevingsaspecten 

5.1 ALGEMEEN 

Diverse milieuaspecten vormen een belangrijke input bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies. In dat 

verband dient bij de afweging van het al dan niet toelaten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen te 

worden onderzocht welke milieuaspecten daarbij een rol (kunnen) spelen. Tevens is het van belang 

milieubelastende functies ruimtelijk te scheiden van milieugevoelige functies. Hierna wordt ingegaan op 

de diverse relevante milieu- en omgevingsaspecten. 

5.2 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

Voor het totale tracé is door Hollandia archeologen een archeologisch bureauonderzoek (d.d. 21 januari 

2015) uitgevoerd. Dit bureauonderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd.  

 

In de omgeving van het besluitgebied zijn meerdere archeologische waarnemingen gedaan van 

cultuurlagen op de oude duinen. Deze cultuurlagen dateren uit de ijzertijd en vroege middeleeuwen, in 

het bijzonder de Merovingische tijd. Uit de cultuurlagen komen vondsten als aardewerk, bot en bewerkt 

hout. Drie van de in totaal vijf archeologische waarnemingen zijn gedaan nadat waterpartijen en sloten 

werden aangelegd en betroffen losse vondsten als bewerkt hout, scherven en metalen voorwerpen. In de 

late middeleeuwen en nieuwe tijd is het besluitgebied, met uitzondering van eventuele akkertjes, 

onbebouwd geweest. Aangezien men voornemens is om de graafwerkzaamheden uit te voeren op de nog 

aanwezige jonge duinen, grotendeels in het zanddepot uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, zullen de 

eventuele archeologische resten uit de ijzertijd tot vroege middeleeuwen niet bereikt worden. De 

graafwerkzaamheden reiken maximaal tot 6 en 15 m +NAP, waar het oud duin op grond van de 

geraadpleegde gegevens niet zal worden bereikt.  

Er is op grond van de geraadpleegde gegevens geen reden om archeologische vervolgstappen te 

ondernemen. Mochten er tijdens de graafwerkzaamheden archeologische resten tevoorschijn komen, dan 

dient conform de wet op de archeologische monumentenzorg art. 53 de bevoegde overheid op de hoogte 

gesteld te worden. 

5.3 BODEM 

Het fietspad wordt aangelegd in een natuurgebied dat tevens dient als grondwaterbeschermingsgebied. 

De bodem, bestaande uit zand, is in de loop der tijd op natuurlijke wijze ontwikkeld tot ‘natuur’. Verder is 

er geen sprake van functies die een nadelige invloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Waternet is de 

beheerder van het gebied. Aan de hand hiervan wordt er vanuit gegaan dat de bodem ter plaatse van 

voldoende kwaliteit is voor de aanleg van een fietspad. Het fietspad wordt uitgevoerd als schelpenpad, 

met natuurvriendelijke materialen die geen afbreuk zullen doen aan de bodemkwaliteit ter plaatse.  
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Aan de hand hiervan wordt er vanuit gegaan dat de bodem ter plekke dermate schoon is en zal blijven, 

zodat het uitvoeren van een bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

 

Uit de toetsing van het project aan de voorschriften van het onderdeel ‘Aardkundige monumenten’ uit de 

provinciale Milieuverordening blijkt dat er geen aantasting is van het aardkundig monument ‘Duinen 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen’ (ARCADIS, maart 2015)1. 

5.4 WATER 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en –kwantiteit 

(peilbeheer) in het besluitgebied en streeft ernaar om het water als ordenend element een sturende 

rol te laten vervullen bij de ruimtelijke inrichting van (stedelijke) gebieden. Daarbij is het van belang dat 

de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium van het planvormingsproces wordt betrokken om zo 

invulling te geven aan de watertoets. Tijdens de voorbereiding van deze ruimtelijke onderbouwing heeft 

reeds overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap. In het kader van de officiële procedure 

(vooroverleg) reageert het Hoogheemraadschap op de vergunningaanvraag. Het ontwerp en daarmee ook 

de tracering van het fietspad hebben in nauw overleg plaatsgevonden met Waternet, de eigenaar van de 

gronden. Waternet heeft ingestemd met het ontwerp zoals dat nu voor ligt (zie bijlage 1 bij deze 

ruimtelijke onderbouwing).  

Naar het zich laat aanzien worden op het vlak van waterkwantiteit en -kwaliteit geen knelpunten 

verwacht. Hemelwater afkomstig van het 338 meter lange fietspad (besluitgebied) kan immers geheel 

afstromen richting de gronden direct naast het fietspad. Het fietspad is namelijk voorzien in een 

infiltratiegebied. Het totale oppervlak van het fietspad (te verharden) binnen het besluitgebied bevat ca. 

600 m2 (338 m x 1,75 m).  

Het besluitgebied is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Het fietspad wordt aangelegd 

als schelpenpad en wordt dus gemaakt van duurzame, niet uitlogende materialen. Het uitspoelen van 

verontreinigende materialen richting de bodem en daarmee het grondwater wordt hiermee voorkomen. 

Wat betreft de graafwerkzaamheden worden er geen knelpunten verwacht. Tijdens de uitvoering wordt 

conform wet- en regelgeving binnen het beschermingsgebied gewerkt. 

 

Deze waterparagraaf is voor een reactie voorgelegd aan het Hoogheemraadschap. Op 23 februari 2015 

heeft het waterschap gereageerd en verzocht om de oppervlakte van het totale tracé binnen het 

besluitgebied op te nemen en aan te geven dat hemelwater volledig infiltreert op de gronden naast het 

fietspad. Aan deze verzoeken is invulling gegeven.  

5.5 NATUUR 

Door de aanleg van het fietspad zijn effecten mogelijk op beschermde gebieden (Natuurbeschermingswet 

1998 en Ecologische Hoofdstructuur) en beschermde soorten (Flora- en faunawet). Hierna wordt ingegaan 

op de gebiedsbescherming en de Flora- en faunawet ter plaatse van het besluitgebied. De rapporten met 

daarin de toetsing aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet zijn als bijlage bij deze 

ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Ook hiervoor geldt dat deze zijn opgesteld voor het hele tracé van het 

fietspad van uitspanning de Oase tot de Natuurbrug ter hoogte van de Zandvoortselaan. Hierna worden 

de conclusies van de onderzoeken weergegeven.  

                                                                 

1 ARCADIS, 2015. Toetsing aardkundig monument Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen. Rapportnummer 

078220429. 
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5.5.1 FLORA- EN FAUNAWET 

In het besluitgebied komen diverse juridisch beschermde soorten voor. De Flora- en faunawet is dus van 

toepassing op het project. 

 

Het optreden van negatieve effecten op damhert, eekhoorn, verblijfplaatsen van boombewonende 

vleermuizen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen, jaarrond beschermde vogelnesten, 

rugstreeppad en boommarter zijn door de aard van de werkzaamheden geheel uit te sluiten. 

Door het naleven van het ecologisch werkprotocol zoals omschreven in het onderzoeksrapport (zie bijlage) 

wordt het overtreden van de verbodsbepalingen ten aanzien van de vleermuizen van de bunkers in de 

Stokmansberg en van broedende vogels voorkomen. 

 

Het gebruik van het fietspad heeft mogelijk een negatieve invloed op de omvang van de populatie van 

de zandhagedis. De aanleg van het fietspad heeft geen effecten op het primaire leefgebied van de 

zandhagedis, dat op de Stokmansberg is gelegen. Dit duincomplex wordt door het gebruik van het 

fietspad en door de aanleg ervan niet aangetast. Er vindt ook geen vernietiging plaats van vaste 

zomerverblijven van deze soort, omdat de omgeving van het fietspadtracé weinig geschikt is en omdat 

steeds voldoende (overigens ook beter geschikt) leefgebied beschikbaar blijft. Het primaire leefgebied op 

de Stokmansberg wordt niet door het fietspadproject beïnvloed. Wel is mogelijk sprake van het 

vernietigen van winterhabitat op het fietspadtracé, hoewel dit weinig geschikt is en het hooguit om een 

enkel zwervend individu gaat. De vernietiging van het winterverblijf van deze individuele exemplaren is 

uit te leggen als beschadiging, vernieling en/of verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen ter hoogte van 

het tracé van het fietspad, waardoor de verbodsbepaling artikel 11 van de Flora- en faunawet wordt 

overtreden. Hiervoor is ontheffing aangevraagd op basis van wettelijk belang j ‘uitvoering van 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’ en aanvullend op basis van 

wettelijk belang e ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Mitigerende maatregelen dienen tijdens 

de werkzaamheden de kans op een overtreding te minimaliseren.  

5.5.2 NATURA 2000 

Het tracé van het fietspad is zo gekozen dat er geen significante negatieve effecten op de natuur 

plaatsvinden. Voor de effecten op onder de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde natuurwaarden 

wordt het volgende geconcludeerd: 

1. Als gevolg van het fietspad treedt een areaalverlies op van respectievelijk 0,0004%, 0,00016% en 

0,0166% van het aanwezige areaal H2130 Grijze duinen, H2160 Duindoornstruwelen en H2180A Droge 

duinbossen in het Natura 2000-gebied. 

2. Het saldo van alle infrastructuur- en natuurherstelprojecten in de afgelopen jaren in het Natura 2000-

gebied levert voor alle habitattypen een areaaluitbreiding. Hieruit volgt dat het effect van het 

fietspadtracé ook in cumulatie met andere plannen en projecten niet significant negatief kan zijn. 

3. De kwaliteit van de habitattypen H2130 (Grijze duinen) en H2160 (Duindoornstruweel) is zeer matig 

door hoge grassen en verruiging. Beide bestaan voor een groot deel uit verruigd duingrasland met een 

dominantie van duinriet (Rompgemeenschap met duinriet). Het habitattype H2180A (droog duinbos) 

is ter hoogte van en in het besluitgebied eveneens van een zeer matige kwaliteit, vooral door de 

aanwezigheid van een groot struweel sneeuwbes (een exoot). 

4. Het fietspad is goed passeerbaar voor organismen uit de verschillende habitattypen. De extra 

stikstofdepositie als gevolg van de inzet van machines is te kort om een zichtbaar en meetbaar effect te 

hebben op de samenstelling van de vegetatie, dus op de verschillende habitattypen. Verstoring van de 

bodem wordt door afspraken in het ecologisch werkprotocol geheel voorkomen. 

5. Het fietspadproject heeft geen negatieve gevolgen voor H1318 meervleermuis. 
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6. Als gevolg van de aanleg van het fietspad gaat ter hoogte van en in het besluitgebied circa 4 procent 

van het leefgebied van de nauwe korfslak verloren. Omdat het hier om een sterke populatie gaat is de 

staat van instandhouding gegarandeerd.  

7. De aanleg en het gebruik van het fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van de habitattypen in 

het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid, zodat er evenmin enige invloed is op de betreffende 

behoud- en verbeterdoelstellingen ten aanzien van de kwaliteit. 

8. De doorsnijding van het fietspad frustreert op geen enkele wijze de uitvoering van de herstelplannen 

uit het Natura 2000-beheerplan of het tempo waarmee de kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. 

9. De conclusie is dan ook dat een significant negatief effect van de aanleg en het gebruik van het fietspad 

op H2130 Grijze duinen, H2160 Duindoornstruwelen en H2180A Droge duinbossen kan worden 

uitgesloten. 

5.6 GELUID 

De aanleg van het fietspad, zoals voorzien in het besluitgebied, leidt niet tot een toename van 

gemotoriseerd verkeer van en naar het besluitgebied en daarmee ook niet tot een toename van de 

geluidbelasting van de directe omgeving.  

In de directe omgeving van het besluitgebied zijn geen geluidgevoelige objecten aanwezig. Gezien het 

voorgaande is het niet noodzakelijk een geluidonderzoek uit te voeren en wordt er vanuit gegaan dat het 

initiatief vanuit het oogpunt van geluid toelaatbaar is.  

5.7 LUCHTKWALITEIT 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt bepaald door de Wet milieubeheer, het ‘Besluit Niet in 

betekenende mate bijdragen’ en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ (RBL2007). 

 

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de concentraties in de 

buitenlucht van o.a. de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 en PM2,5), zwaveldioxide (SO2), lood 

(Pb), benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP).  

 

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de rijksoverheid en de centrale 

overheden samen om overal in Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de 

Europese grenswaarden voor PM10 en NO2.  

 

Bestuursorganen dienen rekening te houden met deze grenswaarden bij de uitoefening van bevoegdheden 

die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. In Nederland zijn de maatgevende 

luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10), omdat de 

achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de grenswaarden liggen. Fijn stof en 

stikstofdioxide zullen dus in belangrijke mate bepalen of er rond planontwikkeling een 

luchtkwaliteitsprobleem is. 

 

Gelijktijdig met de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen is het ‘Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ van 30 oktober 2007 in werking getreden.  

 

De aanleg van een fietspad zorgt er niet voor dat er sprake is van meer autoverkeer, van en naar het 

besluitgebied. Toetsing aan de Wet, het besluit en de regeling, zoals hiervoor genoemd kan daarom 

achterwege blijven. Het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot belemmeringen voor het initiatief.  
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5.8 EXTERNE VEILIGHEID 

Algemeen 

In het kader van ruimtelijke procedures conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient het aspect 

externe veiligheid in acht te worden genomen. Het gaat hierbij om risico’s ten aanzien van het vervoer, de 

opslag en het bewerken van gevaarlijke stoffen. De risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen worden 

geduid in het zogenaamde Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR).  

Een toename van het groepsrisico dient verantwoord te worden. De verantwoording is erop gericht om 

een weloverwogen besluit te nemen over situaties waarin sprake is van een (toename) van het 

groepsrisico. Het uiteindelijke besluit is aan het bevoegd bezag. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

De kans per jaar dat een persoon komt te overlijden door een ongeval met (het transport van) gevaarlijke 

stoffen, indien deze persoon zich permanent (vierentwintig uur per dag, gedurende het gehele jaar) en 

onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden 

 

Groepsrisico (GR) 

De kans per jaar dat in één keer een groep mensen komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke 

stoffen. 

 

Besluitgebied 

Op de risicokaart van de provincie Noord-Holland is te zien dat er op circa 100 meter van het 

besluitgebied een aardgastransportleiding ligt. De aardgastransportleiding leidt niet tot een 

plaatsgebonden risicocontour (PR10-6). Het groepsrisico is ruim kleiner dan 0,1 maal de oriënterende 

waarde. Conform het beleid van de provincie Noord-Holland is zodoende de verantwoording van het 

groepsrisico niet benodigd. De uitvoerbaarheid van het project wordt niet door risico’s met betrekking tot 

externe veiligheid belemmerd. 

5.9 KABELS EN LEIDINGEN 

Binnen het besluitgebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een belemmering voor de 

ontwikkeling vormen. Ook leidt de ontwikkeling niet tot een situatie waarin schade wordt aangericht aan, 

of afbreuk van aanwezige kabels en leidingen. 

5.10 CONCLUSIE MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Voor de beschadiging, vernieling en/of verstoring van de vaste rust- en verblijfplaats van de zandhagedis 

is ontheffing aangevraagd van de Flora en faunawet. 

In de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de overige in dit hoofdstuk genoemde milieu- en 

omgevingsaspecten zijn geen zaken naar voren gekomen die een belemmering vormen voor de 

aanleg van het fietspad.  
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6 Financiële uitvoerbaarheid 

De in 2014 opgeleverde natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan is een initiatief geweest van 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoort, PWN, Natuurmonumenten, Waternet en de 

provincie Noord-Holland.  

 

De provincie Noord-Holland heeft 3 miljoen euro subsidie verleend voor de aanleg van de 

natuurverbinding. Daarnaast heeft het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ruim 3 

miljoen van de totale financiering van 9 miljoen bijgedragen.  

Een voorwaarde voor de bijdrage van EFRO is de realisatie van een aansluitend regionaal fietspad op de 

natuurbrug. Met de realisatie van het fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt hier 

invulling aan gegeven.  

 

Het fietspad wordt volledig gefinancierd uit de bijdrage van EFRO en de subsidie van de provincie 

Noord-Holland.  

 

Op grond van bovenstaande gegevens kan de financiële uitvoerbaarheid van het plan in voldoende 

mate gewaarborgd worden geacht. 
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7 Procedure omgevingsvergunning 

7.1 PROCEDURE OMGEVINGSVERGUNNING 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderscheidt twee voorbereidingsprocedures: de 

reguliere procedure en de uitgebreide procedure. De regel bij het bepalen van de te volgen procedure is 

dat de reguliere voorbereidingsprocedure wordt gevolgd, tenzij anders is bepaald. In artikel 3.10 van de 

Wabo is opgenomen dat een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure moet volgen. Voor voorliggend project wordt dus de uitgebreide procedure 

gevolgd. 

De bevoegdheid om de omgevingsvergunning, voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan, te 

verlenen ligt bij het College van Burgemeester en Wethouders. Vooraf zal de gemeenteraad een verklaring 

van geen bedenkingen afgeven. Deze verklaring van geen bedenkingen kan in algemene zin voor 

categorieën van activiteiten worden verleend of voor de specifieke activiteit. 

7.2 VOORBEREIDING 

In het kader van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht dient vooroverleg plaats te vinden met de 

besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en rijk die 

betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 

welke in het plan in het geding zijn bij de ontwikkeling. 

7.3 BESLUITVORMING 

De uitgebreide Wabo procedure kent een doorlooptijd van 26 weken en kan eenmaal verlengd worden 

met zes weken. Op deze procedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voordat een besluit wordt genomen, legt de 

vergunningverlenende instantie het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met de 

overige relevante stukken (waaronder deze ruimtelijke onderbouwing) zes weken ter inzage. 

Eenieder heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Bij de besluitvorming op de 

omgevingsvergunning worden de zienswijzen beoordeeld. Als de omgevingsvergunning wordt verleend, 

treedt deze in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek om 

voorlopige voorziening is gedaan. Op dat moment vormt de omgevingsvergunning de basis om af te 

wijken van het bestemmingsplan. 
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7.4 BEROEP EN HOGER BEROEP 

Na bekendmaking van het besluit is het voor iedere belanghebbende mogelijk om beroep in te stellen bij 

de rechtbank en eventueel voorlopige voorziening aan te vragen. Na uitspraak van de rechtbank kan 

hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (en kan 

eveneens voorlopige voorziening worden aangevraagd). 
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Bijlage 1 Ontwerpnotitie fietspad 
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1 Inleiding 

De provincie Noord-Holland en enkele andere betrokken overheden in de regio Zuid-Kennemerland 

hebben het voornemen om een recreatieve fietsverbinding te realiseren tussen de Haarlemmermeerpolder 

en de kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject door de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen (AWD). 

 

Deze ontwerpnotitie maakt onderdeel uit van het DO Fietspad Oase - Zandvoortselaan tekeningnummers: 

 Situatie totaal, B01065.002011.4100, tekening 02, versie C. 

 Situatie deelgebied 0/1, B01065.002011.4100, tekening 03, versie E. 

 Situatie deelgebied 2, B01065.002011.4100, tekening 04, versie E. 

 Situatie deelgebied 4, B01065.002011.4100, tekening 05, versie E. 

 Profielen deelgebied II en IV, B01065.002011.4100, tekening SP3, versieD. 

 

In de navolgende paragrafen worden per tracédeel de ligging en de ontwerpuitgangspunten omschreven. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 UITGANGSPUNTEN TRACÉKEUZE 

Het project bestaat uit de aanleg en de ingebruikname van een fietspad. Voor de aanleg van het fietspad is 

gekozen voor een tracé dat de bestaande natuur in het gebied zo min mogelijk aantast en waarvan het 

ruimtebeslag zo minimaal mogelijk is. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het grootste deel van het 

fietspad voert over een bestaande dienstweg van Waternet en dat van de overige route een substantieel 

deel voert over bestaande ruiter- en wandelpaden. Een ecologisch werkprotocol moet er bovendien voor 

zorgen dat de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk overlast ondervindt bij de uitvoering van het 

project.  

 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 mei 2014 (zaaknummer C-

521/12, beter bekend als het A2-arrest) is geprobeerd om het tracé zo veel mogelijk buiten het prioritaire 

habitattype H2130 Grijze duinen aan te leggen. Om die reden loopt het tracé vooral door het niet-

prioritaire habitattype H2180A Duinbossen (droog) en door niet beschermde dennenbossen. 

 

Uitgangspunt is voorts dat langs het fietspad geen verlichting wordt aangebracht en dat met borden is 

aangegeven dat de toegang tot het pad na zonsondergang verboden is. 

 

Tenslotte is afgesproken dat dient te worden voorkomen dat fietsers via de dienstweg zich verder 

verspreiden in de rest van de waterleidingduinen. Voor een goede geleiding van de fietsers worden in de 

dienstweg (voor fietsers onaantrekkelijke) grasbetontegels gelegd op plaatsen waar dit uitwaaieren zou 

kunnen plaatsvinden.  

 

In onderstaande paragrafen wordt per tracédeel het fietspad beschreven en de ontwerpuitgangspunten 

genoemd.  

 

Algemene ontwerpuitgangspunten 

 Het fietspad wordt, op plaatsen waar een nieuwe verharding nodig is, uitgevoerd als schelpenpad.  

De breedte wordt 1,75 m, ingebed in een cunet van 2,30 m. Op een aantal plaatsen, in bochten en op 

steile terreindelen, is een breder cunet nodig (zie ontwerptekening). 

 Verharding fietspad wordt uitgevoerd in een schelpenverharding. De constructie van het fietspad 

bestaat uit 0,20 m menggranulaat en 0,15 m schelpenverharding. Om te voorkomen dat de gebroken 

schelpen scherpe delen vertonen (wat men name in de beginfase als oncomfortabel wordt beschouwd 

en beschadiging aan banden kan veroorzaken) wordt het fietspad afgestrooid en ingewalst  met een 

laag parelgrind (2 kg/m2). 

 In beginsel is gekozen voor een boomsparend tracé. Desondanks zal een aantal bomen worden gerooid 

(zie kaplijst voor exacte aantallen per deelgebied). 
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2.2 DEELGEBIED 0 LANGS HET PARKEERTERREIN BIJ ENTREE “DE OASE” 

Beschrijving  

1. De route loopt van de Vogelenzangseweg via de bestaande weg (Leyweg) langs het parkeerterrein naar 

de toegangsweg naar de uitspanning De Oase. Dit deel van de route ligt buiten het Natura 2000 gebied. 

Ook buiten het Natura 2000-gebied ligt een nieuw aan te leggen voetpad langs de parkeerplaatsen . 

 

Ontwerpuitgangspunten 

De huidige verkeerssituatie van de N206 bij de entree Oase wordt niet aangepast. De provincie Noord-

Holland zelf zal bekijken of het verbeteren van de oversteek als studiefaseproject kan worden 

meegenomen in het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur. 

 

In samenspraak met Waternet is gekozen om de toegangsweg te gebruiken als fietspad en voor de aanleg 

van een voetpad aan de zuidzijde van de huidige parkeerplaatsen: 

 De huidige klinkerbestrating van de toegangsweg blijft gehandhaafd. Huidige verharding is 

kwalitatief goed. 

 De aanleg van een voetpad naast de parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van het aantal langs de 

parkeerplaatsen en de afvalbakken worden niet verplaatst. De constructie van het voetpad bestaat uit 

0,15 m menggranulaat en 0,10 m schelpenverharding, aangelegd op wegendoek. Het voetpad wordt 

1,00 m breed.  

De huidige verharding van het langsparkeergedeelte is slecht, om het cunet van het voetpad te kunnen 

graven is het nodig om een gedeelte van de bestaande verharding te vervangen (circa 30% breuk is uit 

de inventarisatie gebleken). 

 Omwille van de aanleg van het voetpad dienen  bomen te worden gekapt, dit is uit veldinventarisatie 

gebleken. 

 Huidige inrit vanaf de parkeerplaats naar het naast gelegen perceel aan de noordzijde (grasland) blijft 

gehandhaafd. 

 Oversteek N206 voor fietsverkeer blijft ongewijzigd. 

 Het voetpad wordt aangesloten op de bestaande voetgangersoversteek N206 en aan de westzijde op de 

bestaande halfverharding. 

.  

Foto 1: Tracé over de toegangsweg van de huidige parkeerplaats 
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2.3 DEELGEBIED I TRACÉ VAN OASE NAAR INGANG AWD 

Beschrijving  

2. Vanaf de weg langs de parkeerplaats buigt het fietspad 50 meter ten noorden van de toegangsweg 

van uitspanning de Oase naar rects. Het fietspad loopt hier door een bomenstrook. Het fietspad heeft 

hier een gebogen vorm, mede omdat het tussen een aantal bomen door slingert die niet worden 

gekapt.  

3. Voor fietsers wordt bij de Oase in het hek van de AWD een nieuwe ingang voor fietsers gemaakt ter 

hoogte van de huidige fietsenstalling van de uitspanning. Het betreft een eenvoudige doorgang met 

aan de boszijde een wildrooster. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Het hoogteverschil bij de aansluiting van het fietspad ter plaatse van de toegangsweg wordt opgelost 

door een ophoging van het maaiveld, wat inhoudt dat geen cunet behoeft te worden gegraven.  

 Omwille van de aanleg van het fietspad dienen een aantal bomen te worden gekapt. Het tracé is 

zodanig gekozen dat de onnodige kap van bomen zoveel mogelijk is voorkomen. Dit is in het veld 

geïnventariseerd. 

 Door de aanleg van het fietspad door de bomenstrook ontstaat er een verkeersscheiding tussen het 

fietsverkeer en de voetgangers (en dienstverkeer) naar restaurant de Oase. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 De huidige fietsenstalling ter plaatse van restaurant de Oase wordt verplaatst door Waternet. 

 De bestaande watermeterputten kunnen gehandhaafd blijven, alsmede de parkeerplaats voor 

scooters/brommers. 

 Het bestaande houten hekwerk wordt verlengd zodat een scheiding tussen het fietspad en de 

toegangsweg voor het restaurant ontstaat. 

 Het bestaande hekwerk (draaihek) wordt naar erfscheiding van de woning verzet. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m voor het wildrooster en een bochtverbreding van het fietspad 

 

 



 

 

  

 

Ontwerpnotitie Fietspad Oase Zandvoortselaan 

 
078257664:C - Definitief ARCADIS 

 
6 

     

 

Foto 2: Deelgebied 1: slingerend tracé (boomsparend) door bomenstrook tegenover uitspanning De Oase 

 

 

Foto 3: Overgang deelgebied 1 en 2 met wildrooster en eerste passage door het bos. Op de achtergrond uitspanning De 

Oase 
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2.4 DEELGEBIED II VANAF HET WILDROOSTER TOT AAN DE DIENSTWEG VAN 
WATERNET  
 

Beschrijving  

4. De route volgt over een lengte ca. 30 meter een bestaande afrastering van de tuin van een 

boswachterswoning. Een oude bladhoop zal voor de doorgang van het fietspad gedeeltelijk worden 

opgeruimd. 

5. De route vervolgt via een bestaand, extensief gebruikt pad dat van de tuin afbuigt. 

6. De route loopt vervolgens over een bestaande brandgang in de richting van de watertoren. 

7. De route vervolgt over een lengte van 20 meter een bestaand ruiterpad. Direct naast het fietspad 

wordt over deze 20 meter een nieuw ruiterpad aangelegd. Hiervoor hoeft alleen een kleine strook 

ondergroei te worden verwijderd. 

8. Het fietspad gaat verder over het brede, bestaande bospad langs de watertoren tot een met klinkers 

bestrate dienstweg van Waternet. 

9. Na 170 meter kiest het tracé een alternatieve route door het bos ter rechterzijde. Hiermee wordt de 

doorsnijding van een stuk H2130 Grijs duin vermeden. Het gekozen tracé is dusdanig dat zo min 

mogelijk bomen gekapt hoeven te worden. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

10. Na 100 meter bereikt dit nieuwe tracé een bestaand breed bospad. Het fietspad steekt dit bospad 

schuin over en takt vervolgens aan op het brede, bestaande bospad dat eerder werd verlaten. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Daar waar het fietspad het ruiterpad kruist wordt bij de kruising een elementenverharding 

aangebracht, opgesloten door middel van opsluitbanden dit om te voorkomen dat de 

schelpenverharding ter plaatse van de kruising vermengd wordt met het zand van het ruiterpad. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is waar men de 

dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,0 m. 
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Foto 4: Deelgebied II: Passage door het bos vanaf De Oase en locatie wildrooster (zelfde locatie als foto 3, de foto is 

genomen met De Oase in de rug). Het pad achter de boswachterswoning begint bij de knik in de pijl. 

 

 

Foto 5: Deelgebied II. Het pad achter de boswachterswoning. 
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Foto 6: Deelgebied II. Aansluiting pad achter de boswachterswoning op brandgang bij de watertoren. 
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Foto 7: Deelgebied II. De brandgang sluit aan op het ruiterpad bij de watertoren. 

 

Foto 8: Deelgebied II. Aansluiting tracé over ruiterpad op bestaand wandelpad nabij de watertoren. 
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Foto 9 

 

 

Foto 10 

 

 

Foto’s 9 en 10. Deelgebied II. Begin van de passage door het bos (bedoeld om een stuk H2130B grijs duin te vermijden). 

 

 

Foto 11: Deelgebied II. Boomsparende passage door het bos. 
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Foto 12:  Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 

 

 

Foto 13: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg). De twee berken op de voorgrond zijn dode staken. 
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Foto 14: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 

 

 

Foto 15: Deelgebied II. Aansluiting op bestaand bospad en op het zandpad van de foto’s 8 en 9.  
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2.5 DEELGEBIED III OVER DE DIENSTWEG LANGS HET NOORDOOSTERKANAAL 

Beschrijving  

11. Het fietspad loopt vervolgens over een lengte van ongeveer 2.200 meter over de bestaande dienstweg 

van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 In deelgebied III maakt het fietspad gebruik van de met klinkers bestrate dienstweg van Waternet.  

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

 

 

Foto 16: Deelgebied III. Vervolg via met klinkers bestrate dienstweg over ruim 2.000 m. Rechts in de diepte het 

Noordoosterkanaal. 

2.6 DEELGEBIED IV VAN DE DIENSTWEG VAN WATERNET NAAR DE 
ZANDVOORTSELAAN 

Beschrijving  

12. Circa 200 meter voorbij de bocht van de dienstweg gaat de fietsroute over een nieuw aan te leggen 

fietspad, duinopwaarts door droog duinbos en dennenbos (Pinus nigra). Dit dennenbos ligt op een 

oud zanddepot, dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd aangelegd met zand uit het 

Noordoosterkanaal.  

13. De doorsteek over het met dennenbos begroeide oude zanddepot in deelgebied IV (punt 12) verloopt 

via een speciaal voor dit doel gegraven coupure. Deze coupure krijgt de allure van een smalle 

duinvallei met een begroeiing van duingrasland. Deze coupure is aan de zuidzijde onderin 2 meter 

breed. De hellingen zijn 1:3. De totale coupure heeft een bovenbreedte van ca. 45 meter. Voor de 

coupure wordt een gedeelte bos gekapt. De lengte van deze coupure is ca 90 meter . 

14. Vergravingen van de voet van het zanddepot, die niet als zanddepot, maar als duin is aangemerkt, 

blijven in elk geval onder de vanuit het behoud van aardkundige waarden vereiste 1 meter.  

15. Voor de passage van het tracé door het droge duinbos aan de andere zijde (noordzijde) wordt gebruik 

gemaakt van een boomsparend tracé. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

16. Daarnaast zullen uit oogpunt van veiligheid enkele bomen worden opgesnoeid als zij te dicht bij het 

fietspad staan of overhangende takken hebben.  
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17. De route volgt daarna een slingerend tracé door (vooral) droog en deels verruigd duinbos, evenwijdig 

aan de Zandvoortselaan. Het pad doorsnijdt over 59 meter grazige stukken die kwalificeren als H2130 

Grijze duinen. Daarnaast wordt droog duinbos (H2180A) doorsneden over een afstand van 272 meter 

(vanaf het dennenbos). Enkele stukken worden afgevlakt door kuilen in het tracé op te vullen met 

gebiedseigen zand. Direct na de coupure door het zanddepot loopt het fietspad exact op de grens van 

droog duinbos en een duindoornstruweel (habitattype H2160). De lengte van het fietspad is hier 36 

meter. 

18. Het pad eindigt bij de oprit van het fietspad dat dient als oprit voor de natuurbrug over de 

Zandvoortselaan. De aansluiting zal worden voorzien van een wildrooster ter hoogte van het 

bestaande hekwerk. In het hekwerk zal een doorgang worden gemaakt.  

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in de klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is op de locaties 

waar men de dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,00 m. 

 Om te zorgen dat de aansluiting van het fietspad op de dienstweg vloeiend verloopt wordt de 

bestaande dienstweg gelijktijdig met het herstraten over een lengte van 20 m opgehoogd. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van de fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m, voor het wildrooster. 

 Tussen het wildrooster en het fietspad bij de oprit natuurbrug wordt een elementenverharding 

aangebracht. 

 Voor het fietspad wordt een hellingpercentage van maximaal 6% aangehouden 
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Foto 17: Deelgebied IV. Locatie waar de toekomstige coupure door het zanddepot. 

 

 

Foto 18: Deelgebied IV. Plaats van de coupure door het zanddepot ter plaatse van het dennenbos  
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Foto 19: Deelgebied IV. Passage duinvallei met droog duinbos (links) en duindoornstruweel (rechts). 

 

 

Foto 20: Deelgebied IV. Passage door het duinbos langs de Zandvoortselaan 
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Foto 21: Deelgebied IV. Passage duinvallei, onderlangs een duinbosje 

 

 

Foto 22: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus)  langs de Zandvoortselaan.  
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Foto 23: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus) langs de Zandvoortselaan (vervolg). Om de 

hoogteverschillen te overbruggen komt het fietspad hier op een zandlichaam te liggen.  

 

 

Foto 24: Plaats waar het fietspad aansluit op de oprit naar het fietspad over de natuurbrug over de Zandvoortselaan. 
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7Bureauonderzoek fietspad Oase - Zandvoortselaan 

Samenvatting

In februari 2014 heeft Hollandia archeologen in opdracht van de provincie Noord-
Holland een archeologisch bureauonderzoek opgesteld voor de aanleg van een fietspad in 
de Amsterdamse waterleidingduinen, gelegen in de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort, 
Noord-Holland. In januari 2015 is het rapport aangepast naar aanleiding van een wijziging 
van het fietspadtracé.  De reden voor het onderzoek is het voorgenomen plan om op bepaalde 
delen in het fietspadtraject de ondergrond af te graven. Door de hiermee gepaarde ontgraving 
zullen de eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische resten in het geding komen. 
Het plangebied is gelegen op de jonge duinen, die rond de 12de-13de eeuw na Chr. op de 
oude duinen zijn afgezet. Uit historische gegevens blijkt dat het plangebied in de nieuwe tijd 
onbebouwd is geweest, met dien verstande dat de bodem wel geroerd kan zijn door eventuele 
akkertjes. 
Omdat de graafwerkzaamheden zich beperken tot het jonge duinzand en het niveau van de 
oude duinen niet wordt bereikt, zijn geen archeologische vervolgstappen nodig. 

Selectieadvies
Geadviseerd wordt om geen archeologische vervolgstappen te ondernemen omdat de 
graafwerkzaamheden in het jonge duin zullen plaatsvinden, waar op historische kaarten geen 
bebouwing wordt aangegeven. 
Hiermee wordt het plangebied niet vrijgegeven. Mochten er tijdens de graafwerkzaamheden 
archeologische resten tevoorschijn komen, dan dient conform de wet op de archeologische 
monumentenzorg art. 53 de bevoegde overheid op de hoogte gesteld te worden. 
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1. Inleiding

In februari 2014 heeft Hollandia archeologen in opdracht van de provincie Noord-Holland 
een archeologisch bureauonderzoek voor de aanleg van een fietspad tussen de Oase en de 
Zandvoortselaan in de Amsterdamse waterleidingduinen uitgevoerd. Het project ligt in de 
gemeenten Bloemendaal en Zandvoort, die tevens als bevoegde overheid optreden.  In januari 
2015 is om een aanvullend advies gevraagd vanwege een aanpassing van het fietspadtracé. 
De reden voor het onderzoek is het voorgenomen plan om op bepaalde delen in het traject 
de ondergrond af te graven. Door de hiermee gepaarde ontgraving zullen de eventueel in de 
ondergrond aanwezige archeologische resten in het geding komen. 
Het plangebied bevindt zich binnen een gebied met een hoge archeologische waarde, waarop 
de gemeentes Bloemendaal en Zandvoort besloten hebben dat archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is voordat een vergunning wordt gegeven. 
Het doel van een archeologisch bureauonderzoek is het inventariseren welke archeologische 
waarden zich in de grond kunnen bevinden teneinde tot een verwachtingsmodel te komen 
dat als basis kan dienen voor vervolgstappen. Dit archeologisch bureauonderzoek heeft in het 
archeologisch informatiesysteem ARCHIS2 onderzoeksmeldingsnummer 60570 toegekend 
gekregen. Naderhand zal de onderzoeksdocumentatie aan het provinciaal depot van Noord-
Holland, te Castricum, overdragen worden. 
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Afbeelding 1. Het plan-
gebied, in rood met pijl, 
op de topografische kaart 
(1:25000) en in het 
kader binnen Nederland. 
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Afbeelding 2. Het fietspadtraject, met in het noordelijk deel 3 varianten voor de aansluiting op de Zand-
voortselaan; de groene lijn is het gekozen tracé. Document is aangeleverd door de opdrachtgever. 

Afbeelding 3. Detail van het nieuwe tracé in het noordelijk deel van het plangebied. Document is aangele-
verd door de opdrachtgever.
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2. Onderzoeksgebied

Het plangebied bevindt zich in de Amsterdamse waterleidingduinen, ter hoogte van het 
Noordoosterkanaal. Het project valt onder twee gemeenten: de gemeente Zandvoort en 
de gemeente Bloemendaal. Een centrumcoördinaat is 099.215/485.723. Het nieuw aan te 
leggen fietspad zal grotendeels over een reeds bestaande dienstweg gaan (zie afb. 2). Ten 
noorden zal een nieuw traject worden aangebracht, die aansluit op de Zandvoortselaan. Op 
afbeelding 2 is dit tracé met groen weergegeven en met meer detail op afb. 3. Het tracé gaat 
deels door een zanddepot dat aangelegd is bij het ontgraven van het Noordoosterkanaal in de 
jaren ‘30. Voor de aanleg van het fietspad wordt het zanddepot over een breedte van ca. 20 m 
ontgraven tot een maximale diepte van ca. 6,0 m +NAP. 
Ten zuiden zal eveneens een nieuw traject worden aangelegd, langs restaurant de Oase, en 
die vervolgens op de Vogelezangseweg N206 aansluit (zie afb. 2 in geel). Om aantasting van 
grijs duin te voorkomen wordt ter hoogte van het blauwe kader op afbeelding 2 het fietspad 
richting het oosten verlegd (zie afb. 4). 
De nieuwe trajecten worden schelpenpaden, waarvoor op sommige delen grond wordt 
aangebracht of wordt weggegraven. De maximale diepte van het schelpenpad wordt ca. 0,35 
m. In het noordelijk deel van het onderzoeksgebied, waar het schelpenpad aansluit op de 
Zandvoortseweg zal plaatselijk maximaal 7,5 m worden afgegraven. De NAP hoogte van 
het plangebied bevindt zich tussen ca. + 6 en 15 m. Voor zover bekend zijn er geen recente 
vergravingen aanwezig. In Bodemloket zijn geen gegevens bekend. 

Afbeelding 4. Detail van de omlegging in nieuw aan te leggen zuidelijk tracé om aantasting van grijs duin 
te voorkomen. Document is aangeleverd door de opdrachtgever.
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3. Beleid 

Gemeente Bloemendaal
Het plangebied is deels gelegen in de gemeente Bloemendaal. In 2009 heeft de gemeente 
Bloemendaal een archeologisch beleid opgesteld waarin een verwachtings- en waardekaart, 
een beleidsadvieskaart en archeologische voorschriften zijn opgenomen teneinde tot een 
beleid te komen dat overeenkomt met de nieuwe wet op de archeologische monumenten-
zorg (WAMZ) uit 2007 (Gemeente Bloemendaal 2009, 4). Uitgangspunt van de gemeente 
Bloemendaal is om zorgvuldig met archeologie om te gaan waarbij niet alleen de belangen 
van de archeologen meegewogen worden, maar eveneens de belangen van andere betrokken 
partijen (ibidem 2009, 4). 
Conform de archeologische monumentenzorg hanteert de gemeente Bloemendaal verschil-
lende regimes waardoor archeologisch onderzoek in de planvoering meegenomen dient te 
worden. 
Drie regimes hebben betrekking tot de oppervlakte van het plangebied in combinatie met 
de ligging in lage, middelhoge en hoge archeologische verwachtingsgebieden. De onder-
grens voor deze zijn respectievelijk 1000 m2, 500 m2 en 250 m2. 
Een vierde, afwijkend regime heeft betrekking op plangebieden op de jonge duinen. Jonge 
duinen zijn relatief recent gevormd, maar bedekken oudere duinen die bewoning vanaf de 
prehistorie kunnen bevatten. Daarom stelt de gemeente Bloemendaal voor deze gebieden 
een diepte grens te hanteren, in combinatie met de oppervlakte van het plangebied. Indien 
men dieper dan 5,5 m NAP reikt en het plangebied is groter dan 250 m2, dan is archeolo-
gisch onderzoek verplicht. 
Voor de historische kernen en archeologische monumenten terreinen stelt de gemeente 
archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en die dieper 
reiken dan 30 cm onder het maaiveld. Een laatste regime heeft betrekking tot bekende 
gemeentelijke vindplaatsen. Wanneer in een straal van 30 m van deze vindplek bodemver-
storing groter dan 3 m2 plaatsvindt, dan moet archeologisch onderzoek uitgevoerd worden 
(ibidem 2009, 14-15). 
Het plangebied in de Amsterdamse waterleidingduinen valt binnen een door de gemeente 
Bloemendaal aangewezen gebied met een hoge archeologische verwachting (waarde archeo-
logie 3). In dit gebied wordt gestreefd naar behoud en bescherming van de archeologische 
waarden. Een vergunningsaanvraag voor de aanleg van sloten, vijvers en dergelijke met een 
oppervlakte groter dan 250 m2 moet voorzien zijn van archeologisch vooronderzoek dat 
aantoont dat eventuele in de grond aanwezige archeologische waarden niet verstoord raken 
(ibidem 2009, 29-30). 

Gemeente Zandvoort
Het overgrote deel van het plangebied in de Amsterdamse waterleidingduinen bevindt zich 
in de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort heeft in 2009 een beleidsplan opge-
steld ten aanzien van de cultuurhistorie binnen de gemeentegrenzen (Den Boon 2009). 
Dit plan maakt deel uit van de ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de gemeente Zandvoort. Een 
belangrijk uitgangspunt hiervan is om in een vroeg stadium inzage te krijgen van de  moge-
lijke cultuurhistorische waarden, zodat daar zorgvuldig mee omgegaan kan worden (ibidem 
2009, 6-7). Daarnaast streeft de gemeente Zandvoort naar het trend van bewustwording en 
draagvlak onder de inwoners en bezoekers van de gemeente. Voor een uitgebreide visie en 
doelstelling wordt verwezen naar de Nota Cultuurhistorie Gemeente Zandvoort. 
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Archeologie maakt naast de bouwhistorie en historische geografie deel uit van de cul-
tuurhistorische waarden. Ten aanzien van archeologie heeft de gemeente Zandvoort een 
kaart opgesteld waarop de gebieden van archeologische waarde zijn aangegeven. Binnen 
elk gebied zijn afzonderlijke eisen gesteld met betrekking tot het verplicht uitvoeren van 
archeologisch vooronderzoek. Er worden op de kaart drie gebieden aangegeven. De eerste 
betreft de Noordzee waarbij archeologisch onderzoek verplicht is bij bodemingrepen groter 
dan 2500 m2. Een twee gebied beslaat het overgrote deel van de gemeente Zandvoort. Hier-
voor is archeologisch onderzoek vereist bij bodemingrepen groter dan 500 m2. Tot slot een 
historische kern en een strook die een hogere archeologische verwachting geniet en waar 
archeologisch onderzoek vereist is bij bodemingrepen groter dan 50 m2. Er zijn in Zand-
voort of voor dit gebied geen minimale dieptes vastgesteld. 
Het plangebied in de Amsterdamse waterleidingduinen bevindt zich voor een overgroot 
deel in het gebied waarvoor archeologisch onderzoek vereist is bij bodemingrepen groter 
dan 50 m2. Het meest noordelijke deel van het plangebied valt in het gebied waar bij ingre-
pen groter dan 500 m2 archeologisch onderzoek verplicht is. 



15Bureauonderzoek fietspad Oase - Zandvoortselaan 

4. Doel en methode archeologisch bureauonderzoek

Het doel van een bureauonderzoek is om aan de hand van bestaande bronnen informatie 
te verzamelen over bekende of te verwachten archeologische waarden binnen een bepaald 
gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, gaaf-
heid en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden. Afhankelijk 
van de omvang van de werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het onderzoek en de 
vraagstelling, zullen aanvullende gegevens verzameld dienen te worden. Het bureauonder-
zoek resulteert in een rapport met een gespecificeerd verwachtingsmodel. Tevens kan door 
middel van het bureauonderzoek in een vroeg stadium in de planvorming rekening gehou-
den worden met de potentieel aanwezige archeologische waarden in de bodem. 

Bij een bureauonderzoek worden, indien voorhanden, bronnen geraadpleegd die informatie 
verschaffen over de geologie en archeologie van het betreffende gebied. Onder andere wordt 
gebruik gemaakt van:
1. Kaartmateriaal, zoals bodemkundige, geomorfologische, geologische en historische kaart-
gegevens evenals beleidskaarten zoals gemeentelijke en provinciale verwachtingskaarten.
2. Gegevens omtrent eerder verricht onderzoek en vondstmeldingen in het gebied uit de 
database van het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS2) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). 
3. Relevante geologische, historische, en archeologische literatuur. 
4. Lokale deskundigen.
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Afbeelding 5. De positie van het fietspadtraject op de strandwallen (donkerrood), waarop de oude duinen 
zich hebben gevormd. Bron: ARCHIS2.

101095 / 487117

98043 / 484065

Legenda
TOP10 ((c)TDN)

IKAW
zeer lage trefkans

lage trefkans

middelhoge trefkans

hoge trefkans

lage trefkans (water)

middelhoge trefkans (water)

hoge trefkans (water)

water

niet gekarteerd

PROVINCIES

0 500 m

N Archis2
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5. Aardwetenschappelijke gegevens

Type gegevens Bron Omschrijving
Geologie Geologische kaart van

Nederland (TNO),
De Mulder et al. 2003

Laagpakket Schoorl, Formatie 
van Naaldwijk.

Geomorfologie ARCHIS2 Lage- en hoge kustduinen met 
bijbehorende laagten en vlakten.

Bodemkunde Bodemkaart van
Nederland, Schaal 1 : 50 000, 
1995

Kalkhoudende duinvaaggronden 
uit fijn zand

Genese van het landschap
Aan het begin van het Holoceen, rond 8800 v. Chr., steeg door opwarming van het klimaar 
en daarbij gepaarde ontdooiing van de ijskappen de zeespiegel tot een niveau dat ongeveer 
gelijk stond met onze huidige kustlijn. De zeespiegel bleef echter stijgen waardoor de zee 
zich enkele kilometers landinwaarts bevond. De zee vervoerde sediment dat vervolgens 
landinwaarts werd afgezet en langzaam een zandbarrière langs de kust vormde. Dit proces 
ging gestaag door maar vanwege de afname van de snelle zeespiegelstijging verplaatste de 
kustbarrière zich naar het westen toe. Op de kilometers brede kustbarrière, bestaande uit 
strandwallen, trad door de wind duinvorming op. Dit zijn de ‘oude duinen’ waarop bewo-
ning plaatsvond vanaf het midden-neolithicum (4200 v. Chr). 
Vanaf de 12de-13de eeuw vond er kustafslag plaats, waarna zich de huidige duinen (ook wel 
‘jonge duinen’ genaamd) vormden (Van Duinen 1995, 9). De vorming vond plaats in vier 
fasen die respectievelijk in de 12de-13de (fase Ia en Ib), in de 15de (fase II) en 18de eeuw (fase 
III) te dateren zijn (Van Duinen 1995, 9-10).

Geo(morfo)logie
Het onderzoeksgebied bevindt zich op de jonge duinen, het laagpakket van Schoorl dat 
binnen de Formatie van Naaldwijk valt. Onder de jonge duinen bevinden zich nog oude 
duinen, die zich op de strandwal hebben gevormd vanaf ongeveer 1500 v. Chr. (Van 
Duinen 1995, 7). Geomorfologisch wordt het onderzoeksgebied omschreven als lage kust

Afbeelding 6. Profiel van 
de bodemopbouw onder 
de Amsterdamse water-
leidingduinen. Uit: De 
Groot et al. 1994, 103
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duinen met bijbehorende vlakten en laagten en hoge kustduinen met bijbehorende vlak-
ten en laagten (code: 4L7 en 13C1). Op afb. 6 is de geologische dwarsdoorsnede van de 
Amsterdamse waterleidingduinen te zien met de lage en hoge duinen op de oude duinen. 
Meer detail van de bodemopbouw is te zien op afbeelding 7. Hierop is de Oranjekom 
te zien waar ten noorden het plangebied van ligt. Een deel van de jonge duinen zijn hier 
afgegraven. De oude duinen (donkergrijs) liggen daarom op een diepte van enkele decime-
ters onder het maaiveld. Onduidelijk is echter hoe de situatie precies is ter hoogte van het 
Noordoosterkanaal, maar het is bekend dat voor de aanleg van het Noordoosterkanaal de 
jonge duinen eveneens zijn afgegraven. 

Bodem
Het onderzoeksgebied bevindt zich bodemkundig op kalkhoudende duinvaaggronden 
bestaande uit fijn zand (code: Zd20A). Vaaggronden zijn bodems waar nauwelijks bodem-
vorming heeft plaatsgevonden. 

Afbeelding 7. Profieldoorsnede tussen het Sprenkelkanaal en de Oranjekom. Afbeelding is aangeleverd door 
W. Bosman. 
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103737 / 490717

94137 / 481117

Legenda
GEOMORFOLOGIE ((c)Alterra)

Wanden
Hoge heuvels en ruggen
Terpen
Hoge duinen
Plateaus
Terrassen
Plateau-achtige vormen
Waaiervormige glooiingen
Niet-waaiervormige glooiingen
Lage ruggen en heuvels
Welvingen
Vlakten
Laagten
Ondiepe dalen
Matig diepe dalen
Diepe dalen
Water
Bebouwing
Overig (Dijken etc)

PROVINCIES

0 1 km

N Archis2

103737 / 490717
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Legenda
BODEM ((c)Alterra)

Associaties
Brikgronden
Bebouwing
Dijk, bovenlandstrook
Dikke eerdgronden
Fluviatiele afz ouder pleistoceen
Groeve, gegraven, mijnstort
Kalksteenverweringsgronden
Oude rivierkleigronden
Overige oude kleigronden
Ondiepe keileemgronden
Leemgronden
Zeekleigronden
Mariene afz ouder pleistoceen
Niet-gerijpte minerale gronden
Oude bewoningsplaatsen
Rivierkleigronden
Kalkh lutumarme gronden
Veengronden
Moerige gronden
Water, moeras
Podzolgronden
Kalkloze zandgronden
Kalkhoudende zandgronden

PROVINCIES

0 1 km

N Archis2

Afbeelding 8. Geomorfologische kaart (boven) en bodemkundige kaart (onder) waarop het plangebied bij 
benadering is aangegeven. Bron: ARCHIS2.
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6. Historische gegevens

Bron Jaar Omschrijving plangebied
S.F. van Merwen 1578 Onbebouwd

J.J. Dou, St. van Brouckhuijsen 1687 Onbebouwd

Kadastrale minuutkaart 1811-1832 Onbebouwd

Kadasterkaart 1850 Onbebouwd, eventuele akkers aanwezig

De oudste geraadpleegde historische kaart is van de hand van S. F. van Merwen en dateert 
uit 1578 (afb. 9). Het gebied waar de Amsterdamse waterleidingduinen gelegen zijn, is dan 
onbebouwd. De enige bebouwing die in de omgeving op deze kaart aangegeven is, betreft 
een kerk, die symbool staat voor een kleine bebouwde kern, in Santvoort (Zandvoort). 
Ruim een eeuw later, in 1687, is er een kaart beschikbaar die weliswaar meer detail laat 
zien, maar het plangebied blijft onbebouwd (afb. 10). De eerste gedetailleerde kaart die op 
perceelsniveau eventuele bebouwing of akkers laat zien, is de kadastrale minuutkaart die 
dateert van begin 19de eeuw. Hierop is de omgeving ten westen van Bentveld, het gebied 
waar de Amsterdamse waterleidingduinen gelegen zijn, een leeg duinlandschap. In de loop 
van de 19de eeuw verandert dat beeld door de aanleg van kleine akkertjes (afb. 12). Vanaf de 
19de eeuw wordt het duingebied ten zuidoosten van Zandvoort en ten westen van Bentveld 
bovendien in gebruik genomen voor drinkwatervoorziening voor de stad Amsterdam. Het 
regenwater wordt gefiltreerd door het fijne zand en vervolgens in de grond opgevangen 
en getransporteerd richting het oosten. Heden ten dagen heeft het gebied nog steeds deze 
functie. Om die reden is ook het Noordoosterkanaal gegraven, waarlangs het fietspad gro-
tendeels komt te liggen. Dit kanaal moest het gewonnen water uit het Amsterdamse water-
leidingduinengebied leiden. Hiervoor is een deel van de jonge duinen afgegraven, waardoor 
de oude duinen zich op een minder diep niveau ten opzichte van het maaiveld bevinden 
(mondeling mededeling L. Geelen, waternet Amsterdam). In de Amsterdamse waterleiding-
duinen zijn tevens nog restanten terug te vinden van militaire verdedigingswerken die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd. Dit door de Duitse bezetters gebouwd verdedigings-
werk is de zogenaamde Atlantikwall die een eventuele invasie van geallieerde troepen vanaf 
de Noordzee moest tegenhouden. 

Afbeelding 9. Zand-
voort op de geografische 
kaart van Van Merwen 
uit 1578. Bron: www.
watwaswaar.nl.
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Afbeelding 10. Geografische kaart uit 1687. Zandvoort is de enige aangegeven bebouwing. Bron: www.
watwaswaar.nl.

Afbeelding 11. Kadastrale minuut uit 1811-1832. Er wordt geen bebouwing aangegeven.  Bron: www.
watwaswaar.nl.
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Afbeelding 12. Millitaire topografische kaart uit 1850. Het duinengebied ten westen van Bentveld kent 
enkele akkers. Bron: www.watwaswaar.nl.
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7. Archeologische gegevens

Type informatie Nummer Bron Omschrijving
Archeologische waarneming 211055 ARCHIS2 Tijdens ontgraving van de Oran-

jekom vondsten uit de Merovingi-
sche tijd aangetroffen. 

Archeologische waarneming 26213 ARCHIS2 Profieldoorsnede drie cultuurla-
gen met vondstmateriaal daterend 
uit de ijzertijd. 

Archeologische waarneming 26219 ARCHIS2 Ter plekke scherven aangetroffen 
met vingernagel en kamstreek 
versieringen daterend uit de ijzer-
tijd, vermoedelijk late ijzertijd. 

Archeologische waarneming 45502 ARCHIS2 Profieldoorsnede drie cultuurla-
gen die uit de ijzertijd dateren.

Archeologische waarneming 18645 ARCHIS2 Wegdek uit de 20ste eeuw

Bureauonderzoek (OMN) 5601 ARCHIS2 Archeologie in de Amsterdamse 
waterleidingduinen. Met name ten 
zuidoosten van het onderzoeks-
gebied zijn resten van bewoning 
aangetroffen

Bureauonderzoek met aanvul-
lende boringen (OMN)

44163 ARCHIS2 Resultaten van het onderzoek zijn 
onbekend. 

Bureauonderzoek met aanvullend 
een karterend en waarderend 
inventariserend veldonderzoek

43497 (bureau-
onderzoek
43496 (karte-
rend booron-
derzoek)
50380 (omnr. 
waarderend 
proefsleuven-
onderzoek)

ARCHIS2 In verband met de aanpas-
sing van de oevers langs het 
Noordoosterkanaal konden 
archeologische waarden uit de 
ijzertijd, Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen in het geding 
komen. Een karterend booronder-
zoek toonde aan dat er mogelijk 
cultuurlagen in de ondergrond 
aanwezig zijn. Een proefsleuven-
onderzoek toonde echter aan dat 
de veronderstelde cultuurlagen 
van natuurlijke aard of vergravin-
gen betreffen. 

In de omgeving van het plangebied zijn in een straal van ca. 2 km vijf archeologische 
waarnemingen in het archeologisch informatiesysteem ARCHIS2 bekend (zie bovenstaande 
tabel en  afb. 13). Daarnaast zijn er twee bureauonderzoeken waarvan één werd aangevuld met een 
inventariserend veldonderzoek middels boringen. De resultaten van dit bureau en aanvullend 
booronderzoek zijn echter niet toegankelijk. Het betreft onderzoeksmeldingsnummer 
44163 dat in 2010 werd uitgevoerd op een perceel ten noordoosten van het plangebied. 
De tweede was een bureauonderzoek voor de provincies Noord- en Zuid-Holland uit 1995 
(Van Duinen). Hierin is een ruime inventarisatie gemaakt waarin aandacht is besteed aan 
de context. Uit de inventarisatie blijkt dat binnen de gehele Amsterdam waterleidingduinen 
bewoning heeft plaatsgevonden die teruggaat tot de Bronstijd. Veel sporen en vondsten uit 
de prehistorie bevinden zich echter ten zuidoosten van het onderzoeksgebied.
De oudste waarneming werd direct ten zuiden van het plangebied gedaan tijdens de ontgraving 
van een waterpartij genaamd Oranjekom (nr. 211055). Deze waterpartij staat in verbinding 
met het Noordoosterkanaal waar het plangebied zich langs bevindt. Tijdens de ontgraving in 
1852 werden bekapte eikenpalen en werktuigen alsmede restanten van een paard, een ijzeren 
pijlpunt en scherven aangetroffen die uit de Merovingische tijd (500-750 na Chr.) dateren. 
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Ten westen van de Oranjekom en ten zuidwesten van het plangebied is in 1966 een 
archeologische waarneming gedaan van drie cultuurlagen in de oude duinen (nr. 26213). 
In de cultuurlagen zijn onder andere hertenbotten, houtskool en scherven aangetroffen. De 
cultuurlagen behoren vermoedelijk tot eenzelfde fase in de ijzertijd. De oude duinen zijn 
afgedekt met een veenlaag, waarop vervolgens de jonge duinen zijn gevormd. 
Ten westen van het plangebied is een archeologische waarneming gedaan van scherven met 
vingernagel- en kamstreekversieringen (nr. 26219). Deze zijn in 1992 door Van Heeringen 
beschreven die ze vervolgens in de late ijzertijd plaatste. Daarbij is echter de kanttekening 
gezet dat hij dit niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen. 
Nog meer naar het westen toe zijn in een 12 m hoge profielwand van jonge duinen op oude 
duinen drie cultuurlagen in de oude duinen waargenomen die in de ijzertijd dateren (nr. 
45502).Tot slot een archeologische waarneming die ten oosten van het plangebied door een 
particulier gedaan is (nr. 18645). Deze persoon had melding gemaakt van een 20ste eeuws 
wegdek, waaronder mogelijk oudere restanten van een weg zich bevonden. 
In 2012 heeft Hollandia archeologen in verband met de aanpassing van de oever langs het 
Noordoosterkanaal een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, met daaropvolgend een 
karterend booronderzoek en een waarderend proefsleuvenonderzoek (onr. 43497/43496 en 
omnr. 50380, Salomons 2012a / Salomons 2012b / Salomons 2013). Op grond van de 
archeologische verwachting konden zich archeologische resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd 
en vroege middeleeuwen in de ondergornd bevinden. Ten behoeve van het Noordoosterkanaal 
is het jonge duinzand afgegraven, waardoor de oude duinen vrij dicht onder het maaiveld 
ligt. Tijdens het booronderzoek zijn twee lokaties vastgesteld die nader onderzocht dienden te 
worden door middel van een proefsleuf. Bij beide lokaties bleken echter geen archeologische 
resten in de ondergrond aanwezig te zijn, maar de indicaties betroffen een vergraving en een 
natuurlijke fenomeen, mogelijk een boomval.  

100313 / 487187

96847 / 483721

Legenda
ONDERZOEKSMELDING

ONDERZOEKEN

VONDSTMELDINGEN

WAARNEMINGEN

MONUMENTEN
archeologische waarde
hoge archeologische waarde
zeer hoge archeologische waarde
zeer hoge arch waarde, beschermd

PROVINCIES

0 1 km
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211055

26213

26219

45502

18645

43496

43497

50380

Afbeelding 13. Het plangebied, in rood, met daar omheen de bekende archeologische waarden. Bron: 
ARCHIS2.
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8. Archeologische verwachting

Op basis van de aardwetenschappelijke-, historische- en archeologische gegevens kan de 
volgende archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied worden opgesteld. Verwacht 
wordt dat zich in de bodem sporen en vondsten uit de ijzertijd en vroege middeleeuwen 
bevinden. Oudere sporen zouden tevens aanwezig kunnen zijn, maar hiervoor is tot op heden 
geen bewijs voor in de Amsterdamse waterleidingduinen. In de kanalen en waterpartijen 
zijn met name vondsten gedaan die uit de ijzertijd en Merovingische tijd dateren. In diepe 
profielen zijn de bijgehorende cultuurlagen aangetroffen. De vondsten en cultuurlagen 
zijn direct ten zuiden en ten oosten van het plangebied gevonden, wat het plangebied een 
archeologisch middelgrote tot hoge verwachting geeft. Dit beeld wordt ook bevestigd door 
de verwachtingskaarten die de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal hebben opgesteld. De 
graafwerkzaamheden zullen echter plaatsvinden tussen ca. 6 en 15 m +NAP. Het niveau van 
de oude duinen zal niet bereikt worden. Om die reden wordt de archeologische verwachting 
voor het aantreffen van archeologische resten uit bovengenoemde perioden naar beneden 
bijgesteld
Archeologie daterend uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zal zeer waarschijnlijk niet 
in de bodem aangetroffen worden. Op historische kaarten is het gebied altijd onbebouwd 
geweest. Tevens zijn er geen waarnemingen bekend die bewoning uit deze periode zouden 
suggereren. Uitzondering hierop zijn de verdedigingswerken die door de Duitsers in de 
Tweede Wereldoorlog zijn aangebracht om een eventuele geallieerde invasie af te slaan. 

Periode Verwachting Omschrijving archeologi-
sche waarden

Paleolithicum Afwezig Niet bekend

Mesolithicum Afwezig Niet bekend

Neolithicum Afwezig Niet bekend

Bronstijd Laag Sporen van bewoning, landbouw, 
jacht. Vuursteen, houtskool, bot, 
metalen voorwerpen en aarde-
werk. 

IJzertijd Laag Cultuurlagen, sporen van 
bewoning, landbouw. Metalen 
voorwerpen, houtskool, bot, leer, 
huttenleem en aardewerk.

Romeinse tijd Laag Cultuurlagen, sporen van 
bewoning, landbouw. Metalen 
voorwerpen, houtskool, bot, leer, 
huttenleem en aardewerk.

Vroege middeleeuwen Laag Cultuurlagen, sporen van 
bewoning, landbouw. Metalen 
voorwerpen, houtskool, bot, leer, 
huttenleem en aardewerk.

Late middeleeuwen Laag Niet bekend.

Nieuwe tijd Laag Mogelijke resten uit de tweede 
wereldoorlog. 
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9. Conclusie en advies

In de omgeving van het plangebied zijn meerdere archeologische waarnemingen gedaan 
van cultuurlagen op de oude duinen. Deze cultuurlagen dateren uit de ijzertijd en vroege 
middeleeuwen, in het bijzonder de Merovingische tijd. Uit de cultuurlagen komen vondsten 
als aardewerk, bot en bewerkt hout. Drie van de in totaal vijf archeologische waarnemingen 
zijn gedaan nadat waterpartijen en sloten werden aangelegd en betroffen losse vondsten als 
bewerkt hout, scherven en metalen voorwerpen. In de late middeleeuwen en nieuwe tijd is 
het plangebied, met uitzondering van eventuele akkertjes, onbebouwd geweest
Aangezien men voornemens is om de graafwerkzaamheden uit te voeren op de nog aanwezige 
jonge duinen zullen de eventuele archeologische resten uit de ijzertijd tot vroege middeleeuwen  
niet bereikt worden. De graafwerkzaamheden reiken maximaal tot 6 en 15 m +NAP, waar het 
oud duin op grond van de geraadpleegde gegevens niet zal worden bereikt. 
Er is op grond van de geraadpleegde gegevens geen reden om archeologische vervolgstappen 
te ondernemen. 

Selectieadvies
Geadviseerd wordt om geen archeologische vervolgstappen te ondernemen omdat de 
graafwerkzaamheden in het jonge duin zullen plaatsvinden, waar op historische kaarten geen 
bebouwing wordt aangegeven. 
Hiermee wordt het plangebied niet vrijgegeven. Mochten er tijdens de graafwerkzaamheden 
archeologische resten tevoorschijn komen, dan dient conform de wet op de archeologische 
monumentenzorg art. 53 de bevoegde overheid op de hoogte gesteld te worden. 
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Bijlage 1: Archeologische perioden 
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8.800-7.100

Vroeg-Neolithicum 

Midden-Neolithicum

Laat-Neolithicum B    2.450-2.000
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Bijlage 3: Archeologische stappenplan

In het “stappenplan archeologie” wordt aangegeven welk traject bij planvorming bewandeld 
moet worden als het gaat om het inpassen van archeologische waarden en verwachtingen. 
Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming rekening 
te houden met de archeologische waarden en verwachtingen en wel voordat men aanvangt 
met de globale invulling van een plangebied.

Het stappenplan gaat uit van een brede inventarisatie van wat er bekend is over de archeo-
logische waarden. Op basis daarvan wordt zeer gericht ingezoomd op voor het plan(gebied) 
relevante archeologische informatie. Na iedere stap wordt beredeneerd gekozen voor meer 
diepgaand onderzoek op specifieke plekken, zodat uiteindelijk voldoende bekend is over 
aanwezige vindplaatsen om gemotiveerde afweging in het ruimtelijke-ordeningsproces te 
kunnen maken.

I. Bureauonderzoek 
Het doel van bureauonderzoek is het verwerven van informatie - aan de hand van bestaande 
bronnen - over bekende of verwachte archeologische waarden binnen of relevant voor het 
plangebied. Daarnaast moet het bureauonderzoek inzicht bieden in eventueel benodigd 
inventariserend onderzoek (stap II, zie onder). Een bureauonderzoek bestaat uit een archief- 
en literatuuronderzoek van archeologische en bodemkundige gegevens die bij RCE, pro-
vincie, gemeente en/of andere instanties (b.v. universiteiten, musea) bekend zijn over het 
betreffende gebied. Het Bureauonderzoek dient de volgende aspecten te behandelen:

    * aangeven wat de aanleiding is voor het bureauonderzoek en om welk gebied het gaat.    
      Dit in verband met het bepalen van het onderzoekskader;
    * beschrijven van het huidige gebruik van de locatie op basis van beschikbare     
       relevante gegevens;
    * beschrijven van het historische grondgebruik of de historische ontwikkeling van     
       het gebied op basis van geofysische, fysische en historisch geografische gegevens
          o een korte impressie over de onstaansgeschiedenis van het landschap
          o een impressie van de bewoningsgeschiedenis;
    * beschrijven bekende archeologische waarden
          o archeologisch waardevolle terreinen zoals deze zijn opgenomen in het Centraal  
 Monumenten Archief (CMA) van de RCE. Dezelfde terreinen zijn tevens   
 opgenomen op de Archeologische Monumentenkaarten (AMK) van de provincies.  
 Archeologisch waardevolle terreinen genieten wettelijke bescherming (ex artikel 3  
 en 6 van de Monumentenwet) of dienen een planologische escherming te krijgen  
 binnen het bestemmingsplan; 
          o archeologische vindplaatsen zoals deze in het Centraal Archeologisch Archief 
 (CAA) van de RCE aanwezig zijn. Clustering van vindplaatsen kan wijzen op de 
 aanwezigheid van bewonings-sporen uit het verleden;
    * beschrijven van de archeologische verwachtingen en opstellen van een gespecificeerd en    
       onderbouwd verwachtingsmodel van de verwachte archeologische waarden:
          o aan de hand van de door de RCE ontwikkelde Indicatieve Kaart van 
 Archeologische Waarden. Gebieden met een hoge of middelhoge archeologische 
 verwachtingswaarde of trefkans komen in ieder geval voor een nader archeologisch  
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 onderzoek in aanmerking;
          o aan de hand van een meer gedetailleerde provinciale c.q. gemeentelijke 
  verwachtingskaart;
    * rapportage met daarin advisering ten behoeve van het vervolgtraject gerelateerd aan de   
      verschillende stadia van het planvormingsproces.

II. Inventariserend veldonderzoek (IVO) 
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het zeer gericht aanvullen en toetsen van 
de uitkomsten van het bureauonderzoek. Stapsgewijs wordt bekeken óf er archeologische 
waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de aard, karakter, omvang, datering, gaafheid, con-
servering en relatieve kwaliteit is. Ten behoeve van een IVO dient een Programma van Eisen 
(PvE) opgesteld te worden. In principe wordt het IVO uitgevoerd op basis van een Plan van 
Aanpak (PvA).
Het onderzoek kan bestaan uit de volgende methoden:

    * non-destructieve methoden: geofysische methoden ;
    * weinig destructieve methoden: oppervlaktekartering, booronderzoek, sondering 
      (putjes van maximaal een vierkante meter);
    * destructieve methoden: proefsleuven.

Welke methoden (kunnen) worden ingezet hangt af van de locatie en vraagstelling. De 
onderbouwing voor de in te zetten methoden is in het bureauonderzoek gegeven. Een inven-
tariserend veldonderzoek moet leiden tot een waardering en een archeologisch inhoudelijk 
selectieadvies.

Nadere toelichting onderzoeksmethoden: 1 en 2:  Bij non-destructieve methoden moet men 
denken aan elektrische, magnetische en elektromagnetische methoden, eventueel in combi-
natie met remote sensing technieken.

Bij weinig destructieve methoden gaat het om oppervlaktekartering en booronderzoek. Dit 
houdt in dat het plangebied wordt gekarteerd door middel van het “belopen” van akkers en 
weilanden, waarbij gezocht wordt naar aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologi-
sche waarden. Daarnaast wordt door middel van boringen onderzocht hoe het staat met de 
bodemopbouw, en of er archeologische lagen of indicatoren te onderscheiden zijn. De aan-
getroffen vindplaatsen kunnen vervolgens nader bekeken worden met een meer diepgaand 
booronderzoek . Dit levert nadere informatie over de omvang en waardering op. Soms is het 
nodig om in dit stadium proefputjes te graven. Een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd 
indien uit de minder destructieve onderzoeksmethoden is gebleken dat er in een plangebied 
waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Door middel van het graven van een 
aantal proefsleuven kunnen de exacte begrenzing, de datering en de graad van conservering 
van een vindplaats worden onderzocht. Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een 
vindplaats behoudenswaardig of zelfs beschermenswaardig is. Is dit het geval, dan zal beke-
ken moeten worden of de vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het rijks- en ook het 
provinciaal archeologiebeleid gaat in eerste instantie uit van behoud van het bodemarchief in 
situ (ter plekke in de bodem).
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Eventueel: III. Opgraven ofwel archeologisch vervolgonderzoek 
Indien het niet mogelijk is een ‘behoudenswaardige of beschermenswaardige’ vindplaats in 
situ te bewaren, zal het hier aanwezige bodemarchief voor het nageslacht bewaard dienen 
te worden door middel van een vlakdekkend onderzoek. Alleen dan is deze stap (stap III) 
noodzakelijk.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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Bijlage 3 Aardkundig monument 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

De Provincie Noord-Holland en enkele andere betrokken overheden in de regio Zuid-Kennemerland 

hebben het voornemen om een recreatieve fietsverbinding te realiseren tussen de Haarlemmermeerpolder 

en de kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject door de Amsterdamse Waterleiding-

duinen. Omdat dit gebied een aardkundig monument betreft, dient het voornemen aan de Provinciale 

Milieuverordening van de Provincie Noord-Holland te worden getoetst. Dit document geeft invulling aan 

deze verplichting. 

 

In dit rapport toetsen wij het tracé van het fietspad aan de regelgeving rond aardkundige monumenten in 

de provincie Noord-Holland. Aan deze voorkeur is een oriëntatie vooraf gegaan waarbij diverse tracés zijn 

besproken met een projectgroep waarin ook de terreinbeheerder, Waternet, zitting heeft. Het huidige 

definitieve tracé is mede zo ontwikkeld dat geen schade aan het aardkundig monument wordt 

toegebracht.  

1.2 DOEL EN STATUS 

Het doel van dit rapport is om de effecten van de aanleg van het bovenbedoelde fietspad op de 

beschermde aardkundige waarden in beeld te brengen. Het rapport vormt daarmee de inhoudelijke 

onderbouwing voor de vergunningverlening in het kader van Artikel 6.3 van de Provinciale 

Milieuverordening. 

1.3 LEESWIJZER 

De navolgende hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 wordt het project beschreven. 

 In hoofdstuk 3 wordt het juridische toetsingskader besproken. 

 In hoofdstuk 4 worden de effecten die optreden als gevolg van de aanleg en ingebruikname van het 

fietspad beschreven en worden deze getoetst aan de Structuurvisie van de provincie Noord-Holland. 

 In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken. 
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2 Projectbeschrijving 

De projectbeschrijving dient gelezen te worden in combinatie met het Definitieve Ontwerp (DO) van het 

fietspad. Dit ontwerp is los bijgevoegd. 

2.1 BESCHRIJVING TRACÉKEUZE 

Het project bestaat uit de aanleg en de ingebruikname van een fietspad. Voor de aanleg van het fietspad is 

gekozen voor een tracé dat de bestaande natuur in het gebied zo min mogelijk aantast en waarvan het 

ruimtebeslag zo minimaal mogelijk is. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het grootste deel van het 

fietspad voert over een bestaande dienstweg van Waternet en dat van de overige route een substantieel 

deel voert over bestaande ruiter- en wandelpaden. Een ecologisch werkprotocol moet er bovendien voor 

zorgen dat de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk overlast ondervindt bij de uitvoering van het 

project.  

 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 mei 2014 (zaaknummer C-

521/12, beter bekend als het A2-arrest) is geprobeerd om het tracé zo veel mogelijk buiten het prioritaire 

habitattype H2130 Grijze duinen aan te leggen. Om die reden loopt het tracé vooral door het niet-

prioritaire habitattype H2180A Duinbossen (droog) en door niet beschermde dennenbossen. 

 

Uitgangspunt is voorts dat langs het fietspad geen verlichting wordt aangebracht en dat met borden is 

aangegeven dat de toegang tot het pad na zonsondergang verboden is. 

Tenslotte is afgesproken dat dient te worden voorkomen dat fietsers via de dienstweg zich verder 

verspreiden in de rest van de waterleidingduinen. Voor een goede geleiding van de fietsers worden in de 

dienstweg (voor fietsers onaantrekkelijke) grasbetontegels gelegd op plaatsen waar dit uitwaaieren zou 

kunnen plaatsvinden.  

 

In onderstaande paragrafen wordt per tracédeel het fietspad beschreven en de ontwerpuitgangspunten 

genoemd. 

 

Algemene ontwerpuitgangspunten 

 Het fietspad wordt, op plaatsen waar een nieuwe verharding nodig is, uitgevoerd als schelpenpad.  

De breedte wordt 1,75 m, ingebed in een cunet van 2,30 m. Op een aantal plaatsen, in bochten en op 

steile terreindelen, is een breder cunet nodig (zie ontwerptekening). 

 Verharding fietspad wordt uitgevoerd in een schelpenverharding. De constructie van het fietspad 

bestaat uit 0,20 m menggranulaat en 0,15 m schelpenverharding. Om te voorkomen dat de gebroken 

schelpen scherpe delen vertonen (wat men name in de beginfase als oncomfortabel wordt beschouwd 

en beschadiging aan banden kan veroorzaken) wordt het fietspad afgestrooid en ingewalst met een 

laag parelgrind (2 kg/m²). 
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 In beginsel is gekozen voor een boomsparend tracé. Desondanks zal een aantal bomen worden gerooid 

(zie kaplijst voor exacte aantallen per deelgebied). 

 Met betrekking tot de uitvoering zal de inzet en grootte van het materieel worden afgestemd op de 

beschikbare werkruimte, waarbij het graven van het cunet van het fietspad met een hydraulische 

graafmachine wordt uitgevoerd en transporten voor de aanvoer van het funderingsmateriaal en 

kleischelpen met tractors met aanhangwagens zal plaatsvinden. Het funderingsmateriaal en de 

kleischelpen zullen vervolgens met een tractor met sleepbalk worden aangebracht en daarna worden 

verdicht door een wals. De afvoer van zand vindt plaats via de bestaande dienstweg door 

vrachtwagens. 

 Tijdelijke depots zullen alleen ter plaatse van het fietspadtracé worden toegestaan, maar gestreefd zal 

worden om de vrijkomende grond uit het cunet direct in de berm te verwerken. Het zand dat vrijkomt 

bij het graven van de coupure wordt afgevoerd. 

2.1.1 DEELGEBIED 0 LANGS HET PARKEERTERREIN BIJ ENTREE “DE OASE” 

Beschrijving 

1. De route loopt van de Vogelenzangseweg via de bestaande weg (Leyweg) langs het parkeerterrein naar 

de toegangsweg naar de uitspanning De Oase. Dit deel van de route ligt buiten het Natura 2000-gebied. 

Ook buiten het Natura 2000-gebied ligt een nieuw aan te leggen voetpad langs de parkeerplaatsen. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

De huidige verkeerssituatie van de N206 bij de entree Oase wordt niet aangepast. De provincie Noord-

Holland zal zelf bekijken of het verbeteren van de oversteek als studiefaseproject kan worden 

meegenomen in het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur. 

In samenspraak met Waternet is gekozen om de toegangsweg te gebruiken als fietspad en voor de aanleg 

van een voetpad aan de zuidzijde van de huidige parkeerplaatsen: 

 De huidige klinkerbestrating van de toegangsweg blijft gehandhaafd. Huidige verharding is 

kwalitatief goed. 

 De aanleg van een voetpad naast de parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van het aantal 

parkeerplaatsen en de afvalbakken worden niet verplaatst. De constructie van het voetpad bestaat uit 

0,15 m menggranulaat en 0,10 m schelpenverharding, aangelegd op wegendoek. Het voetpad wordt 

1,00 m breed.  

De huidige verharding van het langsparkeergedeelte is slecht, om het cunet van het voetpad te kunnen 

graven is het nodig om een gedeelte van de bestaande verharding te vervangen (circa 30% breuk is uit 

de inventarisatie gebleken). 

 Omwille van de aanleg van het voetpad dienen bomen te worden gekapt, dit is uit veldinventarisatie 

gebleken. 

 Huidige inrit vanaf de parkeerplaats naar het naastgelegen perceel aan de noordzijde (grasland) blijft 

gehandhaafd. 

 Oversteek N206 voor fietsverkeer blijft ongewijzigd. 

 Het voetpad wordt aangesloten op de bestaande voetgangersoversteek N206 en aan de westzijde op de 

bestaande halfverharding. 
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Foto 1: Tracé over de toegangsweg van de huidige parkeerplaats 

2.1.2 DEELGEBIED I TRACÉ VAN OASE NAAR INGANG AWD 

Beschrijving  

2. Vanaf de weg langs de parkeerplaats buigt het fietspad 50 meter ten noorden van de toegangsweg 

van uitspanning De Oase naar rechts. Het fietspad loopt hier door een bomenstrook. Het fietspad 

heeft hier een gebogen vorm, mede omdat het tussen een aantal bomen door slingert die niet worden 

gekapt.  

3. Voor fietsers wordt bij De Oase in het hek van de AWD een nieuwe ingang voor fietsers gemaakt ter 

hoogte van de huidige fietsenstalling van de uitspanning. Het betreft een eenvoudige doorgang met 

aan de boszijde een wildrooster. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Het hoogteverschil bij de aansluiting van het fietspad ter plaatse van de toegangsweg wordt opgelost 

door een ophoging van het maaiveld, wat inhoudt dat geen cunet behoeft te worden gegraven.  

 Omwille van de aanleg van het fietspad dient een aantal bomen te worden gekapt. Het tracé is zodanig 

gekozen dat de onnodige kap van bomen zoveel mogelijk is voorkomen. Dit is in het veld 

geïnventariseerd. 

 Door de aanleg van het fietspad door de bomenstrook ontstaat er een verkeersscheiding tussen het 

fietsverkeer en de voetgangers (en dienstverkeer) naar restaurant De Oase. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 De huidige fietsenstalling ter plaatse van restaurant De Oase wordt verplaatst door Waternet. 

 De bestaande watermeterputten kunnen gehandhaafd blijven, alsmede de parkeerplaats voor 

scooters/brommers. 

 Het bestaande houten hekwerk wordt verlengd zodat een scheiding tussen het fietspad en de 

toegangsweg voor het restaurant ontstaat. 

 Het bestaande hekwerk (draaihek) wordt naar de erfscheiding van de woning verzet. 
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 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m voor het wildrooster en een bochtverbreding van het fietspad. 

 

 

Foto 2: Deelgebied 1. Slingerend tracé (boomsparend) door bomenstrook tegenover uitspanning De Oase 
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Foto 3: Overgang deelgebied 1 en 2 met wildrooster en eerste passage door het bos. Op de achtergrond uitspanning De 

Oase 

2.1.3 DEELGEBIED II VANAF HET WILDROOSTER TOT AAN DE DIENSTWEG VAN 
WATERNET 

Beschrijving  

4. De route volgt over een lengte van ca. 30 meter een bestaande afrastering van de tuin van een 

boswachterswoning. Een oude bladhoop zal voor de doorgang van het fietspad gedeeltelijk worden 

opgeruimd. 

5. De route vervolgt via een bestaand, extensief gebruikt pad dat van de tuin afbuigt. 

6. De route loopt vervolgens over een bestaande brandgang in de richting van de watertoren. 

7. De route vervolgt over een lengte van 20 meter een bestaand ruiterpad. Direct naast het fietspad 

wordt over deze 20 meter een nieuw ruiterpad aangelegd. Hiervoor hoeft alleen een kleine strook 

ondergroei te worden verwijderd. 

8. Het fietspad gaat verder over het brede, bestaande bospad langs de watertoren tot een met klinkers 

bestrate dienstweg van Waternet. 

9. Na 170 meter kiest het tracé een alternatieve route door het bos ter rechterzijde. Hiermee wordt de 

doorsnijding van een stuk H2130 Grijs duin vermeden. Het gekozen tracé is dusdanig dat zo min 

mogelijk bomen gekapt hoeven te worden. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

10. Na 100 meter bereikt dit nieuwe tracé een bestaand breed bospad. Het fietspad steekt dit bospad 

schuin over en takt vervolgens aan op het brede, bestaande bospad dat eerder werd verlaten. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Daar waar het fietspad het ruiterpad kruist wordt bij de kruising een elementenverharding 

aangebracht, opgesloten door middel van opsluitbanden dit om te voorkomen dat de 

schelpenverharding ter plaatse van de kruising vermengd wordt met het zand van het ruiterpad. 
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 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen, zal er 

een kleine bocht in klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is waar men de 

dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken, wordt ter plaatse van de splitsing 

de doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,0 m. 

 

 

Foto 4: Deelgebied II. Passage door het bos vanaf De Oase en locatie wildrooster (zelfde locatie als foto 3, de foto is 

genomen met De Oase in de rug). Het pad achter de boswachterswoning begint bij de knik in de pijl. 

 



 

 

  

 

Toetsing Aardkundig Monument 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078220429:C.6 - Definitief ARCADIS 

 
11 

     

 

Foto 5: Deelgebied II. Het pad achter de boswachterswoning 

 

Foto 6: Deelgebied II. Aansluiting pad achter de boswachterswoning op brandgang bij de watertoren 
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Foto 7: Deelgebied II. De brandgang sluit aan op het ruiterpad bij de watertoren 

 

Foto 8: Deelgebied II. Aansluiting tracé over ruiterpad op bestaand wandelpad nabij de watertoren 
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Foto 9 

 

Foto 10 

Foto’s 9 en 10: Deelgebied II. Begin van de passage door het bos (bedoeld om een stuk H2130B grijs duin te vermijden) 

 

 

Foto 11: Deelgebied II. Boomsparende passage door het bos 

 

 

Foto 12: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 
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Foto 13: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg). De twee berken op de voorgrond zijn dode staken 

 

 

Foto 14: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 
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Foto 15: Deelgebied II. Aansluiting op bestaand bospad en op het zandpad van de foto’s 8 en 9 

2.1.4 DEELGEBIED III OVER DE DIENSTWEG LANGS HET NOORDOOSTERKANAAL 

Beschrijving  

11. Het fietspad loopt vervolgens over een lengte van ongeveer 2.200 meter over de bestaande dienstweg 

van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 In deelgebied III maakt het fietspad gebruik van de met klinkers bestrate dienstweg van Waternet.  

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

 

 

Foto 16: Deelgebied III. Vervolg via met klinkers bestrate dienstweg over ruim 2.000 m. Rechts in de diepte het 

Noordoosterkanaal. 
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2.1.5 DEELGEBIED IV VAN DE DIENSTWEG VAN WATERNET NAAR DE 
ZANDVOORTSELAAN 

Beschrijving  

12. Circa 200 meter voorbij de bocht van de dienstweg gaat de fietsroute over een nieuw aan te leggen 

fietspad, duinopwaarts door droog duinbos en dennenbos (Pinus nigra). Dit dennenbos ligt op een 

oud zanddepot, dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd aangelegd met zand uit het 

Noordoosterkanaal.  

13. De doorsteek over het met dennenbos begroeide oude zanddepot in deelgebied IV (punt 12) verloopt 

via een speciaal voor dit doel gegraven coupure. Deze coupure krijgt de allure van een smalle 

duinvallei met een begroeiing van duingrasland. Deze coupure is aan de zuidzijde onderin 2 meter 

breed. De hellingen zijn 1:3. De totale coupure heeft een bovenbreedte van ca. 45 meter. Voor de 

coupure wordt een gedeelte bos gekapt. De lengte van deze coupure is ca. 90 meter. 

14. Vergravingen van de voet van het zanddepot, die niet als zanddepot, maar als duin is aangemerkt, 

blijven in elk geval onder de vanuit het behoud van aardkundige waarden vereiste 1 meter.  

15. Voor de passage van het tracé door het droge duinbos aan de andere zijde (noordzijde) wordt gebruik 

gemaakt van een boomsparend tracé. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

16. Daarnaast zullen uit oogpunt van veiligheid enkele bomen worden opgesnoeid als zij te dicht bij het 

fietspad staan of overhangende takken hebben.  

17. De route volgt daarna een slingerend tracé door (vooral) droog en deels verruigd duinbos, evenwijdig 

aan de Zandvoortselaan. Het pad doorsnijdt over 59 meter grazige stukken die kwalificeren als H2130 

Grijze duinen. Daarnaast wordt droog duinbos (H2180A) doorsneden over een afstand van 272 meter 

(vanaf het dennenbos). Enkele stukken worden afgevlakt door kuilen in het tracé op te vullen met 

gebiedseigen zand. Direct na de coupure door het zanddepot loopt het fietspad exact op de grens van 

droog duinbos en een duindoornstruweel (habitattype H2160). De lengte van het fietspad is hier 36 

meter. 

18. Het pad eindigt bij de oprit van het fietspad dat dient als oprit voor de natuurbrug over de 

Zandvoortselaan. De aansluiting zal worden voorzien van een wildrooster ter hoogte van het 

bestaande hekwerk. In het hekwerk zal een doorgang worden gemaakt.  

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen, zal er 

een kleine bocht in de klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is op de locaties 

waar men de dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken, wordt ter plaatse van de splitsing 

de doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,00 m. 

 Om te zorgen dat de aansluiting van het fietspad op de dienstweg vloeiend verloopt, wordt de 

bestaande dienstweg gelijktijdig met het herstraten over een lengte van 20 m opgehoogd. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van de fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijden een hek aangebracht van 2,50 

m hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m voor het wildrooster. 

 Tussen het wildrooster en het fietspad bij de oprit natuurbrug wordt een elementenverharding 

aangebracht. 

 Voor het fietspad wordt een hellingpercentage van maximaal 6% aangehouden. 
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Foto 17: Deelgebied IV. Locatie waar de toekomstige coupure door het zanddepot gaat 

 

 

Foto 18: Deelgebied IV. Plaats van de coupure door het zanddepot ter plaatse van het dennenbos 
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Foto 19: Deelgebied IV. Passage duinvallei met droog duinbos (links) en duindoornstruweel (rechts) 

 

 

Foto 20: Deelgebied IV. Passage door het duinbos langs de Zandvoortselaan 
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Foto 21: Deelgebied IV. Passage duinvallei, onderlangs een duinbosje 

 

 

Foto 22: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus) langs de Zandvoortselaan 
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Foto 23: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus) langs de Zandvoortselaan (vervolg). Om de 

hoogteverschillen te overbruggen komt het fietspad hier op een zandlichaam te liggen 

 

 

Foto 24: Plaats waar het fietspad aansluit op de oprit naar het fietspad over de natuurbrug over de Zandvoortselaan 

2.2 TRACÉKEUZE: LUCHTFOTO’S 

De navolgende afbeeldingen geven het tracé in de vijf deelgebieden weer. 
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Afbeelding 1: Het tracé in deelgebied 0 van het kruispunt met de Vogelenzangseweg tot aan uitspanning De Oase. Het 

tracé loopt hier over een bestaande toegangsweg, langs de parkeerplaats. De dunne lijn betreft een aan te leggen 

voetpad. Dit deelgebied ligt buiten het Natura 2000-gebied. Bron ondergrond: Google Earth 

 

 

 

Afbeelding 2: Deelgebied I. Het tracé loopt hier tussen de bomen door, evenwijdig aan en aan de buitenzijde van het 

hek van de Amsterdamse Waterleidingduinen nabij De Oase 
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Afbeelding 3: Deelgebied II. Tracé door het bos, grotendeels over bestaande zandpaden. Dit deelgebied eindigt bij de 

met klinkers bestrate dienstweg van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 
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Afbeelding 4: Deelgebieden III en IV. Tracé over met klinkers bestrate dienstweg langs het Noordoosterkanaal 

(deelgebied III) en daarna over een zanddepot en de duinstrook langs de Zandvoortselaan, met aansluiting op de 

Natuurbrug (deelgebied IV). 

 

 

Afbeelding 5: Deelgebied IV. Doorsnijding van het zanddepot ten noorden van het Noordoosterkanaal en aansluiting 

op het fietspad van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. 

2.3 PLANNING 

De uitvoering van de werkzaamheden zal in 2015 plaatsvinden, direct na het definitief worden van de 

vergunningen. De verwachting is dat het project in de maanden november en december 2015 wordt 

uitgevoerd. 
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3 Beoordelingskader 

3.1 AARDKUNDIGE MONUMENTEN 

De aardkundige monumenten zijn in Noord-Holland vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening. Wij 

raadpleegden de versie van 18 november 2013 (tranche 8) op de website van de Provincie. In de kaarten bij 

deze verordening is een deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen aangemerkt als aardkundig 

monument  ‘Duinen Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse Waterleidingduinen’. Het gehele 

fietspadtracé ligt binnen dit monument.  

 

Met de aardkundige waarden wordt concreet het jonge duinlandschap en het strandwallen- en 

vlaktenlandschap bedoeld. In aardkundige monumenten zijn ontgravingen niet toegestaan, behoudens 

met een ontheffing. Een ontheffing wordt niet verleend indien de ontgraving dieper gaat dan 1,00 m.  

 

De Provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat aantoonbaar later aangebrachte gronddepots geen 

onderdeel uitmaken van het aardkundig monument. 
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Afbeelding 6. Begrenzing aardkundig monument ‘Duinen 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Amsterdamse 

Waterleidingduinen’1. De coupure in deelgebied IV is 

aangeduid met het rode sterretje. 

 

Afbeelding 7. Uitsnede van het aardkundig monument 

‘Duinen nationaal Park Zuid-Kennemerland, 

Amsterdamse Waterleidingduinen’ ter hoogte van de 

ontgraving in deelgebied IV. 

                                                                 

1 Bron: http://maps.noord-

holland.nl/GeowebSilverlight411/Viewer.html?ViewerConfig=http://maps.noord-

holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb411/REST/sites/Provinciale_Milieuverordening/viewers/Viewer_s

ilverlight411/virtualdirectory/Config/Viewer.xml 

 

http://maps.noord-holland.nl/GeowebSilverlight411/Viewer.html?ViewerConfig=http://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb411/REST/sites/Provinciale_Milieuverordening/viewers/Viewer_silverlight411/virtualdirectory/Config/Viewer.xml
http://maps.noord-holland.nl/GeowebSilverlight411/Viewer.html?ViewerConfig=http://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb411/REST/sites/Provinciale_Milieuverordening/viewers/Viewer_silverlight411/virtualdirectory/Config/Viewer.xml
http://maps.noord-holland.nl/GeowebSilverlight411/Viewer.html?ViewerConfig=http://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb411/REST/sites/Provinciale_Milieuverordening/viewers/Viewer_silverlight411/virtualdirectory/Config/Viewer.xml
http://maps.noord-holland.nl/GeowebSilverlight411/Viewer.html?ViewerConfig=http://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb411/REST/sites/Provinciale_Milieuverordening/viewers/Viewer_silverlight411/virtualdirectory/Config/Viewer.xml
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4 Effectbepaling en -beoordeling 

In dit hoofdstuk beoordelen wij de effecten van de aanleg en het gebruik van het fietspad op de aanwezige 

aardkundige waarden, zoals gedestilleerd uit Provinciale Milieuverordening (versie 18 november 2013) op 

de website van de Provincie. Zie hoofdstuk 3 voor een toelichting. 

4.1 AARDKUNDIGE WAARDEN 

De effecten van de aanleg en het gebruik van het fietspad op de aanwezige aardkundige waarden zijn 

afhankelijk van de diepte tot waarop gegraven wordt. Een deel van het fietspad loopt over bestaande 

verharde wegen en daarbij hoeft niet gegraven te worden (deelgebied III). Voor de aanleg in de 

deelgebieden 0, I, II en IV moet echter wel gegraven worden. Het merendeel van het fietspad wordt 

aangelegd met een maximale vergraving van 0,35 m noodzakelijk voor het cunet. Voor de aanleg van twee 

wildroosters wordt een betonnen bak ingegraven op een diepte van maximaal 0,5 m. Het formaat van deze 

wildroosters is 6,00 x 2.25 m. Alleen in deelgebied IV zijn diepere graafwerkzaamheden noodzakelijk 

tussen de dienstweg van Waternet naar de Natuurbrug over de Zandvoortselaan. Hier ligt een oud 

zanddepot in het gebied dat door middel van een coupure wordt doorsneden. Voor de vergraving is een 

toetsing aan de aardkundige waarden op de te vergraven locatie. 

 

De aardkundige waarden die beschermd worden, zijn gekoppeld aan de oude duinbodem. Het is daarom 

van belang om te weten in hoeverre de betreffende vergraving plaatsvindt in de oude duinbodem. 

 

In het gebied liggen diverse zanddepots, waar in de jaren ’30 van de vorige eeuw het zand is gedeponeerd 

dat vrijkwam bij het graven van het Noordoosterkanaal (Van Dijk, 1995). De zanddepots zijn herkenbaar 

aan de regelmatige structuur en de vlakke bovenzijde. De meeste zanddepots zijn inmiddels bebost 

waardoor ze momenteel het karakter hebben van een duingebied. Van Dijk (1995) heeft in zijn onderzoek 

een inventarisatie gemaakt van de zandstorten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (zie Afbeelding 

7). Daaruit blijkt dat de ophoging die in deelgebied IV is aangetroffen eveneens een zanddepot is. Het 

betreffende depot is in Afbeelding 7 aangeduid met nummer 10. 
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Afbeelding 7: Zanddepots in de Noordoosthoek van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De storten 10, 13 en 19 

liggen in het plangebied van het fietspadtracé. Bron: P.M. van Dijk, Zanddepots in de Amsterdamse 

waterleidingduinen, 1995. 
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Afbeelding 8: Detail kaartje van zanddepot 10 tussen het Noordoosterkanaal ten zuiden en de Zandvoortselaan ten 

Noorden. Bron: P.M. van Dijk, Zanddepots in de Amsterdamse waterleidingduinen, 1995. In rood de dienstweg. 
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Afbeelding 9: Situatie en ontwerp van het zuidelijke gedeelte van deelgebied IV met daarin aangegeven de 

indicatiegrens van het zanddepot. Voor het gedeelte van het tracé dat door het zanddepot loopt is een vergraving nodig 

dieper dan 1 meter 

 

De contouren uit het rapport van Van Dijk (Afbeelding 8) zijn gebruikt voor het ontwerp. De locatie van 

de contouren ten opzichte van het ontwerp zijn weergegeven in afbeelding 9. Het tracé is zo ontworpen 

dat het cunet tussen de dienstweg van Waternet en de rand van het zanddepot maximaal 1 m in de 

duinbodem insnijdt. Hiervoor wordt de dienstweg en de aanloop in het duin enkele decimeters 

opgehoogd. Hiervoor wordt gebiedseigen zand aangebracht. 

In werkelijkheid is de insnijding alleen op de rand van het zanddepot exact 1 m, in de overige delen 

varieert deze van 0,35 tot 1,0 meter. Dat is inclusief de diepte van het cunet (0,35 m).  

De diepere insnijding van de coupure bevindt zich geheel binnen de contouren van het zanddepot zoals 

deze zijn ontleend aan dit rapport. De maximale vergraving is hier 7,07 m.  

 

Om de contouren van het zanddepot te controleren zijn in het veld grondboringen uitgevoerd tot 

maximaal 1,20 diep. De boringen zijn op verschillende plaatsen vanaf de dienstweg tot op het zanddepot 

uitgevoerd (Afbeelding 10). Vooral de boringen in het talud van de dienstweg van Waternet zijn hier van 

belang omdat hier de veronderstelde oude duinbodem het dichtst aan de oppervlakte zou moeten liggen. 

De oude duinbodem zou herkenbaar moeten zijn aan een laag donkergekleurd zand, afkomstig van de 

oude duinvegetatie van vóór de zandsuppletie, en enige humusvorming daaronder. In het zanddepot zelf 

wordt geen bodemvorming verwacht en is de bodem niet gelaagd en uniform qua kleur en 

korrelstructuur.  
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Afbeelding 10: Locaties van de bodemboringen vanaf de dienstweg tot op het zanddepot 

Uit de boringen blijkt  dat er geen verschillen in de duinzandbodem konden worden vastgesteld tot de 

diepte waarop de boringen zijn uitgevoerd (1,20 meter diepte ten opzichte van het maaiveld). Er werden 

geen donkergekleurde lagen aangetroffen. De bodem was over de gehele diepte eenvormig van kleur en 

structuur, ook direct naast de dienstweg.  Dit doet vermoeden dat ook het stuk tussen de dienstweg en het 

zanddepot volledig bestaat uit opgebrachte grond. In dat geval bevindt de voorgestelde insnijding zich 

geheel binnen het zanddepot. Over de boorpunten verder weg van de dienstweg bestaat geen twijfel: dit is 

allemaal opgebrachte grond (Van Dijk, 1995). 
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Afbeelding 11. Detail van de ontwerptekening waar het fietspadtracé van de dienstweg (in de tekening 

‘onderhoudspad’ genoemd) overgaat in de coupure door het zanddepot. Te zien is de voorgenomen ophoging van de 

aansluiting van de dienstweg op de coupure door het zanddepot. De grens van het zanddepot volgens de studie van 

Van Dijk ligt bij 11,06 m ten opzichte van de as van het fietspad. De roze onderbroken lijn geeft de maximaal 

toegestane ontgravingsdiepte van 1 meter weer. De oranje onderbroken lijn met omlijning geeft het fietspad tracé weer. 

Bron: Ontwerp tekening ‘Lengte profiel gewijzigd fietspad in deelgebied IV’, ARCADIS, 2015 

 

In het vervolg van het tracé in het duingebied tussen het zanddepot en de aansluiting op de Natuurbrug 

wordt een klein gedeelte van het tracé geleid over een aan te leggen zanddammetje (zie Afbeelding 12). 

Hiervoor zal extra zand op de bodem worden aangebracht. Het ophogen heeft vanzelfsprekend geen 

effect op de dieper gelegen aardkundige waarden van de oude duinbodem. 

 

 

Afbeelding 12: Detail van de ontwerptekening van het fietspadtracé waar het fietspad op twee plaatsen over een aan te 

leggen zanddammetje wordt geleid. Hier wordt zand aangevuld. Bron: Ontwerp tekening ‘Lengte profiel gewijzigd 

fietspad in deelgebied IV’, ARCADIS, 2015 
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De verschillende stukken in het tracé waar gegraven dan wel opgehoogd wordt zijn in onderstaande tabel 

opgenomen. 

 

Onderdeel Diepte (m) Breedte (m) Lengte (m) 

Deelgebied I 

Naast toegangsweg 

De Oase 

0,35 

(wildrooster: 0,50) 

2,30 65 

Deelgebied II 

Entree AWD tot 

dienstweg 

0,35 2,30 181 

Deelgebied III 

De dienstweg van 

Waternet 

-- Bestaand profiel 2.200 m 

Deelgebied IV 

Van dienstweg tot 

aansluiting natuurbrug 

   

Ontgraven 0,35 - 1.00 m Variabel 420 

Aanvullen Variabel Variabel 44 

Wildrooster 0,50   
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5 Conclusies 

5.1 CONCLUSIES 

 In deelgebied III vindt geen vergraving plaats.  

 In deelgebied 0, I, II en in het merendeel van deelgebied IV wordt een cunet aangelegd met een 

maximale vergraving van 0,35 meter (0,20 m menggranulaat en 0,15 cm schelpenverharding). Op de 

plek van het wildrooster is de ontgraving 0,50 m. 

 Een grotere vergraving vindt plaats ter plaatse van zanddepot 10 in deelgebied IV. De maximale 

ontgraving is hier 7,07 meter in het midden van de coupure. Deze vergraving vindt volledig plaats 

binnen het zanddepot, dat uit opgebracht zand bestaat en geen deel uitmaakt van het aardkundig 

monument.  

 De vergraving in de rand tussen de dienstweg van Waternet en de contour van het zanddepot varieert 

van 0,35 m tot maximaal 1,0 m (op de contour van het zanddepot). 

 Het is de vraag of deze vergraving daadwerkelijk plaatsvindt in het aardkundig monument, omdat bij 

boringen tot 1,20 meter diepte geen oude duinbodem is aangetroffen. In dat geval betreft het hier 

opnieuw een vergraving in de voet van het zanddepot, dus opgebrachte grond. 

 Voor een veiliger afdaling zal de dienstweg van Waternet ter plaatse iets worden opgehoogd en dat 

geldt ook voor de flank van het zanddepot. Het cunet wordt in deze ophoging aangelegd.  

 In deelgebied IV, nabij de Zandvoortselaan, zullen enkele grotere oneffenheden in het terrein worden 

afgevlakt door zand toe te voegen. Op die plekken zal het tracé over nog aan te leggen zanddammen 

worden geleid. Op de plek van het wildrooster is de ontgraving 0,50 m. 

 

De overall conclusies zijn: 

 De vergravingen in het aardkundig monument zijn nergens dieper dan 1,00 meter. 

 Bij de coupure in deelgebied IV valt het gedeelte waar dieper wordt ontgraven geheel binnen de 

contouren van het zanddepot.  

 De aantasting van de aardkundige waarden, zoals benoemd in de Provinciale Milieuverordening van 

de Provincie Noord-Holland kan geheel worden uitgesloten.  
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Bijlage 2 Resultaten grondboringen 

 
 

 

Opdrachtgever:      Provincie Noord-Holland 

Project:               Fietspad Oase Zandvoortselaan

Onderdeel:            Boringen 01 t/m 05

Projectnummer:    B01065 . 002011 . 4100

Boring Omschrijving Opmerkingen 

nr

Deelgebied IV     fietspad tracé noordzijde
diepte in meters t.o.v. maaiveld 

B01 Locatie in te rooien bos bovenvlak zanddepot 

0,00 maaiveld

zand viltig met 

humeuze bovenlaag / vegetatie 

-0,03

zand licht grijs

-1,20

Boring B01 ----  t.b.v. -----  referentie kader voor boring B02 t/m B05

Locatie boring B01 t/m B05  talud vanaf onderhoudspad zuidzijde zanddepot

5

2

3

4

1
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diepte in meters t.o.v. maaiveld 

B02 In talud zuidzijde zanddepot 

0,00 maaiveld

zand viltig met 

humeuze bovenlaag / vegetatie 

-0,04

zand licht grijs

-1,05 lichte grijze lijn verkleuring 

zand / schoon - licht geel

1,20

diepte in meters t.o.v. maaiveld 

B03 In talud zuidzijde zanddepot 

0,00 maaiveld

zand viltig met 

humeuze bovenlaag / vegetatie 

-0,05

zand licht grijs

0,90

zand / schoon - licht geel

1,20
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diepte in meters t.o.v. maaiveld 

B04 In talud zuidzijde zanddepot 

0,00 maaiveld

zand viltig met 

humeuze bovenlaag / vegetatie 

-0,08

zand licht grijs

0,55

zand / schoon - licht geel

1,20

B05 In talud zuidzijde zanddepot 

0,00 maaiveld

zand viltig met 

humeuze bovenlaag / vegetatie 

-0,15

zand humeus grijs

-0,35

zand licht grijs

0,50

zand / schoon - licht geel

1,20
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Bijlage 3 Ontwerptekeningen 
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Bijlage 4 Flora- en faunawet toetsing 
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1 Omschrijving werkzaamheden 

1.1 AANLEIDING 

De Provincie Noord-Holland en enkele andere betrokken overheden in de regio Zuid-Kennemerland 

hebben het voornemen om een recreatieve fietsverbinding te realiseren tussen de Haarlemmermeerpolder 

en de kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject door de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Omdat dit gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied en in het verleden 

gedeeltelijk ook als beschermd natuurmonument, dient het voornemen door middel van een ‘passende 

beoordeling’ aan de Natuurbeschermingswet 1998 te worden getoetst. Dit document geeft invulling aan 

deze verplichting. 

 

In deze passende beoordeling toetsen wij een variant op het oorspronkelijk door de Stuurgroep Fietspad 

Oase - Zandvoortselaan gekozen en door de gemeenten Amsterdam, Bloemendaal en Zandvoort 

vastgestelde tracé voor het fietspad. Om juridische redenen bleek dit tracé niet haalbaar. Daarom is een 

gedeeltelijk nieuw tracé ontwikkeld, waarbij meer grijs duin wordt gespaard, waarin minder bomen 

worden gekapt en waarin geen mitigerende maatregelen nodig zijn. Deze nieuwe Passende Beoordeling 

heeft betrekking op de beoordeling van dit alternatieve tracé. 

 

In eerdere instantie waren al verschillende tracés onderzocht en aan de Stuurgroep voorgelegd. Hiervan 

zijn uiteindelijk alleen de meest natuurvriendelijke varianten uitgewerkt. Over de tracékeuze hebben wij 

uitvoerig met de beheerder van het gebied, Waternet, overlegd. Ook hebben wij gedurende de hele 

projectperiode nauw contact onderhouden met het bevoegd gezag, inzake de Natuurbeschermingswet, in 

casu de Provincie Noord-Holland. 

 

Deze toetsing is mede gebaseerd op het advies van het kenniscentrum EIS (voorkomen nauwe korfslak). 

Ook hebben wij voor de beoordeling het eerdere onderzoek van de Stichting ANEMOON naar het 

voorkomen van de nauwe korfslak in het noordoostelijke deel van de Amsterdamse waterleidingduinen 

uit 2011 gebruikt. Tevens is gebruik gemaakt van de kennis van Vincent van der Spek, adviseur 

natuurbeheer en recreatie van Waternet. Deze externe kennis hebben wij aangevuld met herhaalde 

veldbezoeken aan het plangebied. 

 

Doel en status 

Dit activiteitenplan dient als onderbouwing voor een ontheffingsaanvraag ex artikel 75 Flora- en faunawet.  

 

De letters en beschrijvingen in de tekstkaders corresponderen met de verplichte onderdelen van het 

activiteitenplan, zoals benoemd in het aanvraagformulier ‘ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet’  

van het Ministerie van Economische Zaken. 
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1.2 WERKZAAMHEDEN 

In deze paragraaf worden de werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad beschreven, waar deze 

aanvraag betrekking op heeft. 

1.2.1 AFBAKENING PLANGEBIED 

Het tracé van het fietspad loopt aan de oostkant van het Noordoosterkanaal door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, vanaf de Vogelenzangseweg langs de uitspanning De Oase naar de onderkant  

van de oprit van de nieuwe Natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan (met fietspad). 

 

Omdat het een fietspad betreft, is niet een adres van het plangebied te geven. Het tracé ligt in zowel de 

gemeente Bloemendaal als de gemeente Zandvoort, provincie Noord-Holland. De adresgegevens van  

de beide eindpunten van het tracé zijn globaal: 

 

 Noordzijde trace: 

Zandvoortselaan 

2042 XL Bentveld (gemeente Zandvoort) 

Provincie Noord-Holland  

 

 Zuidzijde tracé: 

Vogelenzangseweg 17 

2114 BA Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) 

Provincie Noord-Holland 

 

1.3 BESCHRIJVING TRACÉKEUZE 

Het project bestaat uit de aanleg en de ingebruikname van een fietspad. Voor de aanleg van het fietspad is 

gekozen voor een tracé dat de bestaande natuur in het gebied zo min mogelijk aantast en waarvan het 

ruimtebeslag zo minimaal mogelijk is. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het grootste deel van het 

fietspad voert over een bestaande dienstweg van Waternet en dat van de overige route een substantieel 

deel voert over bestaande ruiter- en wandelpaden. Een ecologisch werkprotocol moet er bovendien voor 

zorgen dat de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk overlast ondervindt bij de uitvoering van het 

project.  

 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 mei 2014 (zaaknummer C-

521/12, beter bekend als het A2-arrest) is geprobeerd om het tracé zo veel mogelijk buiten het prioritaire 

habitattype H2130 Grijze duinen aan te leggen. Om die reden loopt het tracé vooral door het niet-

prioritaire habitattype H2180A Duinbossen (droog) en door niet beschermde dennenbossen. 

 

Uitgangspunt is voorts dat langs het fietspad geen verlichting wordt aangebracht en dat met borden is 

aangegeven dat de toegang tot het pad na zonsondergang verboden is. 

 

Tenslotte is afgesproken dat dient te worden voorkomen dat fietsers via de dienstweg zich verder 

verspreiden in de rest van de waterleidingduinen. Voor een goede geleiding van de fietsers worden in de 

dienstweg (voor fietsers onaantrekkelijke) grasbetontegels gelegd op plaatsen waar dit uitwaaieren zou 

kunnen plaatsvinden.  
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In onderstaande paragrafen wordt per tracédeel het fietspad beschreven en de ontwerpuitgangspunten 

genoemd. 

1.4 TRACÉKEUZE: BESCHRIJVING 

Het te beoordelen tracé van het fietspad betreft een variant op het voorkeurstracé uit de notitie ‘Fietspad 

Amsterdamse Waterleidingduinen: tracékeuze, verbetermaatregelen en voortoets’(ARCADIS april 2012, 

078259577), aangevuld met een extra deel van de Vogelenzangseweg naar het hek van de 

Waterleidingduinen nabij de uitspanning De Oase (deelgebied 0). Dit voorkeurstracé is nader uitgewerkt 

tot een definitief ontwerp. Voor de deelgebieden II en IV gekozen voor een aanpassing van het tracé. Het 

definitieve tracé loopt aan de oostkant van het Noordoosterkanaal door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, vanaf de Vogelenzangseweg langs de uitspanning De Oase naar de onderkant van de 

oprit van de nieuwe natuurbrug, met fietspad, over de Zandvoortselaan. Het bestaat uit de volgende 

onderdelen, gerangschikt van zuid naar noord.  

1.4.1 ALGEMENE ONTWERPUITGANGSPUNTEN 

 Het fietspad wordt, op plaatsen waar een nieuwe verharding nodig is, uitgevoerd als schelpenpad. De 

breedte wordt 1,75 m, ingebed in een cunet van 2,30 m. Op een aantal plaatsen, in bochten en op steile 

terreindelen, is een breder cunet nodig (zie ontwerptekening).  

 Verharding fietspad wordt uitgevoerd in een schelpenverharding. De constructie van het fietspad 

bestaat uit 0,20 m menggranulaat en 0,15 m schelpenverharding. Om te voorkomen dat de gebroken 

schelpen  scherpe delen vertonen (wat men name in de beginfase als oncomfortabel wordt beschouwd 

en beschadiging aan banden kan veroorzaken) wordt het fietspad afgestrooid en ingewalst met een 

laag parelgrind (2 kg/m2). 

 In beginsel is gekozen voor een boomsparend tracé. Desondanks zal een aantal bomen worden gerooid 

(zie kaplijst voor exacte aantallen per deelgebied). 

 Met betrekking tot de uitvoering zal de inzet en grootte van het materieel worden afgestemd op de 

beschikbare werkruimte, waarbij het graven van het cunet van het fietspad met een hydraulische 

graafmachine wordt uitgevoerd en transporten voor de aanvoer van het funderingsmateriaal en 

kleischelpen met tractors met aanhangwagens zal plaats vinden. Het funderingsmateriaal en de 

kleischelpen zullen vervolgens met een tractor met sleepbalk worden aangebracht en daarna  

worden verdicht door een wals. De afvoer van zand vindt plaats via de bestaande dienstweg door 

vrachtwagens. 

 Tijdelijke depots zullen alleen ter plaatse van het fietspadtracé worden toegestaan, maar gestreefd zal 

worden om de vrijkomende grond uit het cunet direct in de berm te verwerken. Het zand dat vrijkomt 

bij het graven van de coupure wordt afgevoerd. 

 

1.4.2 DEELGEBIED 0, LANGS HET PARKEERTERREIN BIJ ENTREE “DE OASE”  

Beschrijving  

1. De route loopt van de Vogelenzangseweg via de bestaande weg (Leyweg) langs het parkeerterrein naar 

de toegangsweg naar de uitspanning De Oase. Dit deel van de route ligt buiten het Natura 2000 gebied. 

Ook buiten het Natura 2000-gebied ligt een nieuw aan te leggen voetpad langs de parkeerplaatsen . 
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Ontwerpuitgangspunten 

De huidige verkeerssituatie van de N206 bij de entree Oase wordt niet aangepast. De provincie Noord-

Holland zelf zal bekijken of het verbeteren van de oversteek als studiefaseproject kan worden 

meegenomen in het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur. 

 

In samenspraak met Waternet is gekozen om de toegangsweg te gebruiken als fietspad en voor de aanleg 

van een voetpad aan de zuidzijde van de huidige parkeerplaatsen: 

 De huidige klinkerbestrating van de toegangsweg blijft gehandhaafd. Huidige verharding is 

kwalitatief goed. 

 De aanleg van een voetpad naast de parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van het aantal langs de 

parkeerplaatsen en de afvalbakken worden niet verplaatst. De constructie van het voetpad bestaat uit 

0,15 m menggranulaat en 0,10 m schelpenverharding, aangelegd op wegendoek. Het voetpad wordt 

1,00 m breed.  

De huidige verharding van het langsparkeergedeelte is slecht, om het cunet van het voetpad te kunnen 

graven is het nodig om een gedeelte van de bestaande verharding te vervangen (circa 30% breuk is uit 

de inventarisatie gebleken). 

 Omwille van de aanleg van het voetpad dienen  bomen te worden gekapt, dit is uit veldinventarisatie 

gebleken. 

 Huidige inrit vanaf de parkeerplaats naar het naast gelegen perceel aan de noordzijde (grasland) blijft 

gehandhaafd. 

 Oversteek N206 voor fietsverkeer blijft ongewijzigd. 

 Het voetpad wordt aangesloten op de bestaande voetgangersoversteek N206 en aan de westzijde op de 

bestaande halfverharding. 

1.4.3 DEELGEBIED I, TRACÉ VAN OASE NAAR INGANG AWD 

Beschrijving  

2. Vanaf de weg langs de parkeerplaats buigt het fietspad 50 meter ten noorden van de toegangsweg 

van uitspanning de Oase naar rechts. Het fietspad loopt hier door een bomenstrook. Het fietspad 

heeft hier een gebogen vorm, mede omdat het tussen een aantal bomen door slingert die niet worden 

gekapt.  

3. Voor fietsers wordt bij de Oase in het hek van de AWD een nieuwe ingang voor fietsers gemaakt ter 

hoogte van de huidige fietsenstalling van de uitspanning. Het betreft een eenvoudige doorgang met 

aan de boszijde een wildrooster. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Het hoogteverschil bij de aansluiting van het fietspad ter plaatse van de toegangsweg wordt opgelost 

door een ophoging van het maaiveld, wat inhoudt dat geen cunet behoeft te worden gegraven.  

 Omwille van de aanleg van het fietspad dienen een aantal bomen te worden gekapt. Het tracé is 

zodanig gekozen dat de onnodige kap van bomen zoveel mogelijk is voorkomen. Dit is in het veld 

geïnventariseerd. 

 Door de aanleg van het fietspad door de bomenstrook ontstaat er een verkeersscheiding tussen het 

fietsverkeer en de voetgangers (en dienstverkeer) naar restaurant de Oase. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 De huidige fietsenstalling ter plaatse van restaurant de Oase wordt verplaatst door Waternet. 

 De bestaande watermeterputten kunnen gehandhaafd blijven, alsmede de parkeerplaats voor 

scooters/brommers. 
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 Het bestaande houten hekwerk wordt verlengd zodat een scheiding tussen het fietspad en de 

toegangsweg voor het restaurant ontstaat. 

 Het bestaande hekwerk (draaihek) wordt naar erfscheiding van de woning verzet. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m voor het wildrooster en een bochtverbreding van het fietspad 

1.4.4 DEELGEBIED II, VANAF HET WILDROOSTER TOT AAN DE DIENSTWEG VAN 
WATERNET  

Beschrijving  

4. De route volgt over een lengte ca. 30 meter een bestaande afrastering van de tuin van een 

boswachterswoning. Een oude bladhoop zal voor de doorgang van het fietspad gedeeltelijk worden 

opgeruimd. 

5. De route vervolgt via een bestaand, extensief gebruikt pad dat van de tuin afbuigt. 

6. De route loopt vervolgens over een bestaande brandgang in de richting van de watertoren. 

7. De route vervolgt over een lengte van 20 meter een bestaand ruiterpad. Direct naast het fietspad 

wordt over deze 20 meter een nieuw ruiterpad aangelegd. Hiervoor hoeft alleen een kleine strook 

ondergroei te worden verwijderd. 

8. Het fietspad gaat verder over het brede, bestaande bospad langs de watertoren tot een met klinkers 

bestrate dienstweg van Waternet. 

9. Na 170 meter kiest het tracé een alternatieve route door het bos ter rechterzijde. Hiermee wordt de 

doorsnijding van een stuk H2130 Grijs duin vermeden. Het gekozen tracé is dusdanig dat zo min 

mogelijk bomen gekapt hoeven te worden. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

10. Na 100 meter bereikt dit nieuwe tracé een bestaand breed bospad. Het fietspad steekt dit bospad 

schuin over en takt vervolgens aan op het brede, bestaande bospad dat eerder werd verlaten. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Daar waar het fietspad het ruiterpad kruist wordt bij de kruising een elementenverharding 

aangebracht, opgesloten door middel van opsluitbanden dit om te voorkomen dat de 

schelpenverharding ter plaatse van de kruising vermengd wordt met het zand van het ruiterpad. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is waar men de 

dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,0 m. 

1.4.5 DEELGEBIED III, OVER DE DIENSTWEG LANGS HET NOORDOOSTERKANAAL 

Beschrijving  

11. Het fietspad loopt vervolgens over een lengte van ongeveer 2.200 meter over de bestaande dienstweg 

van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 
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Ontwerpuitgangspunten 

 In deelgebied III maakt het fietspad gebruik van de met klinkers bestrate dienstweg van Waternet.  

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

1.4.6 DEELGEBIED IV, VAN DE DIENSTWEG VAN WATERNET NAAR DE 
ZANDVOORTSELAAN 

Beschrijving  

12. Circa 200 meter voorbij de bocht van de dienstweg gaat de fietsroute over een nieuw aan te leggen 

fietspad, duinopwaarts door droog duinbos en dennenbos (Pinus nigra). Dit dennenbos ligt op een 

oud zanddepot, dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd aangelegd met zand uit het 

Noordoosterkanaal.  

13. De doorsteek over het met dennenbos begroeide oude zanddepot in deelgebied IV (punt 12) verloopt 

via een speciaal voor dit doel gegraven coupure. Deze coupure krijgt de allure van een smalle 

duinvallei met een begroeiing van duingrasland. Deze coupure is aan de zuidzijde onderin 2 meter 

breed. De hellingen zijn 1:3. De totale coupure heeft een bovenbreedte van ca. 45 meter. Voor de 

coupure wordt een gedeelte bos gekapt. De lengte van deze coupure is ca 90 meter . 

14. Vergravingen van de voet van het zanddepot, die niet als zanddepot, maar als duin is aangemerkt, 

blijven in elk geval onder de vanuit het behoud van aardkundige waarden vereiste 1 meter.  

15. Voor de passage van het tracé door het droge duinbos aan de andere zijde (noordzijde) wordt gebruik 

gemaakt van een boomsparend tracé. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

16. Daarnaast zullen uit oogpunt van veiligheid enkele bomen worden opgesnoeid als zij te dicht bij het 

fietspad staan of overhangende takken hebben.  

17. De route volgt daarna een slingerend tracé door (vooral) droog en deels verruigd duinbos, evenwijdig 

aan de Zandvoortselaan. Het pad doorsnijdt over 59 meter grazige stukken die kwalificeren als H2130 

Grijze duinen. Daarnaast wordt droog duinbos (H2180A) doorsneden over een afstand van 272 meter 

(vanaf het dennenbos). Enkele stukken worden afgevlakt door kuilen in het tracé op te vullen met 

gebiedseigen zand. Direct na de coupure door het zanddepot loopt het fietspad exact op de grens van 

droog duinbos en een duindoornstruweel (habitattype H2160). De lengte van het fietspad is hier 36 

meter. 

18. Het pad eindigt bij de oprit van het fietspad dat dient als oprit voor de natuurbrug over de 

Zandvoortselaan. De aansluiting zal worden voorzien van een wildrooster ter hoogte van het 

bestaande hekwerk. In het hekwerk zal een doorgang worden gemaakt.  

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in de klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is op de locaties 

waar men de dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,00 m. 

 Om te zorgen dat de aansluiting van het fietspad op de dienstweg vloeiend verloopt wordt de 

bestaande dienstweg gelijktijdig met het herstraten over een lengte van 20 m opgehoogd. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van de fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m, voor het wildrooster. 
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 Tussen het wildrooster en het fietspad bij de oprit natuurbrug wordt een elementenverharding 

aangebracht. 

 Voor het fietspad wordt een hellingpercentage van maximaal 6% aangehouden 

1.5 TRACÉKEUZE: LUCHTFOTO’S 

De navolgende afbeeldingen geven het tracé in de vijf deelgebieden weer. 

 

 

Afbeelding 1: Het tracé in deelgebied 0 van het kruispunt met de Vogelenzangseweg tot aan uitspanning De Oase. Het 

tracé loopt hier over een bestaande toegangsweg, langs de parkeerplaats. De dunne lijn betreft een aan te leggen 

voetpad. Dit deelgebied ligt buiten het Natura 2000-gebied. Bron ondergrond: Google Earth 
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Afbeelding 2: Deelgebied I: het tracé loopt hier tussen de bomen door, evenwijdig aan en aan de buitenzijde van het hek 

van de Amsterdamse Waterleidingduinen nabij De Oase). 



 

 

  

 

Toetsing Flora- en faunawet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259577:C - Definitief ARCADIS 

 
11 

     

 

Afbeelding 3: Deelgebied II: Tracé door het bos, grotendeels over bestaande zandpaden. Dit deelgebied eindigt bij de 

met klinkers bestrate dienstweg van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 
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Afbeelding 4: Deelgebied III: Tracé over met klinkers bestrate dienstweg langs het Noordoosterkanaal.  

(met aansluitend deelgebied IV) 

 

Afbeelding 5: Deelgebied IV: Doorsnijding van het zanddepot ten noorden van het Noordoosterkanaal en aansluiting 

op het fietspad van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. 
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1.6 TRACÉKEUZE: TERREINFOTO’S 

 

 

Foto 1. Het eerste deel van de fietsroute loopt over een bestaande weg van de Vogelenzangseweg naar de ingang van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, nabij de uitspanning ‘De Oase’. 
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Foto 2: Deelgebied I. Tracé van het fietspad bij de ingang van het bos bij De Oase. Het houten hek op de voorgrond zal 

gedeeltelijk worden verwijderd. Op de achtergrond het toegangshek tot de Amsterdamse Waterleidingduinen en de 

boswachterswoning. 

 

Foto 3: Deelgebied I: slingerend tracé door bomenstrook tegenover uitspanning De Oase. 
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Foto 4:  Overgang deelgebieden I en II met wildrooster en eerste passage door het bos. Op de achtergrond de 

uitspanning De Oase. 
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Foto 5: Deelgebied II: Passage door het bos vanaf De Oase en locatie wildrooster (zelfde locatie als foto 3, de foto is 

genomen met De Oase in de rug). Het pad achter de boswachterswoning begint bij de knik in de pijl. 

 

 

Foto 6: Deelgebied II. Het pad achter de boswachterswoning. 
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Foto 7: Deelgebied II. Aansluiting pad achter de boswachterswoning op brandgang bij de watertoren. 
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Foto 8: Deelgebied II. De brandgang sluit aan op het ruiterpad bij de watertoren. 

 

Foto 9: Deelgebied II. Aansluiting tracé over ruiterpad op bestaand wandelpad nabij de watertoren. 
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Foto 10 

 

 

Foto 11 

 

 

Foto’s 9 en 10. Deelgebied II. Begin van de passage door het bos (bedoeld om een stuk H2130B grijs duin te vermijden). 

 

 

Foto 12: Deelgebied II. Boomsparende passage door het bos. 
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Foto 13:  Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 

 

 

Foto 14: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg). De beide berken op de voorgrond zijn dode staken. 
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Foto 15: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 

 

 

Foto 16: Deelgebied II. Aansluiting op bestaand bospad en op het zandpad van de foto’s 8 en 9.  
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Foto 17: Deelgebied III. Vervolg via met klinkers bestrate dienstweg over ruim 2.000 m. Rechts in de diepte het 

Noordoosterkanaal. 

 

Foto 18: Deelgebied IV. Locatie waar de toekomstige coupure door het zanddepot. 
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Foto 19: Deelgebied IV. Plaats van de coupure door het zanddepot ter plaatse van het dennenbos.  

 

 

 

Foto 20: Deelgebied IV. Passage duinvallei met droog duinbos (links) en duindoornstruweel (rechts). 
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Foto 21: Deelgebied IV. Passage door het duinbos langs de Zandvoortselaan 

 

 

Foto 22: Deelgebied IV. Passage duinvallei, onderlangs een duinbosje 
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Foto 23: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus)  langs de Zandvoortselaan 

 

 

Foto 24: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus)  langs de Zandvoortselaan (vervolg). Om de 

hoogteverschillen te overbruggen komt het fietspad hier op een zandlichaam te liggen. 
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Foto 25: Plaats waar het fietspad aansluit op de oprit naar het fietspad over de natuurbrug over de Zandvoortselaan. 

1.7 PLANNING 

De uitvoering van de werkzaamheden zal in 2015 plaatsvinden, direct na het definitief worden van de 

vergunning. De verwachting is dat het project in de maanden november en december 2015 wordt 

uitgevoerd. Om echter rekening te houden met onverwachte vertragingen, wordt de ontheffing 

aangevraagd voor drie jaar, te weten voor de periode 1 juni 2015 – 1 juni 2017. 

1.8 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL 

1.8.1 DOEL EN BELANG VAN DE ACTIVITEITEN 

 

E – Doel en belang van de activiteiten 

U – Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang 

 

De aanleg van het fietspad is een ruimtelijk ontwikkeling.  

 

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van het volgende belang: 

 Belang  ‘Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’.  

 

 Voor zover het de aanlegwerkzaamheden van het fietspad zelf betreft, geldt aanvullend op belang j 

ook belang e ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. De onderbouwing hiervoor vindt u in de 

bijlagen. In bijlage 4 staat een onderbouwing van de Provincie Noord Holland waarom het fietspad een 

belangrijke en urgente opgave is. In bijlage 5 staat de instemming van de gemeenten Amsterdam, 

Zandvoort en Bloemendaal met de verdere uitwerking van de plannen voor het fietspadtracé door de 

Provincie Noord-Holland. 



 

 

  

 

Toetsing Flora- en faunawet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259577:C - Definitief ARCADIS 

 
27 

     

1.9 VERANTWOORDING 

1.9.1 EERDER VERLEENDE ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN 

K – Overheidsinstantie die al toestemming heeft verleend voor de activiteit vanuit andere wet- en 

regelgeving 

 

Voor dit project zijn nog geen andere ontheffingen en vergunningen verleend. 

1.9.2 ALTERNATIEVEN 

S – Beschrijving alternatieven en reden waarom die alternatieven niet worden gebruikt 

 

Aanleiding 

Al vele jaren bestaat er een wens bij de gemeentes in Zuid- Kennemerland en de Provincie Noord-Holland 

om een betere recreatieve verbinding te maken tussen de Haarlemmermeer en Zandvoort. Er is behoefte 

aan een veilige, korte route door een recreatief aantrekkelijk landschap. In de ‘Inventarisatie netwerk van 

hoofdfietsroutes in Noord-Holland’(2008, Fietsersbond/ provincie Noord-Holland) is het ontbreken van 

deze verbinding als knelpunt in het netwerk van hoofdfietsroutes aangemerkt. De ILG-gebiedscommissie 

Zuidwest Rijnland heeft de verbinding in 2008 opgenomen in haar Top 10 van gewenste regionale 

verbindingen. Het stimuleren van bereikbaarheid van de kust per fiets, past in het nationale en provinciale 

duurzaamheidsbeleid. 

Bij de planvorming voor het ecoduct over de Zandvoortselaan tussen het Nationaal Park Zuid-

Kennemerland en de Amsterdamse Waterleiding is de wens voor het fietspad weer actueel geworden.  

Er bestaat immers een unieke kans om de aanleg van beide te combineren en het ecoduct zowel van 

waarde te maken voor natuur als recreant. Twee van de financiers (Europa en Provincie) hebben de  

aanleg van een fietspad door de AWD als voorwaarde gesteld voor hun bijdrage.  

 

Tracé 

Het vastgestelde tracé is het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen natuurbelangen, recreatieve 

beleving en de belangen van omwonenden. Gekozen is voor een tracé door de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, omdat dit een kortere en recreatief de meest aantrekkelijke route oplevert, met een 

logische aansluiting op de natuurbrug.  

 

Aan de keuze van dit tracé is een oriëntatie vooraf gegaan waarbij diverse tracés zijn besproken met een 

projectgroep waarin ook de terreinbeheerder, Waternet, zitting heeft. Naar aanleiding van de uitspraak 

van het Europese Hof van Justitie van 15 mei 2014 (zaaknummer C-521/12, beter bekend als het A2-arrest) 

is geprobeerd om het tracé zo veel mogelijk buiten het prioritaire habitattype H2130 Grijze duinen aan te 

leggen. Om die reden loopt het tracé vooral door het niet-prioritaire habitattype H2180A Duinbossen 

(droog) en door niet beschermde dennenbossen. 

Ook hebben wij gedurende de hele projectperiode nauw contact onderhouden met het bevoegd gezag, 

inzake de Natuurbeschermingswet, in casu de vergunningverlener van de provincie Noord-Holland. 

 

Voor het bepalen van het minst schadelijke tracé en de natuurmaatregelen hebben wij ons laten 

ondersteunen door het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen, vanwege diens grote lokale kennis van het 

duinsysteem.  
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Uitvoeringswijze 

Bij de aanleg worden maatregelen genomen om aantasting van de aanwezige individuen en populaties van 

beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen staan beschreven in paragraaf 2.4. 
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2 Toetsing aan de Flora- en 

faunawet 

2.1 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE 

Het tracé wordt hier van zuid (Vogelenzangseweg) naar noord (aansluiting op de Natuurbrug bij de 

Zandvoortselaan) beschreven.  

 

Tussen de Vogelenzangseweg en de uitspanning De Oase loopt de fietsroute over een bestaande weg. 

Langs de bestaande parkeerplaats wordt een voetpad aangelegd. In dit gebied staan slechts enkele 

struiken en dunne laanbomen en er bevinden zich geen natuurwaarden die van belang zijn in het kader 

van de Flora- en faunawet.  

 

Vanaf het begin van de toegangsweg naar De Oase tot aan het wildrooster is één boom met een kleine 

holte waarvan onduidelijk is of die holte door enige soort wordt gebruikt. Deze boom wordt daarom 

gespaard; het fietspad wordt er met een boog omheen gelegd. 

 

Vanaf het wildrooster tot aan de dienstweg van Waternet (deelgebied II) loopt het tracé door een droog 

duinbos, overigens grotendeels over bestaande paden. Vooral in het eerste deel na De Oase is er een groot 

aandeel bomen die van nature niet in een droog duinbos thuishoren, waaronder grauwe abeel, esdoorn, 

Corsicaans den en zeeden. Er bevinden zich op het tracé geen bomen met nesten (roofvogels en/of 

eekhoorns), of bomen met holtes. Wel staan op enige afstand van het tracé bomen met spechtengaten, 

waarvan bij één grauwe abeel een kolonie rosse vleermuizen is vastgesteld. Deze boom blijft staan. In de 

passage door het bos is in de directe nabijheid een boomlijk, met daarin onder meer spechtengaten (zie 

foto 11). Ook dit boomlijk zal worden gespaard.  

 

Deelgebied III (de dienstweg van Waternet) bestaat uit een bestaande klinkerweg en de aanleg van het 

fietspad leidt hier niet tot extra ruimtebeslag of aantasting van natuurwaarden.  

 

Waar het tracé deze dienstweg weer verlaat, steekt het fietspad via een coupure door een oud zanddepot 

uit de jaren ‘30, dat op de flanken begroeid is met bomen van de soorten grauwe abeel, zomereik en 

esdoorn. De bovenzijde van de zandstort is begroeid met een dennenbos. In deze omgeving bevinden zich 

geen bomen met holtes en geen nesten van roofvogels en eekhoorns.  

 

In het laatste deel vóór de aansluiting op het ecoduct loopt het fietspad slingerend door deels verruigd 

duinbos evenwijdig aan de Zandvoortselaan. In dit traject wordt, in vijf verschillende stukken, in totaal 

59 meter sterk verruigd duingrasland gepasseerd. Dit deel van het tracé ligt op ruime afstand van de 

Stokmansberg, welke enkele bunkers bevat die een functie hebben als overwinteringsverblijf van 

meerdere soorten vleermuizen. Ook is de Stokmansberg leefgebied van de zandhagedis. 
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2.2 LIGGING TEN OPZICHTE VAN BESCHERMDE GEBIEDEN 

Het grootste deel van het tracé bevindt zich in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Voor de 

effecten op dit gebied is een passende beoordeling opgesteld (ARCADIS 2015), op basis waarvan via de 

omgevingsvergunning een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 

wordt aangevraagd. De conclusie van de passende beoordeling is dat significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid als gevolg van de aanleg en 

ingebruikname van het fietspad worden uitgesloten. 

 

Het grootste deel van het tracé ligt in gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur, 

welke een grote overlap hebben met het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Voor deze EHS-

gebieden zijn geen specifieke wezenlijke kenmerken en waarden vastgesteld, maar de aanwezige 

beheertypen (op basis van het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Holland) komen overeen met de 

Natura 2000-instandhoudingsdoelen waarvan eerder is vastgesteld dat zich hiervoor geen significant 

negatieve effecten voordoen. Er is dan ook geen sprake van een aantasting van de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de EHS.   

2.3 AANWEZIGHEID VAN BESCHERMDE SOORTEN EN EFFECTBESCHRIJVING 

2.3.1 METHODE VELDWERK 

Voor de verspreidingsinformatie in deze toets is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 Een veldbezoek door een ecoloog van ARCADIS (J.N. Ohm MSc.) op 14 augustus 2013, in de vorm van 

een habitatgeschiktheidsbeoordeling, geactualiseerd door een nieuw veldbezoek op 2 december 2014 

door de ARCADIS-ecoloog D. Logemann. Beide veldbezoeken borduren voort op eerdere 

veldbezoeken, ten behoeve van de voortoets bij het schetsontwerp op 16 november en 16 december 

2011 (D. Logemann, samen met stichting ANEMOON en het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen) en 

vervolgens op 15 maart (samen met Waternet), 28 maart 2012 en 2 december 2014. Het Ecologisch 

Adviesbureau B. Kruijsen heeft daarnaast het terrein bezocht op 16 december 2011, en op 9 januari 

2012, 20 augustus 2014, 18 en 28 september 2014. 

 Gegevens uit het Netwerk Ecologische Monitoring: 

− Op de Stokmansberg ligt een hagedissenroute. Deze wordt gelopen door een Ravon-vrijwilliger met 

jaren ervaring. De waarnemingen worden opgenomen in het NEM, onder de vlag van Ravon. 

Globaal worden per jaar tussen de 7 en 14 rondes gelopen, in de periode mei t/m oktober. De rondes 

zijn tenminste van 2010 t/m 2013 gelopen en in alle jaren zijn zandhagedissen aangetroffen. 

− Op de gehele Stokmansberg liggen 38 bunkers waarin in een aantal vleermuizen voorkomen. 

Daarvan konden er in 2011 en 2013 37 geteld worden en in 2012 36. Er wordt geteld volgens de 

methode van het Netwerk Ecologische Monitoring (protocol: ‘Vleermuizen winterverblijven’). 

Daarbij worden sinds 1987 de hele Amsterdamse Waterleidingduinen integraal geteld door een 

groep zeer deskundige vrijwilligers. De teldatum is in principe ieder jaar op de middelste zaterdag 

van januari. 

 Tevens zijn (online) verspreidingsatlassen geraadpleegd (zie bronnenlijst). 
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2.3.2 VERSPREIDING SOORTEN IN PLANGEBIED EN EFFECTBESCHRIJVING 

In de onderstaande paragrafen wordt alleen het voorkomen van zwaarder beschermde  

(tabel 2 & 3 en broedvogels) besproken.  

2.3.2.1 ALGEMEEN BESCHERMDE SOORTEN (TABEL 2 FLORA- EN FAUNAWET) 

In het plangebied worden op basis van de aanwezige habitats en verspreidingsgegevens (waarneming.nl, 

zoogdieratlas.nl, ravon.nl, NDFF) de volgende algemeen beschermde soorten verwacht. 

 

Damhert 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen komt een grote populatie damherten voor. Damherten zijn 

voldoende mobiel om aan de werkzaamheden te ontsnappen, waardoor het doden en verwonden van 

individuen kan worden uitgesloten. Het tracé doorkruist het leefgebied van het damhert, met name in het 

noorden tussen de Dienstweg en de aansluiting op het ecoduct. Het damhert heeft geen vaste rust- en 

verblijfplaatsen als zodanig, en in de omgeving is voldoende alternatief leefgebied aanwezig. De aanleg  

en het gebruik van het fietspad leidt tot een beperkte verplaatsing van de populatie damherten. Er is  

geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 

 

Het college van B&W van gemeente Amsterdam heeft in augustus 2013 overigens besloten om de 

damherten in de AWD te gaan beheren. De wens is wel om het afschot zoveel mogelijk te beperken.  

De gemeenteraad heeft hier op 11 september 2013 mee ingestemd. 

 

Eekhoorn 

Op en rond het tracé en in het duinbos bij De Oase zijn geen eekhoornnesten aangetroffen. Foeragerende 

eekhoorns zijn voldoende mobiel om aan de werkzaamheden te ontsnappen, waardoor het doden en 

verwonden van individuen kan worden uitgesloten. Er is geen sprake van overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. 

 

Planten 

Binnen de invloedssfeer van het tracé komen geen beschermde planten of planten van de Rode Lijst voor.  

2.3.2.2 ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN (TABEL 3 FLORA- EN FAUNAWET EN 
BROEDVOGELS) 

In het plangebied worden op basis van de aanwezige habitats en verspreidingsgegevens (waarneming.nl, 

zoogdieratlas.nl, ravon.nl, Creemers & Van Delft 2009) de volgende zwaar beschermde soorten verwacht. 

 

Zandhagedis 

Het tracé slingert vanaf de dienstweg tot aan de natuurbrug over de Zandvoortselaan door droog duinbos 

en ten dele door (zwaar vergrast) grijze duinen (zie afbeeldingen 8 en 9). 
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Afbeelding 1: Laatste deel fietspad vanaf dienstweg naar 

ecoduct. 

 

 

 

Afbeelding 2: Globale ligging van de NEM 

inventarisatieroute van de zandhagedis op de 

Stokmansberg. 

 

 

Afbeelding 3. Sneeuwbesstruweel nabij de 

Zandvoorstelaan. 

 

Afbeelding 4. Verruigd duingrasland nabij aansluiting op 

de oprit naar de natuurbrug 

 

 

Als voortplantingshabitat is het tracé voor de zandhagedis niet geschikt, vanwege het ontbreken van een 

open zandige vegetatiestructuur en open zand. Als overwinteringsbiotoop zijn de vergraste delen met 

enige structuur in de vorm van graspollen matig geschikt, omdat deze voldoende dekking bieden tegen de 

weersinvloeden. Dit betreffen slechts enkele delen van het tracé. De zandhagedissen hebben een voorkeur 

om te overwinteren in de structuurrijke vegetatie direct in de omgeving van het open 

voortplantingsbiotoop op de Stokmansberg. Dit voorkeursgebied wordt door het fietspadtracé niet 

doorsneden. Van het tracé zelf is geen inventarisatie uitgevoerd, maar direct naast het tracé op ruim 150 

meter afstand ligt een hagedissenronde, die deel uitmaakt van het Netwerk Ecologische Monitoring (zie 

afbeelding 7). Deze ronde wordt al jaren geïnventariseerd door een vrijwilliger van RAVON. Uit de 

tellingen blijkt dat de Stokmansberg zelf een leefgebied vormt van de zandhagedis. Het tracé loopt ten 

westen van de Stokmansberg; de Stokmansberg zelf en de directe omgeving daarvan worden niet door het 

fietspad doorsneden. 
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Aantonen aanwezigheid zandhagedis 

Op het tracé zijn geen gerichte inventarisaties uitgevoerd naar de zandhagedis. In de soortenstandaard van de 

zandhagedis (Ministerie EL&I, 2011) staat echter ook de mogelijkheid beschreven om de aanwezigheid van 

zandhagedis in het plangebied aannemelijk te achten. Er moet dan onderbouwd worden dat: 

 het plangebied geschikt habitat bevat voor de zandhagedis (een veldbezoek is hiervoor noodzakelijk) én 

 de aanwezigheid van de zandhagedis in de afgelopen drie jaar aangetoond is in de directe omgeving (binnen 

enkele honderden meters) van het plangebied én 

 het plangebied voor de zandhagedis zonder barrières bereikbaar is vanuit die directe omgeving. 

Aan deze drie criteria is voldaan, waardoor de aanwezigheid van de zandhagedis op het tracé aannemelijk is. 

 

Op grond van deze waarnemingen in de directe nabijheid  kan niet geheel worden uitgesloten dat er 

individuen overwinteren ter hoogte van het tracé. Het gaat dan om het gedeelte van het tracé in 

deelgebied IV na de passage van het zanddepot waar het evenwijdig aan de Zandvoortselaan loopt tot aan 

de aansluiting op het fietspad van de natuurbrug over de Zandvoortselaan (zie afbeelding 10). 

 
 

Afbeelding 5. Deel van het tracé (tussen de rode lijnen) waarvan niet kan worden uitgesloten dat er overwinterende 

zandhagedissen voorkomen. De halve cirkel geeft het duincomplex van de Stokmansberg aan, het primaire leefgebied 

van de zandhagedis in deze omgeving. 

 

 Dit gebied bestaat uit een afwisseling van sterk vergrast grijs duin, droog duinbos en struweel van 

sneeuwbes (Symphoricarpa). De trefkans van overwinterende zandhagedissen neemt toe naarmate het 

tracé dichter in de buurt van de natuurbrug komt omdat het daarbij ook de Stokmansberg nadert.  
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Tevens neemt de geschiktheid van het habitat voor overwintering van de zandhagedis enigszins toe 

naarmate het tracé de natuurbrug nadert. Verder weg van de Stokmansberg is de trefkans zeer gering, 

maar niet nul. Het betreft dan hooguit een enkel zwervend individu dat ter plaatse in winterslaap is 

gegaan. 

 

Door de aanleg van het fietspad tracé gaat binnen het potentiële overwinteringsgebied van de 

zandhagedis, inclusief e vergravingen voor het cunet, een oppervlakte van 230,5 m2 aan grijs duin en 648,3 

m2 duinbos verloren. Samen betreft dit (230,5 + 648,3 =) 878,8 m2.  Het areaal goed leefgebied van de 

zandhagedis op en rond de Stokmansberg is minimaal 2 ha. Dit betekent dat het verlies aan habitat door 

de aanleg van het fietspad in een worst case scenario uitkomt op 4,5 % ten opzichte van het naastgelegen 

primaire leefgebied. Dit is een worst case scenario, omdat de verwachting is dat overwinterende 

zandhagedissen uitsluitend in de randzone van de Stokmansberg zullen worden aangetroffen. Ook valt 

het te verwachten dat het daadwerkelijke oppervlakteverlies voor de zandhagedis minder is dan in het 

worst case scenario omdat het cunet op termijn zich weer ontwikkelt tot grijs duin en daarmee tot geschikt 

leefgebied. Het permanente areaalverlies is dan 103 m2 duingrasland en 387 m2 droog duinbos. 

 

Het betreffende overwinteringsgebied dat verloren gaat is hoofdzakelijk van slechte kwaliteit. Het 

duingrasland is sterk verruigd, met veel duinriet. Het is daardoor van matige kwaliteit voor de 

zandhagedis. De bodem van het duinbos is eveneens sterk vergrast en het ‘bos’ bestaat voor een deel uit 

een sneeuwbesstruweel. Dergelijke vegetaties zijn negatieve kenmerken voor het overwinteringshabitat 

van de zandhagedis, waardoor de trefkans gering is. g.  

 

Bij de aanleg van het fietspad kunnen individuen worden gedood of verwond. Door middel van het 

treffen van mitigerende maatregelen (paragraaf 2.4) worden echter overtreding van de verbodsbepalingen 

van de Flora- en faunawet voorkomen. 

 

Gedurende de zomermaanden verblijft de zandhagedis vlak voor en na zonsondergang op door de zon 

beschenen plekken om op te warmen. Het fietspad en de bermen worden mogelijk geschikt als 

opwarmplek, waardoor tijdens het gebruik van het fietspad individuen kunnen worden aangereden door 

fietsers. In bestaande onderzoeken over slachtoffers langs bestaande fietspaden blijken zandhagedissen 

echter zelden slachtoffer. De meeste slachtoffers langs fietspaden vallen onder de relatief trage soorten, 

zoals de hazelworm. Zandhagedissen kunnen over het algemeen fietsers snel genoeg opmerken en 

wegvluchten (Probos, 2004). Het gebruik van het fietspad zal dan ook niet leiden tot negatieve effecten  

op de zandhagedis. 

 

Broedvogels 

Op de locaties waar voor de aanleg van het fietspad bomen worden gekapt, zijn geen nesten van vogels 

met jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Aantasting van jaarrond beschermde nesten kan dan ook 

worden uitgesloten.  

 

Wel kunnen tijdens het broedseizoen in de bomen langs het tracé nesten van algemene broedvogels van 

bos en struweel aanwezig zijn. Deze nesten kunnen worden verstoord of vernietigd als gevolg van de 

werkzaamheden. Door middel van het treffen van mitigerende maatregelen (paragraaf 2.4) wordt 

overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Omdat uitsluitend buiten 

het broedseizoen wordt gewerkt zullen de werkzaamheden geen schade toebrengen aan broedende 

vogels, hun nesten en eieren. 
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Vleermuizen 

Verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen  

Onder de bomen die ten behoeve van de aanleg van het fietspad worden gekapt, zijn geen bomen met 

holtes aanwezig, die geschikt zijn als verblijfplaats van boombewonende vleermuizen. De bomen met 

holten in de omgeving zijn geïnventariseerd en zijn bekend. Deze bomen worden gespaard. Zo is in 

deelgebied II nabij de Oase op circa 10 meter naast het tracé in een spechtengat in een grauwe abeel een 

kolonie rosse vleermuizen aangetroffen (Afbeelding 9). Deze boom wordt echter niet gekapt en/of geringd. 

Het bosgebied rondom de boom blijft behouden en er wordt geen verlichting bij de boom geplaatst (het 

hele tracé blijft onverlicht). Aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende soorten 

kan dan ook worden uitgesloten. 

 

 

Afbeelding 9. Locatie van de grauwe abeel waar een kolonie rosse vleermuizen is waargenomen. Waarneming  

Vincent van der Spek & Kees Mostert. Bron: waarneming.nl. 

Foerageergebied en vliegroutes 

Als gevolg van de aanleg van het fietspad en de natuurbeheermaatregelen worden geen doorgaande 

groenstructuren onderbroken. De coupure in het dennenbos in deelgebied IV wordt niet beschouwd als 

een onderbreking, omdat deze aan de randen van het bos weer is versmald tot de breedte van het cunet 

(circa 2.30 m breed, zie ontwerptekening. Bekend is dat vleermuizen de randen van het bos als trekbaan 

volgen. 

Het fietspad is niet verlicht en is verboden voor bromfietsers. Bovendien is het verboden het gehele 

duingebied te betreden na zonsondergang. De werkzaamheden worden alleen overdag uitgevoerd. 

Aantasting van foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen als gevolg van de aanleg en het gebruik 

van het fietspad kan dan ook worden uitgesloten. 

 

Overwinteringsverblijven bunkers Stokmansberg 

In de nabijheid van het tracé ligt de Stokmansberg, waar zich 38 bunkers bevinden (zie Afbeelding 10). 

Deze bunkers zijn in gebruik als overwinteringsverblijf door de watervleermuis, meervleermuis, 

franjestaart en gewone grootoorvleermuis. Van de 38 bunkers konden er in 2011 en 2013 37 geteld worden 

en in 2012 36. De resultaten van de tellingen van deze bunkers zijn als volgt: 

 2011: 54 watervleermuizen, 6 meervleermuizen, 3 franjestaarten, 5 gewone grootoorvleermuizen. 

 2012: 36 watervleermuizen, 10 meervleermuizen, 2 franjestaarten, 2 gewone grootoorvleermuizen. 
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 2013: 69 watervleermuizen, 5 meervleermuizen, 1 franjestaart, 1 gewone grootoorvleermuis. 

 

 

Afbeelding 10. Globale ligging van de bunker op de Stokmansberg 

 Het tracé van het fietspad ligt niet in de zone waar de bunkers liggen (zie Afbeelding 10). Directe 

aantasting van de bunkers kan dan ook worden uitgesloten. In theorie kunnen zwermende 

vleermuizen worden verstoord door het gebruik van het fietspad. Echter, het fietspad ligt op minimaal 

150 meter afstand van de bunkers. Het fietspad is bovendien niet verlicht en verboden voor 

bromfietsers. Bovendien is het gehele duingebied verboden te betreden na zonsondergang. Verstoring 

van zwermende vleermuizen bij de bunkers door het gebruik van het fietspad kan dan ook worden 

uitgesloten. 

 

 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad komt in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor (ravon.nl, Creemer & Van Delft, 

2009). De meeste waarnemingen zijn gedaan in het infiltratiegebied tussen de kanalen en er zijn geen 

specifieke waarnemingen bekend vanuit het plangebied (waarneming.nl en persoonlijke mededeling 

Vincent van der Spek, ecoloog Waternet).  

Gezien het ontbreken van water in het plangebied, kan aantasting van voortplantingswater worden 

uitgesloten. De overwinteringsverblijven bevinden zich veelal in de buurt van de voortplantingswateren 

en zijn op het tracé dan ook niet te verwachten.  
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De rugstreeppad is echter een echte pionierssoort die grote afstanden kan afleggen. Incidenteel kan de 

soort dan ook in het plangebied voorkomen, met name tijdens de paddentrek. Aantasting van vaste rust- 

of verblijfplaatsen is echter niet aan de orde. 

 

De trek van de rugstreeppad vindt vooral plaats na zonsondergang. Tijdens de aanlegfase wordt alleen 

overdag gewerkt, waardoor het doden en verwonden van migrerende rugstreeppadden kan worden 

uitgesloten. Het fietspad (en het hele duingebied) is voor toegang gesloten tussen zonsondergang en 

zonsopgang, dus het doden en verwonden van individuen tijdens de gebruiksfase (verkeersslachtoffers) 

kan ook worden uitgesloten. 

 

Negatieve effecten als gevolg van de aanleg en het gebruik van het fietspad op de rugstreeppad kunnen 

derhalve geheel worden uitgesloten.   

 

Boommarter 

Op basis van verspreidingsgegevens kan de boommarter in het plangebied aanwezig zijn. Op de locaties 

waar bomen gekapt worden ten behoeve van de aanleg van het fietspad en de natuurbeheermaatregelen 

zijn echter geen bomen aanwezig met holtes, die geschikt zijn als verblijfplaats van de boommarter. 

Aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen van de boommarter kan dan ook worden uitgesloten. 
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2.3.2.3 OVERZICHT AANWEZIGE BESCHERMDE SOORTEN 

 

Soort Bescherming Ff-wet Functionaliteit plangebied 

Geen mitigatie nodig  

Voor deze soorten geldt een vrijstelling óf er is geen overtreding van de verbodsbepalingen 

Damhert Algemeen beschermd (Tabel 2) Leefgebied 

Eekhoorn Algemeen beschermd (Tabel 2) Foerageergebied, maar niet 

essentieel, voldoende alternatieven 

aanwezig 

Zandhagedis, voor zover het het 

gebruik van het fietspad betreft 

Zwaar beschermd (Tabel 3 / Bijlage 

IV Habitatrichtlijn) 

Vaste rust- en verblijfplaats 

(voortplanting, overwintering, 

zomerverblijf) 

Vleermuizen, voor zover het 

boombewonende vleermuizen, 

vliegroutes en foerageergebied 

betreft 

Zwaar beschermd (Tabel 3 / Bijlage 

IV Habitatrichtlijn) 

Vliegroute en foerageergebied. 

Geen effect op te verwachten als 

gevolg van de werkzaamheden. 

Rugstreeppad Zwaar beschermd (Tabel 3 / Bijlage 

IV Habitatrichtlijn) 

Incidenteel migrerend aanwezig 

Boommarter Zwaar beschermd (Tabel 3) Foerageergebied, maar niet 

essentieel, voldoende alternatieven 

aanwezig 

Mitigatie nodig 

Voor deze soorten geldt dat verbodsbepalingen mogelijk overtreden worden 

Zandhagedis, voor zover het de 

aanleg van het fietspad betreft 

Zwaar beschermd (Tabel 3 / Bijlage 

IV Habitatrichtlijn) 

Marginaal leefgebied. Hoogstens 

overwinteringsbiotoop voor 

zwervende individuen 

Algemene broedvogels Zwaar beschermd (Vogels) Broedlocatie 

Tabel 1. Overzicht van de aanwezige beschermde soorten in het plangebied. Er is onderscheid gemaakt tussen soorten 

waarvoor mitigerende maatregelen genomen moeten worden en soorten waarvoor dit niet nodig is. 

2.4 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL 

2.4.1 ALGEMENE MAATREGELEN 

 De werkzaamheden vinden plaats onder toezicht van een onafhankelijke ecologische deskundige. 

 Bij de werkzaamheden wordt constant gelet op de aanwezigheid van dieren. Als bij de 

werkzaamheden dieren worden aangetroffen, dan wordt deze de gelegenheid geboden om aan de 

werkzaamheden te ontsnappen.  

 De aanleg van het fietspad vindt plaats conform de Gedragscode Flora- en faunawet provinciale 

infrastructuur (BTL, 2013).  

 Alle mitigerende maatregelen worden in combinatie met de eisen uit de bovengenoemde gedragscode 

uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol. Dit ecologisch werkprotocol zal gedurende de 

werkzaamheden altijd aanwezig zijn. 

 Bij kleinschalige kapwerkzaamheden en grondverzet zal één richting op gewerkt worden om 

aanwezige dieren de kans te geven om te ontsnappen. 

 In open duingebied wordt uitsluitend met machines gewerkt in een smal werktracé. Tijdelijke objecten, 

zoals een schaftkeet of toiletunits, worden buiten de waardevolle terreindelen geplaatst. 



 

 

  

 

Toetsing Flora- en faunawet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259577:C - Definitief ARCADIS 

 
39 

     

 Buiten het open duingebied wordt uitsluitend met machines gewerkt op bestaande wegen en paden 

(met uitzondering van het deel van de route door het bos bij de nieuw aan te leggen ingang bij De Oase 

waar nog geen pad ligt). Bermen worden zo min mogelijk betreden. 

 De ecologische deskundige wijst plekken aan waar auto’s, machines, en dergelijke kunnen worden 

geparkeerd en waar gasolie mag worden getankt. 

 Er worden (nader te bepalen) eisen gesteld aan het geluidsniveau en de emissies van de in te zetten 

machines. 

 Er wordt alleen bij daglicht gewerkt. 

 De boom met de kolonie rosse vleermuizen blijft behouden. Er wordt tijdig contact opgenomen met de 

faunaspecialist van Waternet om de specifieke boom te kunnen markeren in het veld.  

2.4.2 MAATREGELEN VOOR ZANDHAGEDIS 

Voor de aanleg van het fietspad gelden de volgende mitigerende maatregelen.  

 Het tracé inclusief werkstrook dient ongeschikt te worden gemaakt voor vestiging van 

zandhagedissen. Dit ongeschikt maken dient te gebeuren buiten de overwinteringsperiode van de 

zandhagedis en buiten het broedseizoen van vogels, dat wil zeggen in de periode augustus-half 

september. De genoemde perioden zijn sterk afhankelijk van lokale klimatologische omstandigheden 

en van de meteorologische omstandigheden voorafgaand en tijdens de werkzaamheden. Een 

deskundige op het gebied van de zandhagedis moet de werkbare periode aangeven. 

 Het ongeschikt maken dient te gebeuren door de vegetatie kort te maaien onder begeleiding van een 

ecoloog.  

 De maaiwerkzaamheden dienen één kant op plaats te vinden zodat eventueel in het gebied 

voorkomende individuen de werkzaamheden kunnen ontsnappen. 

 Aangetroffen zwervende individuen moeten worden weggevangen en direct worden uitgezet buiten 

de invloedssfeer van werkzaamheden. 

 Na de maaiwerkzaamheden moet het aan te leggen tracé worden uitgerasterd om te voorkomen dat 

zwervende dieren alsnog in het plangebied gaan overwinteren. Dit kan door middel van het plaatsen 

van schermen van landbouwplastic. Deze schermen moeten langs het tracé geplaatst worden waar 

zandhagedissen kunnen gaan overwinteren (zie afbeelding 13). Deze schermen moeten minimaal 50 

cm hoog zijn en 10 cm ingegraven worden. 

2.4.3 MAATREGELEN VOOR BROEDVOGELS 

 Er wordt uitsluitend buiten het broedseizoen gewerkt, tenzij door een onafhankelijk en ter zake kundig 

persoon is vastgesteld dat broedende vogels en hun nesten en eieren in het werkgebied ontbreken. Het 

broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli.  

2.4.4 MAATREGELEN VOOR VLEERMUIZEN 

 De Stokmansberg met zijn vleermuisbunkers wordt niet betreden (zie Afbeelding 10). 

2.5 EFFECTBEOORDELING BESCHERMDE SOORTEN 

Door het treffen van de mitigerende maatregelen wordt overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Flora- en faunawet voorkomen. Een uitzondering vormt mogelijk het doden of verwonden van 

overwinterende zandhagedissen. Hierbij gaat het om de overwintering van hooguit een klein aantal.    
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3 Conclusies 

 In het plangebied komen diverse juridisch beschermde soorten voor.  De Flora- en faunawet is dus van 

toepassing op dit project. 

 

 Het optreden van negatieve effecten op damhert, eekhoorn, verblijfplaatsen van boombewonende 

vleermuizen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen, jaarrond beschermde vogelnesten, 

rugstreeppad en boommarter zijn door de aard van de werkzaamheden geheel uit te sluiten. 

 

 Door het naleven van het ecologisch werkprotocol in dit rapport wordt het overtreden van de 

verbodsbepalingen ten aanzien van de vleermuizen van de bunkers in de Stokmansberg en van 

broedende vogels voorkomen.  

 

 Het gebruik van het fietspad heeft mogelijk een negatieve invloed op de omvang van de populatie van 

de zandhagedis. De aanleg van het fietspad heeft geen effecten op het primaire leefgebied van de 

zandhagedis. Er vindt ook geen vernietiging plaats van vaste zomerverblijven van deze soort, omdat 

de omgeving van het fietspadtracé weinig geschikt is en omdat steeds voldoende (overigens ook beter 

geschikt) leefgebied beschikbaar blijft. Het primaire leefgebied op de Stokmansberg wordt niet door 

het fietspadproject beïnvloed. Wel is mogelijk sprake van het vernietigen van winterhabitat op het 

fietspadtracé, hoewel dit weinig geschikt is en het hooguit om een enkel zwervend individu gaat. De 

vernietiging van het winterverblijf van deze individuele exemplaren is uit te leggen als verstoring van 

vaste rust- en verblijfplaatsen ter hoogte van het tracé van het fietspad, waardoor de verbodsbepaling 

artikel 11 van de Flora- en faunawet wordt overtreden. Hiervoor wordt ontheffing aangevraagd op 

basis van wettelijk belang j ‘uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling’ en aanvullend op basis van wettelijk belang e ‘dwingende reden van groot openbaar 

belang’. Mitigerende maatregelen dienen tijdens de werkzaamheden de kans op een overtreding te 

minimaliseren. 
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Bijlage 2 Ingetekende topografische 

kaart 

 

 

 
Topografische kaart met de (globale) ligging van het tracé van het fietspad aangegeven in rood. 
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Bijlage 3 Onderbouwing dwingende 

reden van groot openbaar 

belang 
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Bijlage 4 Besluitvorming gemeenten 
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Bijlage 5 Natura 2000: passende 

beoordeling 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

De Provincie Noord‐Holland en enkele andere betrokken overheden in de regio Zuid‐Kennemerland 

hebben het voornemen om een recreatieve fietsverbinding te realiseren tussen de Haarlemmermeerpolder 

en de kust bij Zandvoort. Onderdeel van deze route is een traject door de rand van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Omdat dit gebied is aangewezen als Natura 2000‐gebied en in het verleden 

gedeeltelijk ook als beschermd natuurmonument, dient het voornemen door middel van een ‘passende 

beoordeling’ aan de Natuurbeschermingswet 1998 te worden getoetst. Dit document geeft invulling aan 

deze verplichting. 

 

In deze passende beoordeling toetsen wij een variant op het oorspronkelijk door de Stuurgroep Fietspad 

Oase ‐ Zandvoortselaan gekozen en door de gemeenten Amsterdam, Bloemendaal en Zandvoort 

vastgestelde tracé voor het fietspad. Om juridische redenen bleek dit tracé niet haalbaar. Daarom is een 

gedeeltelijk nieuw tracé ontwikkeld, waarbij meer grijs duin wordt gespaard, waarin minder bomen 

worden gekapt en waarin geen mitigerende maatregelen nodig zijn. Deze nieuwe Passende Beoordeling 

heeft betrekking op de beoordeling van dit alternatieve tracé. 

 

In eerdere instantie waren al verschillende tracés onderzocht en aan de Stuurgroep voorgelegd. Hiervan 

zijn uiteindelijk alleen de meest natuurvriendelijke varianten uitgewerkt. Over de tracékeuze hebben wij 

uitvoerig met de beheerder van het gebied, Waternet, overlegd. Ook hebben wij gedurende de hele 

projectperiode nauw contact onderhouden met het bevoegd gezag, inzake de Natuurbeschermingswet, in 

casu de Provincie Noord‐Holland. 

 

Deze Passende Beoordeling is mede gebaseerd op adviezen van het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen 

(bepaling habitattypen en voorstel alternatief tracé in deelgebied IV) en het kenniscentrum EIS 

(verspreiding nauwe korfslak). Ook hebben wij voor de beoordeling het eerdere onderzoek van de 

Stichting ANEMOON naar het voorkomen van de nauwe korfslak in het noordoostelijke deel van de 

Amsterdamse waterleidingduinen uit 2011 gebruikt. Deze externe kennis hebben wij aangevuld met 

herhaalde veldbezoeken aan het plangebied. 

1.2 DOEL EN STATUS 

Het doel van dit rapport is om de effecten van zowel de aanleg als het gebruik van het bovenbedoelde 

fietspad op de onder de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde natuurwaarden in beeld te brengen en 

een conclusie te trekken over de aan‐ of afwezigheid van significant negatieve effecten voor de 

instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid. Het rapport vormt daarmee de 

inhoudelijke onderbouwing voor de vergunningverlening ex artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998.  
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1.3 LEESWIJZER 

De navolgende hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader van de toetsing ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet  

1998 beschreven. Ook laten wij zien dat een toetsing aan de waarden van de (vervallen) status van het 

Beschermd natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’ geen toegevoegde waarde heeft. 

 In hoofdstuk 3 beschrijven wij het gebied alsmede de te respecteren instandhoudingsdoelen. 

 Hoofdstuk 4 geeft een gedetailleerde beschrijving van het project. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft de voorgeschreven werkwijze tijdens de aanleg: het ecologisch werkprotocol. 

 In hoofdstuk 6 worden de effecten die optreden als gevolg van de aanleg en ingebruikname van het 

fietspad en de natuurmaatregelen beschreven en vervolgens getoetst aan de Natuurbeschermingswet 

1998. 

 In hoofdstuk 7 beschrijven wij de conclusies. 
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2 Wettelijk kader 

2.1 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

In Nederland hebben veel natuurgebieden een beschermde status onder de Natuurbeschermingswet 1998 

gekregen. Daarbij worden twee categorieën beschermingsgebieden onderscheiden: 

 Natura 2000‐gebieden; 

 Beschermde natuurmonumenten. 

2.1.1 NATURA 2000-GEBIEDEN 

Onder Natura 2000‐gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn 

aangewezen. Voor al deze gebieden gelden instandhoudingsdoelen. De essentie van het beschermings‐

regime voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. De 

behoud‐ en verbeterdoelen mogen bovendien niet worden gefrustreerd. Om dit toetsbaar te maken, kent 

de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere handelingen die gevolgen voor soorten en 

habitattypen van de betreffende gebieden zouden kunnen hebben, een vergunningplicht. Een vergunning 

voor een project wordt alleen verleend wanneer zeker is dat de instandhoudingsdoelen van het gebied 

niet in gevaar worden gebracht. Een tweede mogelijkheid is een Verklaring van geen bezwaar in het kader 

van een omgevingsvergunning. Hiervoor gelden dezelfde eisen, alleen de termijnen zijn verschillend.  

 

Van de eis dat de instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen komen, mag alleen worden afgeweken 

wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken én wanneer sprake is van dwingende 

redenen van groot openbaar belang. Bovendien moet voorafgaande aan het toestaan van een afwijking 

zeker zijn dat alle schade gecompenseerd wordt (de zogenaamde ADC‐toets: Alternatieven, Dwingende 

redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen). Redenen van economische aard 

kunnen ook gelden als dwingende reden van groot openbaar belang. Als prioritaire soorten of 

habitattypen deel uitmaken van de instandhoudingsdoelen mogen redenen van economische aard alleen 

gebruikt worden na toetsing door de Europese Commissie. 

 

De Amsterdamse Waterleidingduinen maken deel uit van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid dat 

in het kader van de Natuurbeschermingswet op 25 april 2013 definitief is aangewezen. Voor dit gebied is 

een Natura 2000 beheerplan nog in voorbereiding. De verwachting is dat het begin 2016 zal worden 

vastgesteld. 

2.1.2 ARTIKEL 19D NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

Het feitelijke artikel waaraan projecten en ontwikkelingen moeten worden getoetst, is artikel 19 van de 

Natuurbeschermingswet. Dit artikel kent een aantal varianten. Artikel 19d is van toepassing op alle 

aspecten behalve stikstof. Artikel 19kd is van toepassing als stikstof de enige relevante verstoringsfactor  
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is en de stikstofdepositie niet toeneemt ten opzichte van de referentiedatum 7 december 2004. Omdat in 

dit geval meer factoren van invloed kunnen zijn is artikel 19kd niet aan de orde en dient te worden 

getoetst aan artikel 19d. 

 

Artikel 19d lid 1 verbiedt om zonder vergunning of in strijd met een vergunning projecten of andere 

handelingen uit te voeren die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van soorten in 

een Natura 2000‐gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarmee worden in ieder geval projecten en handelingen 

bedoeld die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten. De 

vergunningplicht is ook van toepassing op handelingen buiten een Natura 2000‐gebied als deze negatieve 

gevolgen kunnen hebben (‘externe werking’). 

 

De Natuurbeschermingswet kent twee routes voor het verlenen van een vergunning. Als er sprake is of 

kan zijn van significante verstoring van soorten en/of significante verslechtering van de kwaliteit van 

habitattypen of leefgebieden, moet een ‘passende beoordeling’ worden uitgevoerd. Als er wel 

verslechtering van de kwaliteit van habitattypen op kan treden, maar deze is zeker niet significant, kan 

worden volstaan met een (eenvoudigere) ‘verslechteringstoets’. Als er geen sprake is van de verslechtering 

van de kwaliteit van habitattypen en er hoogstens sprake is van niet‐significante verstoring van soorten, is 

er geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig. In dat geval hoeft er ook geen nader onderzoek 

gedaan te worden. Tussen een passende beoordeling en een verslechteringstoets bestaan geen principiële 

inhoudelijke verschillen, het feitelijke verschil zit hem vooral in de strengheid van de toetsing en in de 

bewoording van de vergunningverlening. Wij kozen voor het fietspad veiligheidshalve voor de vorm van 

de passende beoordeling. 

 

Een toetsing aan artikel 19d zal dus moeten aantonen of sprake is van een verslechtering van een habitat of 

leefgebied (ook als deze niet significant is) of van een significante verstoring van soorten. Een passende 

beoordeling als de onderhavige dient dit duidelijk te maken.  

2.1.3 BESCHERMDE NATUURMONUMENTEN 

Naast de Natura 2000‐gebieden kent de Natuurbeschermingswet ook beschermde natuurmonumenten. 

Sinds de inwerkingtreding van de (oude) Natuurbeschermingswet zijn 188 gebieden aangewezen als 

beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument. Door de gewijzigde Natuurbeschermingswet 

1998 is het verschil tussen beschermde en staatsnatuurmonumenten verdwenen. Deze gebieden vallen  

dan onder de noemer van beschermde natuurmonumenten. 

 

In het gebied ‘Zuid‐Kennemerland’ hebben de volgende deelgebieden de status van beschermd 

natuurmonument: Duinen Vogelenzang, Noordrand Noordwijk, Duinen Zandvoort‐Aerdenhout, Duinen 

bij Overveen, Duinen van Velsen, Zuid‐Kennemerland‐Zuid, Slingerduin en Huis te Manpad. Het 

Rozenwaterveld waarin het fietspadtracé ligt, maakt deel uit van het beschermd natuurmonument 

‘Duinen Vogelenzang’. Het Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid is op 25 april 2013 definitief 

aangewezen. 

 

De status ‘beschermd natuurmonument’ betekent dat het zonder vergunning verboden is om handelingen 

te verrichten die schadelijk kunnen zijn voor dat natuurmonument. Het toetsingskader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 voor beschermde natuurmonumenten wordt gevormd door artikel 16.  

Dit artikel stelt dat handelingen die schadelijke gevolgen hebben niet zonder vergunning mogen worden 

uitgevoerd. 
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Als een beschermd natuurmonument echter samenvalt met een Natura 2000‐gebied, geldt bij definitieve 

aanwijzing van de Natura 2000‐gebieden het toetsingskader van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998 voor Natura 2000‐gebieden.  

 

Voor zover de ‘oude’ doelen vanuit het beschermde natuurmonument Natura 2000‐waarden betreffen, 

maken deze voortaan deel uit van de in het aanwijzingsbesluit opgenomen 

instandhoudingsdoelstellingen. Indien de doelstellingen geen Natura 2000‐waarden betreffen, houden 

deze doelstellingen, zoals de bescherming van het natuurschoon, echter wel hun zelfstandige betekenis. Er 

dient dan alsnog zelfstandig op deze waarden te worden getoetst. In een aantal gevallen is het niet 

mogelijk om zowel de doelen die voortkomen uit de aanwijzing als beschermd natuurmonument als de 

Natura 2000‐doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld omdat dat om tegenstrijdig beheer vraagt. In deze 

gevallen hebben de Natura 2000‐doelen voorrang om de Europeesrechtelijke verplichtingen na te komen. 

 

Het plangebied behoort tot het beschermd natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang. Dit gebied is 

aangewezen1 vanwege:  

 

1. de natuurwetenschappelijke betekenis 

Het aanwijzingsbesluit formuleert deze betekenis als volgt: 

 Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 

 Het gebied vormt een schakel in het Nederlandse kustduingebied, deze is door combinatie van 

bijzondere milieufactoren van internationale betekenis; 

 Het gebied vormt ecologisch en landschappelijk een integrerend onderdeel van het duingebied tussen 

IJmuiden en Noordwijk; 

 Het gebied wordt gevormd door ten oosten van het strand gelegen duinen, vochtige en droge 

duinvalleien, stuifkuilen en uitblazingsvalleien, plassen, kanalen, rietmoerassen, duingraslanden, 

duin‐ en landgoedbossen, struwelen en ruigten, welke onderdelen vormen in een ecologisch, 

geomorfologisch, hydrologisch en landschappelijk opzicht; 

 Het gebied is een karakteristiek voorbeeld van het Nederlandse Duinlandschap; 

 Het gebied kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden waarop zich een 

aantal waardevolle levensgemeenschappen hebben ontwikkeld; 

 Het gebied is van belang voor minder algemene plantensoorten, als rust‐, broed‐, trek‐ en 

foerageergebied van vogels, als biotoop voor amfibieën, reptielen, zoogdieren en insecten; 

 De natuurwetenschappelijke waarde van het gebied worden door de bovenstaande punten bepaald, 

alsmede cultuurhistorische en waterhuishoudkundige omstandigheden en de voor de fauna 

noodzakelijke rust. 

 

2. Het natuurschoon 

Hieronder wordt verstaan:  

 Het gebied is door zijn afwisseling, openheid, uitgestrektheid, reliëf en verscheidenheid aan 

milieuomstandigheden uit het oogpunt van natuurschoon van grote betekenis. 

 

De oude doelen van het beschermd natuurmonument Duinen Vogelenzang worden in de praktijk volledig 

gedekt door de Natura 2000‐instandhoudingsdoelstellingen en de Flora‐ en faunawet. De separate toetsing 

van het tracé aan de oude doelen van het beschermd natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’ heeft dan 

ook geen toegevoegde waarde. Wij hebben er derhalve niet afzonderlijk aan getoetst. 

 

 

                                                                  

1 bij beschikking van 7 augustus 1996 (N/964816). 
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3 Het Natura 2000-gebied 
Kennemerland-Zuid 

3.1 GEBIEDSBESCHRIJVING 

3.1.1 ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het plangebied voor het fietspadtracé maakt deel uit van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid. Dit 

Natura 2000‐gebied is een uitgestrekt duingebied aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Het is een 

reliëfrijk en landschappelijk afwisselend gebied, dat grotendeels bestaat uit kalkrijke duinen. De overgang 

tussen de kalkrijke jonge duinen en ontkalkte oude duinen ligt ter hoogte van Zandvoort. Dit levert een 

soortenrijke en kenmerkende begroeiing op, met duinroosvegetaties in het open duin, duingraslanden, 

vochtige en droge duinvalleien, plasjes, goed ontwikkelde struwelen en diverse vormen van duinbossen. 

Vegetaties van vochtige en natte duinvalleien komen met name voor ten zuiden van Zandvoort, waarvan 

het Houtglop de best ontwikkelde kalkrijke, natte duinvallei is. Het areaal kalkrijk duingrasland is vooral 

rondom Zandvoort groot. Hier komen over voorbeelden van het zeedorpenlandschap voor. De oudere 

duinen van het zuidoostelijk gedeelte herbergen goed ontwikkeld kalkarm duingrasland. Ook zijn er in 

het zuidelijke puntje en ter hoogte van Zandvoort paraboolduincomplexen aanwezig. Het 

Kennemerstrand is de enige locatie langs de Hollandse vastelandsduinen waar een jonge strandvlakte met 

embryonale duinen en een uitgestrekte oppervlakte met kalkrijke duinvalleien aanwezig is. Aan de 

binnenduinrand zijn diverse landgoederen aanwezig. Hier is een aantal oude buitenplaatsen gelegen, die 

voor een aanzienlijk deel bebost zijn met naaldbos en loofbos, waaronder oude bossen met rijke 

stinzeflora. (Bron: website van het Ministerie van EZ) 

3.1.2 OMGEVING PLANGEBIED 

Het beoogde fietspadtracé in dit onderzoek ligt ten oosten van het Noordoosterkanaal. Het langgerekte 

plangebied is zuidoost‐noordwest georiënteerd en volgt de ligging van het kanaal. Het middengedeelte is 

smal, namelijk niet breder dan circa 100 meter, ingeklemd tussen het kanaal en de afrastering die de grens 

vormt van het duingebied dat door Waternet wordt beheerd.  

Naar het noordwesten en het zuidoosten vergroot het plangebied zich naar twee bredere duinzones. In het 

noordwesten ligt in dit duingedeelte de uitgang bij de Zandvoortselaan. In het zuidoosten grenst het 

duingebied in de binnenduinrand aan landbouwgebieden ten westen van de Vogelenzangseweg. Dit deel 

heeft het karakter van een hoog opgaand duinbos. 

 

In het gebied liggen diverse zanddepoten, waar in de jaren ’30 van de vorige eeuw het zand is 

gedeponeerd dat vrijkwam bij het graven van het Noordoosterkanaal. Het zanddepot is herkenbaar aan de 
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regelmatige structuur en de vlakke bovenzijde. De meeste zanddepots zijn inmiddels bebost, waardoor ze 

momenteel het karakter hebben van een duingebied. 

 

Afbeelding 1. Zanddepot in de noordoosthoek van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De storten 10, 13 en 19 ligt in 

het plangebied van het fietspadtracé. Bron: P.M. van Dijk, Zanddepots in de Amsterdamse waterleidingduinen, 1995 

 

Het plangebied kent naast Het zanddepot de nodige infrastructuur: een met klinkers bestrate dienstweg 

van Waternet bovenaan een (plaatselijk steil) talud langs het kanaal, een ruiterpad ten oosten en noorden 

hiervan en een onverhard, grazig, circa 10 meter breed schouwpad langs het kanaal. In het zuidelijke 

deelgebied ligt ook een breed wandelpad door het loofbos. Aan de noordzijde is, over de Zandvoortselaan 

een ecoduct aangelegd met een fietspad: de natuurbrug Zandpoort. Het is de wens van de Provincie om 

het fietspad in dit document op de natuurbrug te laten aansluiten. 

 

Grote delen van het plangebied zijn bebost met een dominantie van zomereiken, grauwe abelen, gewone 

esdoorns en berken (de laatste twee vooral in het zuidelijke deelgebied). Ook is er een aantal 

naaldbospercelen (Corsicaanse den, Pinus nigra). Langs het Noordoosterkanaal troffen we op enkele 

plaatsen op het brede talud een berkenbosje aan. In de reliëfrijke duinzone langs de Zandvoortselaan 

komen vooral open duingraslanden voor, direct langs de weg voornamelijk sprietig duinbos met veel 

sneeuwbes (een exoot). Op enkele plaatsen treffen we duindoornstruweel aan, vooral lokaal op de steile 

helling tussen de klinkerweg en het Noordoosterkanaal en tussen de klinkerweg en het ruiterpad.  
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Droge vegetaties voeren in het plangebied de boventoon. Vochtige en natte omstandigheden komen voor 

in een bospoel in het duinbos bij De Oase en op het schouwpad langs de gehele oostoever van het 

Noordoosterkanaal. Er is een steil (circa 1:2) oevertalud langs het kanaal waardoor oevervegetaties vrijwel 

ontbreken. 

3.2 INSTANDHOUDINGSDOELEN NATURA 2000-GEBIED 

Het Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid is aangewezen vanwege een groot aantal 

instandhoudingsdoelen. Deze zijn onderverdeeld in habitattypen en soorten. 

 

Op en rond het tracé van het fietspadtracé komen op dit moment uitsluitend de volgende Natura 2000 

instandhoudingsdoelen voor: 

 H2130A* Grijze duinen kalkrijk (“uitbreiding van het areaal en verbetering van de kwaliteit”); 

 H2130B* Grijze duinen kalkarm (“behoud van het areaal en verbetering van de kwaliteit”); 

 H2160 Duindoornstruwelen (“behoud van areaal en van kwaliteit”); 

 H2180A Droog duinbos (“behoud van areaal en van kwaliteit”); 

 H1014 Nauwe korfslak (“behoud van oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied en behoud van de huidige 

populatieomvang”); 

 H1318 Meervleermuis (“behoud van oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied en behoud van de huidige 

populatieomvang”). 

 

De beide typen H2130 Grijze duinen zijn door de Europese Commissie aangemerkt als ‘prioritair 

habitattype’.  

 

Kenmerkende habitattypen van de buitenduinen of vochtige omstandigheden komen op en rond het tracé 

niet voor. Ook de voor dit Natura 2000‐gebied aangewezen groenknolorchis komt in de omgeving van het 

fietspad niet voor. Op deze habitattypen en soorten hoeft dan ook niet te worden getoetst. 

3.2.1 LIGGING HABITATTYPEN 

De concept habitattypekaart (Bron: provincie Noord‐Holland) geeft inzicht in de exacte locatie van de 

diverse habitattypen ten opzichte van het vastgestelde fietspadtracé. Volgens deze kaart zijn de volgende 

habitattypen in de noordoosthoek aanwezig (zie ook afbeelding 2): 

 H2130A* Grijze duinen (kalkrijk). 

 H2130B* Grijze duinen (kalkarm). 

 H2160 Duindoornstruwelen. 

 H2180 Duinbossen. 
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Afbeelding 2: Ligging habitattypen ten opzichte van het voorkeurstracé van het fietspad.  

(Bron: concept Habitattypenkaart. NB. deze kaart is nog niet vastgesteld en kan mogelijk 

worden gewijzigd.) 

 

 

 

 

Vanwege de geringe gedetailleerdheid van deze habitattypenkaart heeft Ben Kruijsen van het Ecologisch 

Adviesbureau B. Kruijsen op een aantal plaatsen nader onderzoek gedaan naar de exacte ligging van de 

diverse beschermde habitattypen. Voor deze Passende Beoordeling zijn de volgende detailkaarten 

relevant: 
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Afbeelding 3: Habitatkartering deelgebied IV nabij de Zandvoortselaan. Overgenomen uit ‘Vegetatieonderzoek 

fietspadtracé AWD, verbinding ecoduct Zandvoortselaan ‐ ingang Oase’ van het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen 

(december 2014). Het in deze Passende Beoordeling besproken fietspadtracé wijkt licht af van het tracé op deze kaart. 

 

 

Afbeelding 4: Het voorkomen van H2130B Grijze duinen (kalkarm) op het zandpad langs de watertoren in deelgebied 

II. Overgenomen uit ‘Vegetatieonderzoek fietspadtracé AWD, verbinding ecoduct Zandvoortselaan ‐ ingang Oase’ van 

het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen (december 2014). 



 

 

 

 

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259252:A - Definitief ARCADIS 13 
      

 

3.2.2 SOORTEN 

Rond het fietspadtracé komen op dit moment twee soorten voor waarvoor in het Aanwijzingsbesluit 

instandhoudingsdoelen zijn opgenomen: 

 H1014 Nauwe korfslak. 

 H1318 Meervleermuis. 

 

H1014 Nauwe korfslak 

De nauwe korfslak is een soort die gebonden is aan kalkrijke duinhabitats. De aanwezigheid van de 

nauwe korfslak in de noordoosthoek van de Amsterdamse Waterleidingduinen is in 2011 onderzocht  

door Stichting ANEMOON (Boesveld & Gmelig‐Meyling, 2011). Deze onderzoeksorganisatie 

concludeerde dat het bos in de deelgebieden I en II ongeschikt is als leefgebied voor de nauwe korfslak. 

Uit het meer recente onderzoek van Stichting EIS begin januari 2014 bleek dat de soort afwezig is in het 

eikenbos maar in lage dichtheden voorkomt in het berkenbos. In één monsters werden in totaal 4 

exemplaren aangetroffen. Stichting EIS schat op basis hiervan dat hier gemiddeld hooguit tussen 5‐10 

exemplaren per vierkante meter berkenbos voorkomen. Dit, terwijl in monsters in de omgeving vaak 

honderden exemplaren in een monster aanwezig zijn. In drie andere monsters uit het vochtige berkenbos 

werden geen exemplaren aangetroffen. Ook in het zomereikenbos werden geen exemplaren aangetroffen. 

Geen van de aangetroffen dieren was juveniel en reproductie in het onderzochte berkenbos is dus 

kennelijk laag. Het gaat daarom volgens Stichting EIS om een kleine, geïsoleerde populatie die 

waarschijnlijk op den duur met het berkenbos door natuurlijke successie zal verdwijnen. In de overige vijf 

monsters werden geen korfslakken aangetroffen. Voor zover het eikenbos betreft: dit is vanwege het zure 

strooisel  geen geschikt leefgebied voor de nauwe korfslak. 

 

De nauwe korfslak komt voorts algemeen en vrijwel vlakdekkend voor in deelgebied III op het talud van 

het infiltratiekanaal en in de zone die tussen het klinkerpad en het ruiterpad langs de afrastering is 

gelegen. Het duin in deze zone is afgevlakt tijdens de aanleg van het infiltratiekanaal. Kalkrijk zand uit de 

diepe duinbodem, dat tijdens de graafwerkzaamheden is vrijgekomen, is in deze zone verwerkt. De 

toplaag van de bodem is daarom nog overwegend kalkrijk. De aangetroffen dichtheden zijn landelijk 

gezien vrij hoog.  

 



 

 

 

 

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259252:A - Definitief ARCADIS 14 
      

 

Afbeelding 5: Het voorkomen van de nauwe korfslak in de omgeving van het plangebied. gebaseerd op waarnemingen 

uit de periode 2004‐2014. Oranje stippen: waargenomen; grijze stippen: bemonsterd maar niet aangetroffen. Bron: 

Stichting EIS (concept, januari 2015) Inventarisatie nauwe korfslak op tracé fietspad van Dienstweg naar Natuurbrug Zandpoort 

(Amsterdamse Waterleidingduinen). 

De nauwe korfslak komt in deelgebied IV wisselend voor. Over het algemeen zijn de duingraslanden en 

de dennenbossen niet of slechts marginaal geschikt voor de nauwe korfslak (Boesveld & Gmelig‐Meyling, 

2011). De bodem onder de dennen is te zuur en de duingraslanden op en aan de voet van de 

Stokmansberg te droog en teveel begraasd door damherten. Uit een recente inventarisatie door Boesveld & 

Kalkman bleek daarentegen dat de nauwe korfslakken in het struweel langs de Zandvoortselaan juist in 

hoge aantallen voorkomen (zie afbeelding 6).  
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Afbeelding 6. Voorkomen van de nauwe korfslak in deelgebied IV ten noorden van de zanddepot, tegen de 

Zandvoortselaan. De gebiedsuitsnede is gelijk aan die in afbeelding 3. Bron: Stichting EIS (concept, januari 2015) 

Inventarisatie nauwe korfslak op tracé fietspad van Dienstweg naar Natuurbrug Zandpoort (Amsterdamse Waterleidingduinen) 

De nauwe korfslak is het door Stichting EIS in het onderzochte gebied in elk van de 20 genomen monsters 

aangetroffen. In de meeste gevallen gaat het om hoge tot zeer hoge aantallen met uitschieters tot 285 (in 

vegetatie met grauwe abeel/duinriet) en 290 (in vegetatie met duinriet/groot laddermos) per drie liter 

strooisel. Gemiddeld zijn er per monster 132 korfslakken aangetroffen. Monsters waar relatief lage 

aantallen zijn gevonden liggen voornamelijk aan de zuidrand van het plangebied in de schaduw van de 

hoge duinrug met dennenbos. Een ruwe schatting op basis van bovenstaande gegevens is dat er in het 

grootste deel van het plangebied gemiddeld enkele tientallen nauwe korfslakken per vierkante meter 

aanwezig zijn. Bij een conservatieve schatting van 10‐20 exemplaren per vierkante meter herbergt het circa 

14.000 vierkante meter grote gebied tussen de 140.000 en 280.000 nauwe korfslakken. Het gaat daarmee 

om een sterke en omvangrijke populatie. De omstandigheden zijn erg geschikt voor de soort: niet geheel 

beschaduwd maar ook niet te droog, een relatief kalkrijke bodem en aanwezigheid van gunstige vegetaties 

van duinriet, duinsnavelmos en grauwe abeel. 

 

Aan de zuidzijde van het oude zanddepot is de nauwe korfslak tot dusver niet aangetroffen (zie 

afbeelding 5). De begroeiing bestaat hier veelal uit dennenbomen met zuur strooisel of uit kleine, spichtige 

bomen van de soorten grauwe abeel, eik en esdoorn met een lage dichtheid en veel open zand. Dit zijn 

geen ideale omstandigheden voor de nauwe korfslak. 

 

H1318 Meervleermuis 

Het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid is aangewezen voor de meervleermuis, vanwege de functie 

die een aantal bunkers hebben voor de overwintering. In de nabijheid van het tracé ligt de Stokmansberg, 

waar zich 38 bunkers bevinden (zie Afbeelding 7). Deze bunkers worden sinds 1987 geteld door 
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vrijwilligers volgens de methode van het Netwerk Ecologische Monitoring (protocol: ‘Vleermuizen 

winterverblijven’). Van de 38 bunkers konden er in 2011 en 2013 37 worden geteld en in 2012 36.  

De teldatum is in principe ieder jaar op de middelste zaterdag van januari. 

 

De bunkers zijn in gebruik als overwinteringsverblijf door de watervleermuis, meervleermuis, franjestaart 

en gewone grootoorvleermuis. In de laatste jaren zijn aangetroffen: 

 2011: 54 watervleermuizen, 6 meervleermuizen, 3 franjestaarten, 5 gewone grootoorvleermuizen 

 2012: 36 watervleermuizen, 10 meervleermuizen, 2 franjestaarten, 2 gewone grootoorvleermuizen 

 2013: 69 watervleermuizen, 5 meervleermuizen, 1 franjestaart, 1 gewone grootoorvleermuis 

 

 

Afbeelding 7:  Globale ligging van de bunkers op de Stokmansberg.   
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4 Projectbeschrijving 

De projectbeschrijving dient gelezen te worden in combinatie met het Definitieve Ontwerp (DO) van het 

fietspad. Dit ontwerp is los bijgevoegd. 

4.1 BESCHRIJVING TRACÉKEUZE 

Het project bestaat uit de aanleg en de ingebruikname van een fietspad. Voor de aanleg van het fietspad is 

gekozen voor een tracé dat de bestaande natuur in het gebied zo min mogelijk aantast en waarvan het 

ruimtebeslag zo minimaal mogelijk is. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het grootste deel van het 

fietspad voert over een bestaande dienstweg van Waternet en dat van de overige route een substantieel 

deel voert over bestaande ruiter‐ en wandelpaden. Een ecologisch werkprotocol moet er bovendien voor 

zorgen dat de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk overlast ondervindt bij de uitvoering van het 

project.  

 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 mei 2014 (zaaknummer C‐

521/12, beter bekend als het A2‐arrest) is geprobeerd om het tracé zo veel mogelijk buiten het prioritaire 

habitattype H2130 Grijze duinen aan te leggen. Om die reden loopt het tracé vooral door het niet‐

prioritaire habitattype H2180A Duinbossen (droog) en door niet beschermde dennenbossen. 

 

Uitgangspunt is voorts dat langs het fietspad geen verlichting wordt aangebracht en dat met borden is 

aangegeven dat de toegang tot het pad na zonsondergang verboden is. 

Tenslotte is afgesproken dat dient te worden voorkomen dat fietsers via de dienstweg zich verder 

verspreiden in de rest van de waterleidingduinen. Voor een goede geleiding van de fietsers worden in de 

dienstweg (voor fietsers onaantrekkelijke) grasbetontegels gelegd op plaatsen waar dit uitwaaieren zou 

kunnen plaatsvinden.  

 

In onderstaande paragrafen wordt per tracédeel het fietspad beschreven en de ontwerpuitgangspunten 

genoemd. 

4.2 TRACÉKEUZE: BESCHRIJVING 

Het te beoordelen tracé van het fietspad betreft een variant op het voorkeurstracé uit de notitie ‘Fietspad 

Amsterdamse Waterleidingduinen: tracékeuze, verbetermaatregelen en voortoets’(ARCADIS april 2012, 

078259252), aangevuld met een extra deel van de Vogelenzangseweg naar het hek van de 

Waterleidingduinen nabij de uitspanning De Oase (deelgebied 0). Dit voorkeurstracé is nader uitgewerkt 

tot een definitief ontwerp. Bij deze herziening van de vergunningaanvraag is voor de deelgebieden II en 

IV gekozen voor een aanpassing van het tracé. Het definitieve tracé loopt aan de oostkant van het 

Noordoosterkanaal door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vanaf de Vogelenzangseweg langs de 



 

 

 

 

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259252:A - Definitief ARCADIS 18 
      

uitspanning De Oase naar de onderkant van de oprit van de nieuwe natuurbrug, met fietspad, over de 

Zandvoortselaan. Het bestaat uit de volgende onderdelen, gerangschikt van zuid naar noord. Een 

grafische weergave is opgenomen in paragraaf 4.3. 

4.2.1 ALGEMENE ONTWERPUITGANGSPUNTEN 

 Het fietspad wordt, op plaatsen waar een nieuwe verharding nodig is, uitgevoerd in een 

schelpenpadverharding (zie 4.5). De breedte wordt 1,75 m, ingebed in een cunet van 2,30 m. Op een 

aantal plaatsen, in bochten en op steile terreindelen, is een breder cunet nodig (zie ontwerptekening). 

 In beginsel is gekozen voor een boomsparend tracé. Desondanks zal een aantal bomen worden gerooid 

(zie kaplijst voor exacte aantallen per deelgebied). 

 Met betrekking tot de uitvoering zal de inzet en grootte van het materieel worden afgestemd op de 

beschikbare werkruimte, waarbij het graven van het cunet van het fietspad met een hydraulische 

graafmachine wordt uitgevoerd en transporten voor de aanvoer van het funderingsmateriaal en 

kleischelpen met tractors met aanhangwagens zal plaats vinden. Het funderingsmateriaal en de 

kleischelpen zullen vervolgens met een tractor met sleepbalk worden aangebracht en daarna  

worden verdicht door een wals.  

 Tijdelijke depots zullen alleen ter plaatse van het fietspadtracé worden toegestaan, maar gestreefd zal 

worden om de vrijkomende grond uit het cunet direct in de berm te verwerken. Met betrekking tot de 

aanvulling van zand als grondlichaam in deelgebied IV zal het zand beschikbaar komen uit een 

bestaand gronddepot van Waternet elders in hetzelfde gebied. 

4.2.2 DEELGEBIED 0: LANGS DE PARKEERPLAATS BIJ DE OASE 

Beschrijving  

1. De route loopt van de Vogelenzangseweg via de bestaande weg (Leyweg) langs het parkeerterrein naar 

de toegangsweg naar de uitspanning De Oase. Dit deel van de route ligt buiten het Natura 2000 gebied. 

Ook buiten het Natura 2000‐gebied ligt een nieuw aan te leggen voetpad langs de parkeerplaatsen (zie 

afbeelding 8). 

 

Ontwerpuitgangspunten 

Deelgebied 0 ligt buiten het Natura 2000 gebied. Voor de beoordeling van het fietspad in het kader van de 

Natuurbeschermingswet is de technische specificatie niet relevant.  

4.2.3 DEELGEBIED I, TRACÉ VAN OASE NAAR INGANG AWD 

 

Beschrijving  

2. Van de parkeerplaats gaat de route 50 meter richting het noorden aan de westkant van de 

toegangsweg naar de uitspanning de Oase. Het fietspad loopt hier door de bomenstrook. Het fietspad 

heeft hier een gebogen vorm, mede omdat het tussen een aantal bomen door slingert die niet worden 

gekapt.  

3. Voor fietsers wordt bij de Oase in het hek van de AWD een nieuwe ingang voor fietsers gemaakt ter 

hoogte van de huidige fietsenstalling van de uitspanning. Het betreft een eenvoudige doorgang met 

aan de boszijde een wildrooster. 
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Ontwerpuitgangspunten 

 Verharding fietspad wordt uitgevoerd in een schelpenverharding. De constructie van het voetpad 

bestaat uit 0,25 m menggranulaat en 0,10 m schelpenverharding, aangelegd op wegendoek. Het 

fietspad wordt 1,75 m breed. Om te voorkomen dat de gebroken schelpen  scherpe delen vertonen (wat 

men name in de beginfase als oncomfortabel wordt beschouwd en beschadiging aan banden kan 

veroorzaken) wordt het fietspad afgestrooid en ingewalst  met een laag parelgrind (2 kg/m2).  Het 

cunet wordt 2,30 m breed zodat naast het fietspad een stabiele berm ontstaat. Het hoogteverschil 

aansluiting van het fietspad ter plaatse van de toegangsweg wordt opgelost door een ophoging van het 

maaiveld, wat inhoudt dat geen cunet behoeft te worden gegraven. Tevens wordt ten behoeve van de 

bestaande bomen een beluchtingsdrain aangebracht. 

 Omwille van de aanleg van het fietspad dienen een aantal bomen te worden gekapt. Het tracé is 

zodanig gekozen dat de onnodige kap van bomen zoveel mogelijk is voorkomen. Dit is in het veld 

geïnventariseerd. 

 Door de aanleg van het fietspad door de bomenstrook ontstaat er een verkeersscheiding tussen het 

fietsverkeer en de voetgangers (en dienstverkeer) naar het restaurant de Oase. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 De huidige fietsenstalling ter plaatse van restaurant de Oase komt te vervallen. De suggestie is gedaan 

de fietsenstalling te realiseren ter plaatse van de huidige invalide parkeerplaatsen bij de entree naar de 

waterleidingduinen. In dit geval moeten de invalide parkeerplaatsen (drie stuks) op de parkeerplaats 

gecompenseerd worden. Waternet denkt intern na over andere opties.  

NB dit onderdeel wordt door Waternet zelf opgepakt. 

 De bestaande watermeterputten kunnen gehandhaafd blijven, alsmede de parkeerplaats voor 

scooters/brommers. 

 Het bestaande houten hekwerk wordt verlengd zodat een scheiding tussen het fietspad en de 

toegangsweg voor het restaurant ontstaat. 

 Voor het restaurant de Oase wordt een ruimtereservering voor twee parkeerplaatsen meegenomen. 

 Het bestaande hekwerk (draaihek) wordt naar erfscheiding van de woning verzet. 

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m voor het wildrooster en een bochtverbreding van het fietspad. 

4.2.4 DEELGEBIED II, VANAF HET WILDROOSTER TOT AAN DE DIENSTWEG VAN 
WATERNET  

Beschrijving  

4. De route volgt over een lengte ca. 30 meter een bestaande afrastering van de tuin van een 

boswachterswoning. Een oude bladhoop zal voor de doorgang van het fietspad gedeeltelijk worden 

opgeruimd. 

5. De route vervolgt via een bestaand, extensief gebruikt pad dat van de tuin afleidt.  

6. De route loopt vervolgens over een bestaande brandgang in de richting van de watertoren. 

7. De route vervolgt over een lengte van 20 meter een bestaand ruiterpad. Direct naast het fietspad 

wordt over deze 20 meter een nieuw ruiterpad aangelegd. Hiervoor hoeft alleen een kleine strook 

ondergroei te worden verwijderd. 

8. Het fietspad gaat verder over het brede, bestaande bospad langs de watertoren tot een met klinkers 

bestrate dienstweg van Waternet. 
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9. Na 170 meter kiest het tracé een alternatieve route door het bos ter rechterzijde. Hiermee wordt de 

doorsnijding van een stuk H2130 Grijs duin vermeden. Het gekozen tracé is dusdanig dat zo min 

mogelijk bomen gekapt hoeven te worden. Dit is in het veld geïnventariseerd. 

10. Na 100 meter bereikt dit nieuwe tracé een bestaand breed bospad. Het fietspad steekt dit bospad 

schuin over en takt vervolgens aan op het brede, bestaande bospad dat eerder werd verlaten. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Daar waar het fietspad het ruiterpad kruist wordt bij de kruising een elementenverharding 

aangebracht, opgesloten door middel van opsluitbanden dit om te voorkomen dat de 

schelpenverharding ter plaatse van de kruising vermengd wordt met het zand van het ruiterpad. 

 Op verzoek van de fietsersbond zijn in verband met de veiligheid daar waar nodig bochtverbredingen 

toegepast. 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is op de locaties 

waar men de dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,0 m. 

4.2.5 DEELGEBIED III, OVER DE DIENSTWEG LANGS HET NOORDOOSTERKANAAL 

 

Beschrijving  

11. Het fietspad loopt vervolgens over een lengte van ongeveer 2.200 meter over de bestaande dienstweg 

van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 In deelgebied III maakt het fietspad gebruik van de met klinkers bestrate dienstweg van Waternet.  

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

4.2.6 DEELGEBIED IV, VAN DE DIENSTWEG VAN WATERNET NAAR DE 
ZANDVOORTSELAAN 

Beschrijving  

12. Circa 200 meter voorbij de bocht van de dienstweg gaat de fietsroute over een nieuw aan te leggen 

fietspad, duinopwaarts door droog duinbos en dennenbos (Pinus nigra). Dit dennenbos ligt op een 

oud zanddepot, dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd aangelegd met zand uit het 

Noordoosterkanaal.  

13. De doorsteek over de met dennenbos begroeide oude zanddepot in deelgebied IV (punt 12) verloopt 

via een speciaal voor dit doel gegraven coupure. Deze coupure krijgt de allure van een smalle 

duinvallei met een begroeiing van duingrasland.  Deze coupure is aan de zuidzijde onderin 2 meter 

breed.  De hellingen zijn 1:3.  De totale coupure heeft een bovenbreedte van ca. 45 meter. Voor de 

coupure worden hier wordt een gedeelte bos gekapt. De lengte van deze coupure is 89 meter . 

14. Vergravingen van de voet van het zanddepot, die niet als zanddepot, maar als duin is aangemerkt, 

blijven en in elk geval onder de vanuit het behoud van aardkundige waarden vereiste 1 meter.  

15. Voor de passage van het tracé door het droge duinbos aan de andere zijde (noordzijde) wordt gebruik 

gemaakt van een boomsparend tracé. Dit is in het veld geïnventariseerd. 
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16. Daarnaast zullen uit oogpunt van veiligheid enkele bomen worden opgesnoeid als zij te dicht bij het 

fietspad staan of overhangende takken hebben. Om kleine hoogteverschillen te overbruggen, wordt 

het cunet opgevuld met gebiedseigen bodemmateriaal, met dezelfde fysieke kenmerken als de 

omgeving. 

17. De route volgt daarna een slingerend tracé door (vooral) droog en deels verruigd duinbos, evenwijdig 

aan de Zandvoortselaan. Het pad doorsnijdt over 59 meter grazige stukken die kwalificeren als H2130 

Grijze duinen. Daarnaast wordt droog duinbos (H2180A) doorsneden over een afstand van 272 meter 

(vanaf het dennenbos). Enkele stukken worden afgevlakt door kuilen in het tracé op te vullen met 

gebiedseigen zand. Direct na de coupure door het zanddepot loopt het fietspad exact op de grens van 

droog duinbos en een duindoornstruweel (habitattype H2160). De lengte van het fietspad is hier 36 

meter. 

18. Het pad eindigt bij de oprit van het fietspad dat dient als oprit voor de natuurbrug over de 

Zandvoortselaan. De aansluiting zal worden voorzien van een wildrooster ter hoogte van het 

bestaande hekwerk. In het hekwerk zal een doorgang worden gemaakt. Ten aanzien van de voor het 

fietspad noodzakelijke voorzieningen en werkzaamheden gelden globaal de volgende 

uitgangspunten voor de passende beoordeling (zie de separate ontwerpnotitie alsmede de kaplijst 

voor meer detail): 

 

Ontwerpuitgangspunten 

 Ten behoeve van de geleiding van de fietsers die vanaf de dienstweg het schelpenpad op fietsen zal er 

een kleine bocht in de klinkers worden doorgetrokken, zodat er een duidelijke afslag is op de locaties 

waar men de dienstweg verlaat. 

 Om de scheiding tussen fietspad en dienstweg duidelijk te maken wordt ter plaatse van de splitsing de 

doorgaande dienstweg gemarkeerd door middel van een grasbetontegelstrook (geribbelde 

grasbetontegels) over een lengte van 10,00 m. 

 Hoogteverschillen in het terrein tussen het zanddepot en de Zandvoortselaan worden opgevuld. Op 

één plek, in het sneeuwbesstruweel, wordt het fietspad op een kleine rug van zand aangelegd.  

 De afmetingen van het wildrooster zijn 6,00 m (lengte) en 2,25 m (breedte) dit in verband met de 

veiligheid van de fietsers. Langs het wildrooster wordt aan weerszijde een hek aangebracht van 2,50 m 

hoog. Het hekwerk wordt aan de zijde van het duingebied schuin omgezet.  

 Vanwege de veiligheid en het comfort voor de fietser is rekening gehouden met een minimale 

rechtstand van 5,00 m, voor het wildrooster. 

 Tussen het wildrooster en het fietspad bij de oprit natuurbrug wordt een elementenverharding 

aangebracht. 

 Voor het fietspad wordt een hellingpercentage van maximaal 6% aangehouden. 

 

4.3 TRACÉKEUZE: SATELLIETBEELDEN 

De navolgende afbeeldingen geven het voorkeurstracé in vier deelgebieden weer. 
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Afbeelding 8: Het tracé in deelgebied 0 van het kruispunt met de Vogelenzangseweg tot aan de nabij uitspanning De 

Oase. Het tracé loopt hier over een bestaande toegangsweg, langs de parkeerplaats. De dunne lijn betreft een aan te 

leggen voetpad. Dit deelgebied ligt buiten het Natura 2000‐gebied. Bron ondergrond: Google Earth 

 

 

Afbeelding 9: Deelgebied I: het tracé loopt hier tussen de bomen door, evenwijdig aan en aan de buitenzijde van het hek 

van de Amsterdamse Waterleidingduinen nabij De Oase). 
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Afbeelding 10: Deelgebied II: Tracé door het bos, grotendeels over bestaande zandpaden. Dit deelgebied eindigt bij de 

met klinkers bestrate dienstweg van Waternet langs het Noordoosterkanaal. 
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Afbeelding 11: Deelgebied III: Tracé over met klinkers bestrate dienstweg langs het Noordoosterkanaal. 
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Afbeelding 12: Deelgebied IV: Overbrugging van het zanddepot ten noorden van het Noordoosterkanaal en aansluiting 

op het fietspad van de natuurbrug over de Zandvoortselaan. 
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4.4 TRACÉKEUZE: TERREINFOTO’S 

 

Foto 1: Deelgebied I. Tracé van het fietspad bij de ingang van het bos bij De Oase. Het houten hek op de voorgrond zal 

gedeeltelijk worden verwijderd. Op de achtergrond het toegangshek tot de Amsterdamse Waterleidingduinen en de 

boswachterswoning. 

 

Foto 2: Deelgebied I: slingerend tracé door bomenstrook tegenover uitspanning De Oase. 
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Foto 3:  Overgang deelgebieden I en II met wildrooster en eerste passage door het bos. Op de achtergrond de 

uitspanning De Oase. 
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Foto 4: Deelgebied II: Passage door het bos vanaf De Oase en locatie wildrooster (zelfde locatie als foto 3, de foto is 

genomen met De Oase in de rug). Het pad achter de boswachterswoning begint bij de knik in de pijl. 

 

 

Foto 5: Deelgebied II. Het pad achter de boswachterswoning. 
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Foto 6: Deelgebied II. Aansluiting pad achter de boswachterswoning op brandgang bij de watertoren. 
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Foto 7: Deelgebied II. De brandgang sluit aan op het ruiterpad bij de watertoren. 

 

Foto 8: Deelgebied II. Aansluiting tracé over ruiterpad op bestaand wandelpad nabij de watertoren. 
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Foto 9 

 

Foto 10 

 

 

Foto’s 9 en 10. Deelgebied II. Begin van de passage door het bos (bedoeld om een stuk H2130B grijs duin te vermijden). 

 

 

Foto 11: Deelgebied II. Boomsparende passage door het bos. 
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Foto 12:  Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 

 

 

Foto 13: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg). De twee berken op de voorgrond zijn dode staken. 

 



 

 

 

 

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259252:A - Definitief ARCADIS 33 
      

 

Foto 14: Deelgebied II. Passage door het bos (vervolg) 

 

 

Foto 15: Deelgebied II. Aansluiting op bestaand bospad en op het zandpad van de foto’s 8 en 9.  
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Foto 16: Deelgebied III. Vervolg via met klinkers bestrate dienstweg over ruim 2.200 m. Rechts in de diepte het 

Noordoosterkanaal. 

 

Foto 17: Deelgebied IV. Locatie van de toekomstige coupure door het zanddepot. 
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Foto 18: Deelgebied IV. Plaats van de coupure door het zanddepot ter plaatse van het dennenbos  

 

 

Foto 19: Deelgebied IV. Passage duinvallei met droog duinbos (links) en duindoornstruweel (rechts). 
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Foto 20: Deelgebied IV. Passage door het duinbos langs de Zandvoortselaan 

 

 

Foto 21: Deelgebied IV. Passage duinvallei, onderlangs een duinbosje 
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Foto 22: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus)  langs de Zandvoortselaan.  

 

 

Foto 23: Deelgebied IV. Passage door sneeuwbesruigte (Symphoricarpus)  langs de Zandvoortselaan (vervolg). Om de 

hoogteverschillen te overbruggen komt het fietspad hier op een kleine rug, met een iets breder talud te liggen.  
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Foto 24: Plaats waar het fietspad aansluit op de oprit naar het fietspad over de natuurbrug over de Zandvoortselaan. 

 

4.5 PLANNING 

De uitvoering van de werkzaamheden zal in 2015 plaatsvinden, direct na het definitief worden van de 

vergunning. De verwachting is dat het project in de maanden november en december 2015 wordt 

uitgevoerd.  
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5 Ecologisch werkprotocol 

In het rapport ‘Toetsing Flora‐ en faunawet fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen’(ARCADIS‐

rapport 078259252:A) is een uitgebreid werkprotocol opgenomen, ter voorkoming van schade aan 

beschermde dier‐ en plantensoorten. Een deel hiervan is ook relevant als mitigerende maatregel in  

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Bijvoorbeeld: 

 De aanleg van het fietspad vindt plaats conform de gedragscode Flora‐ en faunawet provinciale 

infrastructuur (BTL, 2013).  

 De werkzaamheden vinden plaats onder toezicht van een onafhankelijke ecologische deskundige. 

 Bij de werkzaamheden wordt constant gelet op de aanwezigheid van dieren. Als bij de 

werkzaamheden dieren worden aangetroffen, dan wordt deze de gelegenheid geboden om aan de 

werkzaamheden te ontsnappen.  

 Het ecologisch werkprotocol zal voorafgaand aan de uitvoering van het fietspad worden 

geactualiseerd. Dit ecologisch werkprotocol zal gedurende de werkzaamheden altijd op het werk 

aanwezig zijn. 

 Er wordt uitsluitend buiten het broedseizoen gewerkt, tenzij door een onafhankelijk en ter zake kundig 

persoon is vastgesteld dat broedende vogels en hun nesten en eieren in het werkgebied ontbreken. Het 

broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli.  

 Bij kleinschalige kapwerkzaamheden en grondverzet zal één richting op gewerkt worden om 

aanwezige dieren de kans te geven om te ontsnappen. 

 In open duingebied wordt uitsluitend met machines gewerkt in een smal werktracé. Tijdelijke objecten, 

zoals een schaftkeet of toiletunits, worden in de berm van de dienstweg of op bestaande paden 

geplaatst. 

 Buiten het open duingebied wordt uitsluitend met machines gewerkt op bestaande wegen en paden 

(met uitzondering van het deel van de route waar nog geen pad ligt: door het bos bij de nieuw aan te 

leggen ingang bij De Oase en in deelgebied IV). Bermen worden zo min mogelijk betreden. 

 De ecologische deskundige wijst plekken aan waar auto’s, machines, en dergelijke kunnen worden 

geparkeerd en waar gasolie mag worden getankt. 

 Er worden (nader te bepalen) eisen gesteld aan het geluidsniveau en de emissies van de in te zetten 

machines. 

 Er wordt alleen bij daglicht gewerkt. 

 De Stokmansberg met de vleermuisbunkers wordt niet betreden. 

 De boom met de kolonie rosse vleermuizen in het bos in deelgebied II blijft behouden, evenals het 

boomlijk met spechtengaten van foto 11. De bomen worden tijdens de werkzaamheden gemarkeerd.  
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Voor de aanleg van het fietspad gelden  daarnaast maatregelen om te voorkomen dat zwervende 

individuen van zandhagedis omkomen. Voor de zandhagedis is echter geen instandhoudingsdoel 

vastgesteld voor het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid. De maatregelen zijn opgenomen en 

beschreven in het bovengenoemde rapport ‘Toetsing Flora‐ en faunawet fietspad Amsterdamse 

Waterleidingduinen’ en zijn van toepassing op het deel van het tracé tussen de dienstweg van Waternet en 

de aansluiting op de natuurbrug. 
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6 Effectbeoordeling 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk gaan wij na welke effecten verbonden zijn met de aanleg en het gebruik van het fietspad`. 

Daarbij is het gebruik van het ecologisch werkprotocol (zie hoofdstuk 5) uitgangspunt. Ook beoordelen wij 

in dit hoofdstuk de effecten in het licht van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet. Daarbij geven wij 

aan of een significant negatief effect met zekerheid kan worden uitgesloten. 

6.2 AFBAKENING RELEVANTE EFFECTEN 

Het habitattype H2190 (vochtige duinvalleien, welke pleksgewijs aanwezig zijn op het brede schouwpad 

langs het Noordoostkanaal) wordt door de aanleg en het gebruik van het fietspad niet aangetast. Daardoor 

kan de aanleg van het fietspad uitsluitend gevolgen hebben voor de habitattypen: 

 H2130* Grijze duinen, typen A en B (kalkrijk resp. kalkarm). 

 H2180A Droog duinbos. 

 H2160 Duindoornstruwelen. 

 H1014 Nauwe korfslak. 

 H1318 Meervleermuis. 

 

Voor het afbakenen van de relevante effecten gebruikten wij onder meer de Effectenindicator van het 

Ministerie van EZ (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura‐2000?#ref‐minlnv). Deze geeft 

tabellen weer voor zowel de diverse Natura 2000 gebieden als voor specifieke soorten en habitattypen.  

De indicator geeft geen uitsluitsel of een effect daadwerkelijk optreedt, maar is wel een hulpmiddel om 

richting te geven aan de effectbepaling. Gezond verstand en kennis van het project en de projectomgeving 

zijn minstens zo belangrijk om te bepalen welke effecten kunnen optreden. Op grond hiervan achten wij 

een nadere analyse gerechtvaardigd naar de volgende mogelijke combinaties van instandhoudingsdoelen  

en milieu‐invloeden. In de navolgende paragrafen werken wij deze analyse uit. 
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Tabel 1. Mogelijk relevante milieufactoren. Groen betekent dat er met zekerheid geen relevante effecten optreden. 

Oranje betekent dat er mogelijk wel relevante effecten optreden. Hierbij is ook aangegeven in welke fase (aanleg of 

gebruik) deze effecten kunnen optreden. 

Instandhoudingsdoelen 
 
Milieu-invloeden 

H2130B grijze 
duinen 
(kalkarm) 

H2160 
Duindoorn-
struwelen 

H2180A 
duinbossen 
(droog) 

H1014 nauwe 
korfslak 

H1318 
meervleermuis 

Oppervlakteverlies  Aanleg‐ en 

gebruiksfase 

Aanleg‐ en 

gebruiksfase 

Aanleg‐ en 

gebruiksfase 

Aanleg‐ en 

gebruiksfase 
Aanlegfase  

Versnippering  Aanleg‐ en 

gebruiksfase 

Aanleg‐ en 

gebruiksfase 

Aanleg‐ en 

gebruiksfase 
  Aanlegfase 

Verstoring (geluid, trillingen, 

optisch) 
 

 
 

 

 
Aanlegfase 

Verzuring en vermesting 
Aanlegfase  Aanlegfase  Aanlegfase  Aanlegfase 

 

 

Verstoring door mechanische 

effecten 
Aanlegfase 

 
 

 

 
Aanlegfase 

 

Overige factoren kunnen op voorhand worden uitgesloten als relevant effect.  

 

Effecten van het tracé in deelgebied 0 kunnen eveneens worden uitgesloten. Het tracé maakt hier gebruik 

van een bestaande weg, die bovendien buiten het Natura 2000 gebied ligt. 

6.3 H2130 GRIJZE DUINEN  

6.3.1 OPPERVLAKTEVERLIES 

Kalkrijke grijze duinen (subhabitattype H2130A) komen in het plangebied plaatselijk voor ter hoogte van 

deelgebied III en in deelgebied IV rond de Stokmansberg. Het fietspadtracé doorsnijdt deze voorkomens 

niet. Een negatief effect van het fietspad op dit subhabitattype kan derhalve geheel worden uitgesloten. 

 

Het subhabitattype H2130B Grijze duinen (kalkarm) komt bij het fietspadtracé alleen voor in de 

deelgebieden II en IV (zie de habitattypenkaarten in afbeelding 1 t/m 3). Hier is wel sprake van overlap 

tussen het fietspadtracé en dit subhabitattype. 

 

Uitgangspunt bij de tracékeuze is geweest om een zo gering mogelijke oppervlakte bos‐ en duingebied te 

schaden. Daarom is het fietspadtracé zo veel mogelijk over bestaande paden gelegd. Als gevolg van de 

aanleg van het fietspad is sprake van oppervlakteverlies van het hier besproken habitattype. Een deel van 

dit verlies is tijdelijk, bijvoorbeeld op plaatsen waar de grond wordt kaal gemaakt en waar zich naderhand 

opnieuw grijs duin kan ontwikkelen. 

 

In deelgebied II komt volgens de habitattypenkaart habitattype H2130 Grijs duin (type B) voor langs het 

brede bospad langs de watertoren. Het fietspad gaat hier in het nieuwe tracé om heen. Hierdoor is er geen 

sprake van aantasting van grijs duin in deelgebied II. 

 

In deelgebied IV doorsnijdt het fietspad het duingrasland (habitattype H2130B) over een lengte van circa 

59 meter. Het verlies door de verharding is 59 * 1,75 = 103 m2. Daarnaast wordt 128 m2 vanwege het cunet 

vergraven.  
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Hierbij zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 In de coupure ontstaat door boskap en door de inwerking van zon en wind op de wanden een nieuw 

milieu voor H2130 Grijze duinen van enkele honderden m2. Zo bezien neemt het areaal H2130 per 

saldo toe. 

 Het tracé is in deelgebied IV, voor zover dit het habitattype H2130 Grijze duinen doorsnijdt, 

geprojecteerd op kwalitatief slecht ontwikkelde, sterk vergraste en verruigde duingraslanden 

(dominantie duinriet en mossen > 95%; bron: B. Kruijsen, 2014). Hierdoor is de schade van het tracé 

ook in kwalitatieve zin beperkt. Zie ook afbeelding 24 voor een indruk. 

 De vergraving is positief voor het grijs duin, omdat de betreffende plekken – voor zover ze niet 

worden verhard – worden opgeleverd als kaal zand en kaal zand een kenmerk is van het habitattype 

grijze duinen (Profieldocument H2130 Grijze duinen). Kaal zand is noodzakelijk voor de vestiging van 

de kenmerkende plantensoorten van het grijs duin en voor de aanvoer van kalk. De verwachting is dat 

in dit verruigde en kwalitatief zwakke habitat, de kenmerkende planten van het grijs duin zich juist op 

dit cunet zullen hervestigen. In het geval van de recent opgeleverde natuurbrug was het grijs duin  al 

binnen het eerste jaar op het zandlichaam aanwezig. De vegetatie van grijs duin is de eerste stap in de 

successie van kaal duinzand naar meer dichte vegetaties. Deze ontwikkeling zal ook hier plaatsvinden 

omdat andere vegetatietypen door het droge en voedselarme milieu en het kale zand in de beginfase 

kunnen worden uitgesloten. Voor de latere fasen zal het grijs duin ‘meelopen’ in het beheer van het 

open duingebied door de beheerder Waternet, waardoor het habitattype ook op de lange termijn is 

gegarandeerd. De verwachting is bovendien dat het graasgedrag door de damherten het nieuwe grijs 

duin in hetzelfde (begin)stadium van de succes zal houden. Bovendien gaat het veelal om een‐ en 

tweejarige kruiden, die zich vanuit de directe omgeving kunnen vestigen.  

 Het grijs duin rond het tracé van het fietspad is van het subtype H2130B (kalkarm). In het Natura 2000‐

gebied Kennemerland‐Zuid komt het subhabitattype volgens het concept ontwerp Natura 2000‐

beheerplan voor met 1.038 ha (10.380.000 m2). Alle subtypen van het habitattype H2130 komen bij 

elkaar opgeteld voor met een oppervlak van 2.838 ha. Het uiteindelijke verlies van 103 m2 is daarmee 

0,001% van het subhabitattype H2130B en 0,0004% van het totale areaal H2130 in dit Natura 2000‐

gebied. 

 103 m2 komt min of meer overeen met  de kleinst karteerbare eenheid van dit habitattype en daarmee 

met de grens waaronder een significant negatief effect niet meer kan worden vastgesteld. Areaalverlies 

groter dan deze grens is daarmee niet automatisch wel significant, dit hangt af van de context 

(Leidraad significantiebepaling). De context wordt in dit geval gevormd door 1) de slechte kwaliteit 

waardoor het een geringe bijdrage levert aan de gunstige staat van instandhouding, 2) de 

aanwezigheid van een groot areaal grijs duin elders in dit Natura 2000‐gebied, vaak van betere 

kwaliteit en 3) een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten in de nabijheid waardoor het areaal 

H2130 in de laatste jaren fors is toegenomen (zie ook tabel 2 in hoofdstuk 6.8). Bovendien is het verlies 

van 103 m2 verdeeld over vijf kleinere plekken, elk van deze doorsnijdingen ligt dus aanzienlijk lager 

dan de significantiegrens.  

 

Voor het habitattype H2130 Grijze duinen geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en een 

verbeterdoelstelling voor de kwaliteit. H2130B is een prioritair habitattype. Nu het areaalverlies 

uiteindelijk  ongeveer een duizendste procent is van het areaal van hetzelfde subhabitattype, de kwaliteit 

slecht is en de niet‐verharde delen zich snel zullen herstellen kan een significant negatief effect op de 

instandhouding van H2130B grijze duinen (kalkarm) worden uitgesloten. De aanleg en het gebruik van 

het fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van het habitattype in het Natura 2000 gebied 

Kennemerland‐Zuid en staan de verbeterdoelstelling niet in de weg.  
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6.3.2 VERSNIPPERING 

Het fietspad doorsnijdt in deelgebied IV het habitattype H2130 Grijze duinen over een lengte van 59 

meter.  

 

De doorsnijding van het habitattype H2130 grijze duinen in deelgebied IV heeft geen gevolgen voor de 

kenmerkende organismen. Voor zowel dieren als plantenzaden is de breedte van 1,75 m van het fietspad 

immers goed overbrugbaar. Dat is het ook voor de zandhagedis, die in dit habitattype H2130 voorkomt. 

Het ontbreken van significante effecten voor de zandhagedis wordt gemotiveerd in het rapport ‘Toetsing 

Flora‐ en faunawet fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen’. 

 

Op grond hiervan kan een significant negatief effect voor de factor ‘versnippering’ op de instandhouding 

van H2130 Grijze duinen met zekerheid worden uitgesloten. 

6.3.3 VERZURING EN VERMESTING DOOR STIKSTOFDEPOSITIE (AANLEGFASE) 

Gedurende enkele weken produceren machines in de aanlegfase verbrandingsgassen, waaronder 

stikstofoxiden (NOx). Deze kunnen via omzetting in de bodem bijdragen aan de verzuring en vermesting 

van voor stikstof gevoelige habitattypen. Het habitattype H2130 Grijze duinen is hiervoor gevoelig.  

De duur van de uitstoot is hooguit enkele weken. 

 

De achtergronddepositie van stikstof in dit deel van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid is 

volgens de meest recente informatie circa 1.293 mol/ha/jaar (Grootschalige depositiekaart Stikstof 2013, 

RIVM/PBL, 2014). De kritische depositiewaarde van H2130B grijze duinen is 714 mol/ha/jaar. De 

achtergronddepositie is dus  hoger dan de kritische depositiewaarde (KDW). Dit betekent dat het grijze 

duin al in de huidige situatie teveel stikstof invangt. De machines die voor de aanleg van het fietspad 

worden gebruikt voegen daar gedurende de aanleg, dus gedurende enkele een periode van weken, lokaal 

een geringe hoeveelheid aan toe. 

 

Het subhabitattype H2130B is zeer gevoelig voor stikstof, maar een overschrijding van de KDW betekent 

niet automatisch dat elke toevoeging van stikstof een significant negatief effect heeft. Dat hangt af van de 

context. Deze context wordt in dit geval gevormd door 1) het al dan niet dominant zijn van de overige 

factoren op de staat van instandhouding, 2) de mate en de duur van de toevoeging van stikstof door het 

project. 

 

Het habitattype H2130 komt voor op droge, zeer voedselarme tot licht verrijkte plaatsen in de duinen.  

Kenmerkend voor het habitattype is de dynamiek in de vorm van lichte overstuiving, hellingprocessen 

(dynamiek door neerslag) en begrazing door konijnen zorgt van nature voor de instandhouding van het 

type. Voor de instandhouding van een goede kwaliteit is het noodzakelijk dat de begroeiing kort en open 

is. Zonder afvoer van biomassa en (zo nu en dan) enige overstuiving groeien grove grassoorten hoog uit 

(‘vergrassing’), ten koste van de kruiden en van andere soorten die afhankelijk zijn van een open 

structuur. Overige kenmerken van een goede kwaliteit zijn  

 Lage begroeiing (gemiddeld hoogstens 50 cm); 

 Geen of weinig opslag van struiken (< 25%; niet vegetatievormend); 

 Begrazing door konijnen (constante typische soort); 

 Aanwezigheid van stuifplekken of overstoven gedeelten (strooizone), met uitzondering van 

 subtype B in de oude, van oorsprong kalkrijke duinen; mede daarvoor is de aanwezigheid van 

 onbegroeide plekken met waterafstotend bodemmateriaal belangrijk. 

(Profielendocument H2130Grijze duinen).  
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In het sterk vergraste en verruigde deel van de duingraslanden waar het fietspad doorheen zal lopen is 

momenteel geen sprake van een goede staat van instandhouding. Het terrein is niet open, er is geen 

overstuiving, konijnen komen er nauwelijks voor en ook de damherten begrazen het gebied onvoldoende 

om voor de juiste basiscondities te vormen. In de bodem en in het gewas is in de afgelopen decennia een 

zeer grote stikstofvoorraad opgebouwd. Daardoor is duidelijk dat de staat van instandhouding van dit 

habitattype rond het fietspadtracé niet primair door de huidige stikstofdepositie wordt beïnvloed. Een 

heel kleine hoeveelheid stikstof meer of minder veroorzaakt geen significante verschuiving in de vegetatie. 

Daarmee is een geringe hoeveelheid stikstof geen significante factor voor het habitattype op deze plek. 

 

Verandering van de soortensamenstelling van een vegetatie en daarmee aantasting van het habitattype 

door stikstofdepositie in kleine hoeveelheden kan alleen plaatsvinden als deze gedurende een aantal jaren 

wordt volgehouden. De periode waarin machines aan het fietspad werken is echter in de orde van enkele 

weken. Het aantal machines en het aantal draaiuren is beperkt.  

 

Op grond van bovenstaande argumenten komen wij tot de conclusie dat er geen sprake kan zijn van een 

meetbare invloed van de aanleg van het fietspad op het habitattype. Een effect op het voor vermesting en 

verzuring gevoelige habitattype H2130 Grijze duinen is derhalve uit te sluiten. 

6.3.4 VERSTORING DOOR MECHANISCHE EFFECTEN 

Verstoring door mechanische effecten in de vorm van bodemverdichting kan tijdens de aanleg 

plaatsvinden door het gebruik van zware machines. Uitgangspunt is echter dat de zware machines alleen 

worden ingezet in de baan van het (toekomstige) fietspad. Het ecologisch werkprotocol verplicht de 

aannemer ook om machines en grond te stallen op niet‐kwetsbare plaatsen die door de ecologische 

begeleider zijn aangewezen. Onder deze omstandigheden is een significant negatief effect als gevolg van 

verstoring door mechanische effecten voor het habitattype H2130 Grijze duinen geheel uit te sluiten. 

6.3.5 GEVOLGEN VOOR DE VERBETERDOELSTELLING VOOR DE KWALITEIT 

De aanleg en het gebruik van het fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van het habitattype in het 

Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid, zodat er evenmin enige invloed is op de verbeterdoelstelling. De 

doorsnijding van het fietspad frustreert op geen enkele wijze de uitvoering van de herstelplannen uit het 

Natura 2000‐beheerplan of het tempo waarmee de kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. In de 

afgelopen periode is het areaal H2130 in het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid door deze 

natuurprojecten toegenomen. Ook in deze zin is geen sprake van een significant negatief effect. 

6.3.6 CONCLUSIE 

Als gevolg van het fietspad treedt oorspronkelijk een areaalverlies op van H2130 grijze duinen dat 

overeenkomt met 0,001 % van het aanwezige areaal in het Natura 2000‐gebied en dat uiteindelijk afneemt 

tot een permanent verlies van  uiteindelijk 0,0004%. Het areaalverlies is verdeeld over vijf kleine snippers, 

waardoor het ecologisch effect van de afname navenant kleiner is. De kwaliteit is slecht door hoge grassen 

(vooral duinriet) en verruiging. Het fietspad is daarnaast goed passeerbaar voor organismen uit dit 

habitattype. De extra stikstofdepositie als gevolg van de inzet van machines is te kort om een zichtbaar en 

meetbaar effect te hebben op de samenstelling van de vegetatie, dus op het habitattype. Verstoring van de 

bodem wordt door afspraken in het ecologisch werkprotocol geheel voorkomen. Het fietspadproject heeft 

geen invloed op de verbeterdoelstelling voor de kwaliteit van dit habitattype. 
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De conclusie is dan ook dat een significant negatief effect van de aanleg en het gebruik van het fietspad op 

het habitattype H2130 grijze duinen kan worden uitgesloten.  

6.4 H2160 DUINDOORNSTRUWELEN 

6.4.1 OPPERVLAKTEVERLIES 

Het habitattype H2160 Duindoorn struwelen komt bij het fietspadtracé alleen voor in deelgebied IV (zie de 

habitattypenkaarten in afbeelding 1 t/m 3).  

 

In deelgebied  IV komt volgens de habitattypenkaart habitattype H2160 Duindoornstruwelen voor  in de 

duinvallei  aan  de  noordzijde  van  het  zanddepot.  Het  fietspad  loopt  precies  op  de  grens  van 

duindoornstruweel en droog duinbos over een smal damhertenpaadje (foto 19). De lengte van deze grens 

is  36 meter. Met  het  nieuwe  tracé  gaat  in  eerste  instantie  36 m  *  2,30 m  =  82,8 m2 duindoornstruweel 

verloren. Hiervan hebben wij de helft van het oppervlaktebeslag van het  fietspad  toegerekend  aan het 

duindoornstruweel  en de  andere helft  aan het droog duinbos. Het  resulterende verlies van het habitat 

H2160  is dus  41,4 m2  . Het permanente  areaalverlies door de verharding  is  31,5 m2. 10 m2 kan worden 

toegerekend aan het cunet. 

 

Hierbij zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen: 

 Het tracé is in deelgebied IV, voor zover dit het habitattype Duindoornstruwelen betreft, geprojecteerd 

op  kwalitatief  matig  ontwikkeld,  verruigd  duindoornstruweel.  Het  fietspad  wordt  bovendien 

aangelegd op een bestaand damhertenpaadje. Hierdoor is de schade van het tracé ook in kwalitatieve 

zin beperkt. Zie ook afbeelding 19 voor een indruk. 

 Na de aanleg van het fietspad wordt het cunet opgeleverd als kaal zand en kaal, enigszins kalkrijk 

zand een kwaliteitseis is voor het habitattype H2160 duindoornstruwelen, mits deze grond voedselarm 

is. Dit is het geval. Daarmee is de vergraving in beginsel positief voor de kwaliteit van het habitattype. 

Kaal zand is noodzakelijk voor de ontkieming van jonge planten en brengt ook nieuwe kalk aan de 

oppervlakte waarmee de verzuring wordt tegengegaan die kenmerkend is voor de veroudering van 

het habitattype (Profielendocument H2160 Duindoorstruwelen).  

 Volgens het concept Natura 2000‐beheerplan is in het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid in 

totaal 1.963 ha (19.630.000 m2) H2160 Duindoornstruwelen aanwezig (opgave Provincie NH). Het 

areaalverlies door de verharding komt derhalve overeen met 0,00016% van het totale areaal H2160 

duindoornstruwelen in dit Natura 2000‐gebied.  

 De landelijke doelstelling voor H2160 is 4.500 ha. Zo bezien is het verlies 0,00007 %. 

 31,5 m2 is ruim beneden de kleinst karteerbare eenheid van dit habitattype en daarmee ruim beneden 

de  grens  waaronder  een  significant  negatief  effect  niet  meer  kan  worden  vastgesteld  (Leidraad 

significantiebepaling).  

 

Voor het habitattype H2160 Duindoornstruwelen geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en een 

behoudsdoelstelling voor de kwaliteit. Nu het areaalverlies uiteindelijk lager is dan de kleinst karteerbare 

eenheid, kan een significant negatief effect op de instandhouding van H2160 Duindoorn struweel worden 

uitgesloten. De  aanleg  en  het  gebruik  van  het  fietspad  hebben  geen  invloed  op  de  kwaliteit  van  het 

habitattype  in  het  Natura  2000  gebied  Kennemerland‐Zuid,  zodat  er  ook  geen  invloed  is  op  de 

behoudsdoelstelling.  Het  tracé  van  het  fietspad  frustreert  niet  de  uitvoering  of  de  mate  waarin  de 

behoudsdoelstelling wordt gerealiseerd. 
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6.4.2 VERSNIPPERING 

Het fietspad loopt over een lengte van 36 m langs het habitattype H2160 Duindoorn struweel. 

Omdat het fietspad op de grens van het habitattype  is geprojecteerd   is er geen sprake van doorsnijding 

van het habitattype en dus ook niet van versnippering van het habitattype Duindoornstruwelen. Op grond 

hiervan kan een significant negatief effect voor de factor ‘versnippering’ op de instandhouding van H2160 

Duindoornstruwelen met zekerheid worden uitgesloten. 

6.4.3 VERZURING EN VERMESTING DOOR STIKSTOFDEPOSITIE (AANLEGFASE) 

Gedurende  enkele  weken  produceren  machines  in  de  aanlegfase  verbrandingsgassen,  waaronder 

stikstofoxiden (NOx). Deze kunnen via omzetting in de bodem bijdragen aan de verzuring en vermesting 

van  voor  stikstof  gevoelige  habitattypen.  Het  habitattype  H2160  Duindoornstruwelen  is  hiervoor 

‘gevoelig’. De duur van de uitstoot is hooguit enkele weken. 

 

De  achtergronddepositie  van  stikstof  in  dit  deel  van  het  Natura  2000‐gebied  Kennemerland‐Zuid  is 

volgens  de meest  recente  informatie  circa  1.293mol/ha/jaar  (Grootschalige  depositiekaart  Stikstof  2013, 

RIVM/PBL,  2014).  De  kritische  depositiewaarde  van  H2130B  grijze  duinen  is  2.000  mol/ha/jaar.  De 

achtergronddepositie  is  dus  lager  dan  de  kritische  depositiewaarde  (KDW).  Dit  betekent  dat  een 

significant negatief effect van de aanleg van het fietspad op dit habitattype kan worden uitgesloten. 

6.4.4 GEVOLGEN VOOR DE BEHOUDSDOELSTELLING VOOR DE KWALITEIT 

De aanleg en het gebruik van het fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van het habitattype in het 

Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid, zodat er evenmin enige  invloed  is op de behoudsdoelstelling. 

Het  fietspad  frustreert op geen  enkele wijze de uitvoering van het Natura  2000‐beheerplan of de mate 

waarin de  behoudsdoelstelling wordt  gerealiseerd. Ook  in deze  zin  is  geen  sprake  van  een  significant 

negatief effect. 

6.4.5 CONCLUSIE 

Als gevolg van het fietspad treedt een areaalverlies op van H2160 Duindoornstruwelen dat overeenkomt 

met  0,00016  %  van  het  aanwezige  areaal  in  het  Natura  2000‐gebied  en  0,00007  %  van  de  landelijke 

doelstelling.  Het  verlies  is  in  het  veld  aanzienlijk  minder  dan  de  kleinste  karteereenheid  voor  dit 

habitattype. Het habitattype wordt niet doorsneden en er  is dus geen sprake van versnippering van het 

habitattype. De extra stikstofdepositie als gevolg van de (tijdelijke) inzet van machines in de aanlegfase is 

te kort om een zichtbaar en meetbaar effect  te hebben op de samenstelling van de vegetatie, dus op het 

habitattype.  Verstoring  van  de  bodem  wordt  door  afspraken  in  het  ecologisch  werkprotocol  geheel 

voorkomen.  Het  project  heeft  geen  invloed  op  de  behoudsdoelstelling  voor  de  kwaliteit  van  dit 

habitattype. 

De conclusie is dan ook dat een significant negatief effect van de aanleg en het gebruik van het fietspad 

op  het habitattype H2160 Duindoornstruwelen kan worden uitgesloten. 
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6.5 H2180A DROGE DUINBOSSEN 

6.5.1 OPPERVLAKTEVERLIES 

Het fietspad loopt in deelgebied I over 65 m door de bomenstrook tegenover uitspanning De Oase. 

Hierdoor gaat in eerste instantie 65 * 2,30 m van de mos‐ en kruidlagen verloren, dat is 149,5 m2. Na een of 

twee jaar hebben deze zich weer hersteld en is alleen het verharde deel aan te merken als areaalverlies. Het 

areaalverlies door de verharding is 114 m2  in deelgebied I . 

 

In deelgebied II doorsnijdt het fietspad 29 m bos achter de voormalige boswachterswoning (foto’s 3 en 4) 

en 152 m droog duinbos ter hoogte van het zandpad langs de watertoren (foto’s 10 t/m 15). Voor het 

overige wordt het fietspad aangelegd op bestaande (zand)paden. Door de beide passages door het bos 

gaat samen 181 m * 2,30 m van de mos‐ en kruidlagen verloren = 416 m2 .  Na een of twee jaar hebben deze 

zich weer hersteld en is alleen het verharde deel aan te merken als areaalverlies. Het areaalverlies door de 

verharding is in deelgebied II 317 m2.  

 

In deelgebied IV doorsnijdt het fietspad 51 m droog duinbos aan de zuidzijde van het zanddepot en 221 m 

aan de noordzijde, dat wil zeggen aan de kant van de Zandvoortselaan. De doorsnijding van droog 

duinbos in dit deelgebied is dus in totaal 272 m. Daarnaast is er areaalverlies door de aanleg van de 

coupure. Samen gaat hierdoor in deelgebied IV 2.020 m2 droog duinbos verloren. Daarvan raakt 272 m * 

1,75 m = 476 m2 door de verharding permanent verloren. Omdat een deel van de wanden van de coupure 

zal worden ingenomen door nieuw grijs duin (H2130) is het permanente verlies enkele tientallen m2 

groter.   

 

Tabel 3. Samenvatting van de veranderingen in oppervlakte H2180A Droge duinbossen als gevolg van de aanleg en het 

gebruik van het fietspad. 

 Verlies in de beginfase permanent verlies 
Deelgebied I 150 m2 114 m2 
Deelgebied II 416 m2 317 m2 
Deelgebied IV 2.020 m2 476 m2 + een deel van de wanden 

van de coupure (wordt grijs duin)  
Totaal 2.586 m2   907 m2 + P.M. 

 

Het maximale areaalverlies is in de beginfase 2.586 m2 en na een of twee jaar rond de 1.000 m2.  Hierbij 

kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst: 

 Het verlies van droog duinbos is vooral het gevolg van de keuze om het fietspad zo min mogelijk door 

de habitattypen H2130 Grijze duinen en H2160 Duindoornstruwelen te leiden en om zo veel mogelijk 

bomen te sparen. Daarvoor is in het duinbos op sommige plekken voor een langere route gekozen, dan 

wanneer uitsluitend dit habitattype als enige moest worden gepasseerd. Een voorbeeld is de lus die het 

fietspad door het bos om de grijs‐duinvegetatie in deelgebied II leidt. Alleen al hierdoor ontstaat een 

extra verlies van 317 m2 bos. 

 Een deel van het permanente verlies (circa 100 m2) is terug te voeren op de omvorming van het 

habitattype H2180A droog duinbos op de wanden van de coupure naar het (prioritaire) habitattype 

H2130 Grijze duinen. Dit mag worden gezien als een kwaliteitsverbetering, en een verhoging van de 

biodiversiteit, omdat in het gesloten bos nu grijs duin en kaal zand ontstaan. Grijs duin is een prioritair 

habitattype. Doordat enigszins kalkrijk zand uit de ondergrond aan de oppervlakte komt, bestaat de 

kans dat de begroeiing gaat bestaan uit het subtype A, kalkrijk grijs duin. Dat komt in deze hoek van 

het Natura 2000‐gebied maar in zeer beperkte mate voor. 
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 Een aanzienlijk deel van het duinbos ten noorden van het oude zanddepot in deelgebied IV bestaat uit 

kleine, spichtige struiken van de niet‐inheemse soort sneeuwbes (Symphoricarpus). De kwaliteit is zeer 

matig. Zie foto 22 en 23 voor een indruk. 

 Afgezien van de wanden van de coupure blijft het fietspad deel uitmaken van het bosmilieu en is 

alleen het verharde deel aan te merken als areaalverlies. Door het boomsparende tracé zullen de 

meeste bomen en struiken blijven staan, waardoor de boom‐ en struiklagen niet in essentie worden 

aangetast.  Het cunet en de werkstrook zijn 2,30 m breed, exclusief de verharding gaat het om 27,5 cm 

aan beide zijden. Na één of twee jaar zullen op deze randen ook de mos‐ en kruidlaag zijn hersteld. Het 

droge, voedselarme zand dat voor het cunet wordt gebruikt is afkomstig uit de directe omgeving en 

vormt een basisconditie is voor het desbetreffende bosmilieu. Het gebruik van het fietspad staat een 

hervestiging niet in de weg, zodat het cunet opnieuw zal worden bezet door de mossen en planten uit 

het naastgelegen bosgebied. Het areaalverlies door de verharding is dan in deelgebied IV 520 m2 en op 

het totale tracé ruim 900 m2.  

 Het habitattype H2180 Droge duinbossen komt in het Natura 2000‐gebied voor met een oppervlakte 

van 1.181,6 ha (11.816.000 m2). Het verlies van droog duinbos als gevolg van het fietspad is derhalve 

ongeveer 0,008 %. 

 De landelijke doelstelling voor H2180A Droge duinbossen is circa 4.000 ha. Zo bezien is het verlies 

aanvankelijke 0,0065 % en het permanente verlies  0,0023% van deze doelstelling.  

 Het verlies aan droog duinbos is in aanvang  groter dan de kleinst karteerbare eenheid van een 

boshabitattype (1.000 m2). Het permanente verlies ligt daar beneden (er vanuit uitgaande dat de 

omvorming van H2180A naar H2130 op de wanden van de coupure mag worden beschouwd als winst 

voor de biodiversiteit van het gebied). Het verlies is verdeeld over minstens 7 verschillende 

bosgebiedjes, waardoor elk van de verliezen op zichzelf eveneens beneden de grens van de kleinst 

karteerbare eenheid liggen (Leidraad significantiebepaling). 

 

Voor habitattype H2180A Droge duinbossen geldt in het Natura 2000‐gebied Zuid‐Kennemerland een 

behoudsdoelstelling voor de oppervlakte en een verbeterdoelstelling voor de kwaliteit. Er is als gevolg van 

het fietspad weliswaar een verlies van de oppervlakte droog duinbos in het Natura‐2000 gebied Zuid‐

Kennemerland, maar dit is kleiner dan de kleinst karteerbare eenheid. De aanleg en het gebruik van het 

fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van het habitattype in het Natura 2000 gebied 

Kennemerland‐Zuid, zodat er ook geen invloed is op de verbeterdoelstelling. De kwaliteitsverbetering zal 

in het Natura 2000‐gebied worden bereikt door een reeks van natuurherstelprojecten, die worden 

uitgevoerd in het kader van het Natura 2000‐beheerplan (zie tabel 2 in hoofdstuk 6.8).  De doorsnijding 

van het fietspad frustreert op geen enkele wijze de uitvoering van deze plannen of het tempo waarmee de 

kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. 

6.5.2 VERSNIPPERING 

In totaal wordt het habitattype H2180A Droog duinbos over 518 m doorsneden door het fietspad, verdeeld 

over een aantal plekken. Het nieuwe fietspadtracé heeft in het bos bij De Oase in deelgebieden I en II 

echter geen invloed op de eenheid van het habitattype H2180 (duinbos), omdat het pad vrijwel uitsluitend 

over bestaande bospaden wordt aangelegd. Alleen bij deelgebied II wordt ten noorden van de watertoren 

een stukje duinbos doorsneden over een lengte van 152 m. De breedte van het pad, 1,75 m, is voor 

bosorganismen goed te overbruggen. Daardoor kan een significant negatief effect voor de factor 

‘versnippering’ op de instandhouding van H2180A met zekerheid worden uitgesloten. 
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6.5.3 VERZURING EN VERMESTING DOOR STIKSTOFDEPOSITIE (AANLEGFASE) 

De achtergronddepositie van stikstof in dit deel van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid is 

volgens de meest recente informatie circa 1.293mol/ha/jaar (Grootschalige depositiekaart Stikstof 2013, 

RIVM/PBL, 2014). De kritische depositiewaarde van H2130B grijze duinen is 1.071 mol/ha/jaar. De 

achtergronddepositie is dus  hoger dan de kritische depositiewaarde (KDW). Dit betekent dat het droge 

duinbos al in de huidige situatie teveel stikstof invangt. De machines die voor de aanleg van het fietspad 

worden gebruikt voegen daar gedurende de aanleg, dus gedurende enkele een periode van weken, lokaal 

een geringe hoeveelheid aan toe. 

 

Het subhabitattype H2180A is ‘gevoelig’ voor stikstof. Dit is een minder zware categorie dan het 

habitattype H2130B, dat voor stikstof ‘zeer gevoelig’ is. Een overschrijding van de KDW betekent ook in 

het geval van het droge duinbos niet automatisch dat elke toevoeging van stikstof een significant negatief 

effect heeft.  

Dat hangt af van de context. Deze context wordt in dit geval gevormd door 1) het al dan niet dominant 

zijn van de overige factoren op de staat van instandhouding, 2) de mate en de duur van de toevoeging van 

stikstof door het project. 

 

De stikstofgevoeligheid van droog duinbos is niet geheel omstreden. Zo geeft de PAS‐Herstelstrategie 

H2180A aan dat er nog veel onduidelijk is over de stikstofgevoeligheid van H2180A. Verbanden tussen 

verruiging en depositie zijn nog niet aangetoond en kunnen ook andere oorzaken hebben. Sommige 

kwalificerende vegetatietypen binnen het habitattype hebben juist baat bij een geringe toevoer van 

nutriënten, zoals de subassociatie van brede stekelvaren van het berken‐eikenbos (komt voor in 

deelgebied II). 

 

Bossen van het subtypeH2180A  groeien in de duinen op de meest voedselarme en droge standplaatsen. 

Het gaat met name om Berken‐Eikenbossen en bossen met beuk. Beuken komen in deelgebied IV echter 

niet voor. Droge duinbossen komen vooral voor in de oude duinen, op de hogere delen van de 

strandwallen en op de meest diep ontkalkte delen in de binnenduinrand van de jonge duinen. Ze hebben 

meestal een relatief zure bodem en hebben mede daardoor een slechte strooiselvertering. Overige 

kenmerken van een goede structuur en functie zijn: 

 Loofhoutsoorten overheersen over (eventueel aanwezige) naaldhoutsoorten in de boomlaag. 

 Aandeel exoten in de boomlaag is beperkt tot < 25%. 

 Op landschapsschaal: aanwezigheid van soortenrijke open plekken en bosranden (combinatie met 

habitattype Ruigten en zomen H6430); 

 Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen. 

 

De bossen in de drie deelgebieden I, II en IV kenmerken zich door een zeer eenzijdige en soortenarme 

onderbegroeiing. De staat van instandhouding is derhalve matig. Vooral in de deelgebieden II en IV is 

sprake van vergrassing, veelal door duinriet. Een struiklaag ontbreekt, evenals soortenrijke open plekken. 

Het aantal exoten en recent ingeburgerde boomsoorten is groot, veel groter dan 25 %. In deelgebied IV 

bestaan grote delen uit bomen met een diameter van enkele centimeters (‘sprieten’) en een gedeelte bestaat 

uitsluitend uit struweel van de exoot sneeuwbes. In de bodem en in het gewas is in de afgelopen decennia 

een zeer grote stikstofvoorraad opgebouwd.  

 

Gezien de ecologische processen in dit gebied en het feit dat slechts beperkt wordt voldaan aan de vereiste 

standplaatscondities, is duidelijk dat de staat van instandhouding van dit habitattype rond het 

fietspadtracé niet primair door de huidige stikstofdepositie wordt beïnvloed.  
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Een heel kleine hoeveelheid stikstof meer of minder veroorzaakt geen significante verschuiving in de 

vegetatie (lees: ‘zal de vergrassing en de opslag van exoten niet zichtbaar doen afnemen’). Daarmee is een 

geringe hoeveelheid stikstof geen significante factor voor het habitattype op deze plek. 

 

Verandering van de soortensamenstelling van een vegetatie en daarmee aantasting van het habitattype 

door stikstofdepositie in kleine hoeveelheden kan alleen plaatsvinden als deze gedurende een aantal jaren 

wordt volgehouden. De periode waarin machines aan het fietspad werken is echter in de orde van enkele 

weken. Het aantal machines en het aantal draaiuren is beperkt.  

 

Op grond van bovenstaande argumenten (tijdelijkheid van de stikstofemissie, het ook nu al niet voldoen 

aan de vereiste overige standplaatscondities, een grote stikstofvoorraad in de bodem en de biomassa en de 

wetenschappelijke onzekerheid of stikstof in dit habitattype wel enige rol van betekenis speelt) komen wij 

tot de conclusie dat er geen sprake kan zijn van een meetbare invloed van de aanleg van het fietspad op 

het habitattype. Een effect op het voor vermesting en verzuring gevoelige habitattype H2180A Droge 

duinbossen is derhalve uit te sluiten. 

6.5.4 GEVOLGEN VOOR DE BEHOUDSDOELSTELLING VOOR DE KWALITEIT 

De aanleg en het gebruik van het fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van het habitattype in het 

Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid, zodat er evenmin enige invloed is op de behoudsdoelstelling 

voor de kwaliteit van het droog duinbos. De doorsnijding van het fietspad frustreert op geen enkele wijze 

de uitvoering van de herstelplannen uit het Natura 2000‐beheerplan of het tempo waarmee de 

kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd. Ook in deze zin is geen sprake van een significant negatief effect. 

6.5.5 CONCLUSIE 

Het oppervlakteverlies van H2180A Droge duinbossen is uiteindelijk een kleine 0,1 ha, verdeeld over 

minstens zeven verschillende bosgebiedjes. Een deel van dit verlies is te wijten aan de verbrede coupure, 

waardoor droog duinbos verandert in grijs duin, een prioritair habitattype. Het verlies is goed voor 

0,008 % van het areaal droog duinbos in het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid. In het veld is het 

verlies rond de kleinste karteereenheid voor boshabitattypen. Het fietspad heeft een zodanig geringe 

breedte dat het geen belemmering vormt voor bosorganismen. De stikstofdepositie vanuit het project is 

ten slotte te gering om een zichtbaar en meetbaar effect te hebben op de samenstelling en de kwaliteit van 

het habitattype. Daardoor kunnen wij een significant negatief effect van het fietspad op het habitattype 

H2180A Droge duinbossen uitsluiten. 

6.6 H1014 NAUWE KORFSLAK 

6.6.1 AREAALVERLIES 

Het fietspadtracé doorsnijdt leefgebied van de nauwe korfslak in de deelgebieden II en IV. De deelgebieden 0 

en I vormen geen geschikt leefgebied en in deelgebied III loopt het fietspad uitsluitend over een bestaande 

dienstweg van Waternet. 

 

Uit recent onderzoek van Stichting EIS begin januari 2014 bleek dat de nauwe korfslak in zeer lage 

dichtheden voorkomt in deelgebied II, uitsluitend in vochtig eikenbos (zie paragraaf 3.3.2) . Volgens de 

Stichting het gaat om een kleine, geïsoleerde populatie die waarschijnlijk op den duur met het berkenbos 

door natuurlijke successie zal verdwijnen.  
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In totaal verdwijnt hier 266 m2 bosgrond in een bos van enkele hectaren groot. Het verlies is een ruime 

overschatting, omdat in feite een deel bestaat uit bosgrond onder eiken. Dit is ongeschikt leefgebied voor 

de nauwe korfslak. 

 

In deelgebied IV is het permanente areaalverlies als gevolg van de verharding van het fietspad 476 m2 . Het is 

onzeker of het cunet zich na de aanleg hersteld als leefgebied, zodat het de breedte van het cunet en het 

areaalverlies door de coupure hierbij moet worden opgeteld. Daardoor resteert worst case een  areaalverlies 

aan de noordzijde van het zanddepot van 2.020 m2. Het betreft hier geschikt leefgebied met zeker aan de 

noordzijde een sterke en omvangrijke populatie. De verdeling is redelijk gelijkmatig over het voorgestelde 

tracé (zie afbeelding 6). De omstandigheden zijn erg geschikt voor de soort: niet geheel beschaduwd maar ook 

niet te droog, een relatief kalkrijke bodem en aanwezigheid van gunstige vegetaties van duinriet, 

duinsnavelmos en grauwe abeel. Wij gaan er vanuit dat de zure bodem van het dennenbos voor de nauwe 

korfslak ongeschikt leefgebied is. 

 

Het verlies van geschikt areaal in het deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen ten noorden van het 

zanddepot is 476 m2 droog duinbos + 114 m2 grijs duin = 590 m2 op een totale oppervlakte van 14.000 m2. Dat 

is 4,2 % van de oppervlakte van dit deelgebied. De totale populatie in dit deel van het plangebied wordt door 

Stichting EIS (2014) geschat op 140.000 tot 280.000 exemplaren. Hiervan zal bij een evenredige verdeling 4,2 % 

ofwel 6.000 – 12.000 exemplaren verloren gaan. Stichting EIS stelt op grond van eerdere, voorlopige 

berekeningen met betrekking tot het ontwerp: “De nauwe korfslak komt wijd verspreid en in hoge dichtheden in het 

plangebied voor. Het verdwijnen van vijf tot zes procent geschikt leefgebied zal er niet toe leiden dat de soort uit het 

plangebied zal verdwijnen”. Bij de door ons berekende afname van 4,2 % zal dat dus ook niet het geval zijn. 

Duidelijk is dat de functionaliteit van dit gebied voor de nauwe korfslak niet significant wordt aangetast. Ook 

in de wijdere omgeving zijn sterke en omvangrijke populaties voorhanden.  

6.6.2 VERSNIPPERING 

Het fietspad doorsnijdt het leefgebied van de nauwe korfslak. Daardoor kan in potentie versnippering van de 

populatie optreden. Echter, nauwe korfslakken zijn ongeveer 1 tot 2 millimeter groot. Ze leven in 

bodemstrooisel, plukjes mos, op takjes en in grassen. Deze laten zich snel verplaatsen, bijvoorbeeld door de 

wind, de slakjes of hun eitjes meevoerend. Een fietspad (inclusief cunet) van circa 2,30 m breed is voor de 

verspreiding en herkolonisatie geen enkel probleem. Nauwe korfslakken zijn bovendien relatief snelgroeiende 

dieren, die binnen enkele maanden geslachtsrijp zijn (Profieldocument nauwe korfslak). Herstel van de 

populaties verloopt derhalve snel. 

6.6.3 VERZURING EN VERMESTING ALS GEVOLG VAN STIKSTOFDEPOSITIE 

Verbrandingsgassen, waaronder stikstofoxiden (NOx), kunnen via omzetting in de bodem bijdragen aan 

de bodemverzuring en aan de accumulatie van stikstof in de bodem. Nauwe korfslakken mijden zure 

grond, omdat zij voor hun huisjes kalk nodig hebben. Een toename van de stikstofdepositie kan inderdaad 

op de lange termijn (meer seizoenen) leiden tot een verruiging van de open vegetatie waarin de nauwe 

korfslak leeft. Dit betekent bij een langdurig volgehouden uitstoot een verslechtering van het leefgebied 

van deze slak.  

 

Van een langdurig volgehouden uitstoot is echter geen sprake. Verzuring en vermesting zijn in dit project 

vanwege het machinegebruik alleen aan de orde tijdens de aanlegfase. De duur van de uitstoot is hooguit 

enkele weken, waarvan slechts een deel in het leefgebied van de nauwe korfslakken.  

Bovendien valt de bijdrage aan de stikstofdepositie vanuit de machines van hooguit enkele molen in het 

niet vergeleken bij de achtergronddepositie in dit deel van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid 
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(circa 1.293 mol/ha/jaar voor de achtergronddepositie, Grootschalige depositiekaart Stikstof 2013, 

RIVM/PBL, 2014). Een zichtbaar en meetbaar effect van de tijdelijke extra uitstoot op de verruiging van de 

duinvegetatie is geheel uit te sluiten. Daarmee kunnen ook verzuring en vermesting als gevolg van 

stikstofdepositie als significant negatieve factor voor deze soort geheel worden uitgesloten. 

6.6.4 CONCLUSIE 

Het fietspadtracé doorkruist slechts een zeer klein deel van het leefgebied van de nauwe korfslak in het 

Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid. Omdat de verspreiding niet volledig bekend is, is het feitelijke 

verlies niet als een percentage uit te drukken, maar duidelijk is dat de nauwe korfslak op een groot aantal 

plekken in het Natura 2000‐gebied zeer algemeen voorkomt. Het areaalverlies door het fietspad vormt 

hiervan een fractie. De populatie in deelgebied II is klein en niet duurzaam, die in deelgebied IV is dat wel. 

Dit is een sterke populatie van enkele 100‐duizenden exemplaren. Het verlies van leefgebied bedreigt niet 

het voortbestaan van de soort op deze plekken en is niet op te vatten als een significant effect op de 

gunstige staat van instandhouding van de soort. De breedte van het fietspadtracé vormt voor de 

populaties geen probleem, gezien hun verspreidingsmechanisme ( verspreiding via verwaaiend bladafval 

of mos). De stikstofdepositie vanuit het project is ten slotte te gering om een zichtbaar en meetbaar effect te 

hebben op de verruiging van het leefgebied. Voor de nauwe korfslak gelden uitsluitend 

behoudsdoelstellingen. Een significant negatief effect van het fietspad op de gunstige staat van 

instandhouding nauwe korfslak en op de behoudsdoelstellingen kan worden uitgesloten.  

6.7 H1318 MEERVLEERMUIS 

6.7.1 AREAALVERLIES EN MECHANISCHE VERSTORING 

Het tracé van het fietspad ligt niet op de Stokmansberg, waar de meervleermuis in een aantal bunkers zijn 

overwinteringsplaatsen heeft. Conform het ecologisch werkprotocol zal de Stokmansberg tijdens de 

aanlegfase niet worden betreden. Tijdelijk of permanent oppervlakteverlies van de bunkers zal niet 

optreden, evenmin als (mechanische) verstoring van de overwinteringsplaatsen. 

6.7.2 VERSNIPPERING 

Vleermuizen maken gebruik van bomenrijen om zich te oriënteren. Op en in de directe nabijheid van de 

Stokmansberg vindt geen kap van bomen plaats. Kap vindt wel plaats ten behoeve van de coupure door 

het zanddepot. De coupure is breed in het dennenbos en smal langs de randen van het depot. Aan deze 

randen is de bosrand vrijwel ononderbroken. Het zijn juist deze bosranden die door de vleermuizen 

worden gevolgd. Hierdoor treden geen effecten op op eventuele nabijgelegen vliegroutes. Van aantasting 

van de functionaliteit  van verblijfplaatsen door (tijdelijke) aantasting van vliegroutes is daardoor geen 

sprake.  

6.7.3 VERSTORING (GELUID, TRILLINGEN, OPTISCH) 

Omdat er vooral in de wintermaanden wordt gewerkt, wanneer de vleermuizen in winterrust zijn, is het 

optreden van optische en lichtverstoring van vleermuizen tijdens de aanlegfase uitgesloten. Het fietspad is 

niet verlicht, is verboden voor bromfietsers en bovendien is het verboden het gehele duingebied te 

betreden na zonsondergang. Bovendien mag er volgens het ecologisch werkprotocol tussen 

zonsondergang en zonsopgang niet in het gebied worden gewerkt.  Daarom kan ook verstoring van 

overwinterende meervleermuizen als gevolg van het gebruik van het fietspad worden uitgesloten. 
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6.7.4 CONCLUSIE 

De Stokmansberg en de daar voorkomende verblijfplaatsen van de meervleermuis zullen tijdens de 

aanlegfase niet worden betreden. Omdat er tussen zonsondergang en zonsopgang niet in het gebied 

gewerkt wordt, is het optreden van optische en lichtverstoring van vleermuizen tijdens de aanlegfase 

uitgesloten. Het optreden van significant negatieve effecten op de instandhouding van H1318 

meervleermuis kan met zekerheid worden uitgesloten.  

6.8 CUMULATIE VAN EFFECTEN 

Volgens artikel 19d lid 3 van de Natuurbeschermingswet mag aan een project geen toestemming worden 

verleend indien dat gebruik een project is dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 

van een Natura 2000‐gebied en dat afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen 

significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000‐gebied. In het voorgaande is 

geconcludeerd dat er effecten zijn, maar dat deze nergens significant zijn. Hieronder beschouwen we de 

effecten in combinatie met de effecten van andere projecten in en rond hetzelfde Natura 2000‐gebied. 

6.8.1 INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

Hieronder vatten wij alle infrastructuurplannen samen die invloed hebben  op het areaal van de 

habitattypen  H2130B, H2160 en H2180A. De informatie kregen wij van de sector SVT/VG/OMG 

(vergunningen). 

Project Toe-/afname 
H2130B 

Grijs duin 

Toe-/afname 
H2180A 

Droog duinbos 

Toe-/afname 
H2160 

Duindoorn 
struwelen 

Koevlak padennetwerk bezoekerscentrum PWN  -133 -24 

Boekenrodeweg 87 Aerdenhout  -613  

Fietspad zuidrand Zandvoort   < -100 

Herstel parkaanleg Koningshof  -1.500  

Natuurbrug Zandvoortselaan -5.747 

+5.980 

+4.500 

+4.733 

-1.845 

+1.750 

+1.390 

+1.295 

-517 

2.588 

+2.500 

+4.571 

Oeveraanpassing Noordoosterkanaal AWD   -200 

Damhert- en reewerend raster Zuidduinen Zandvoort   -1.355 

Inspringvoorziening Zandvoortselaan 130 nabij 

parkeerterrein 

-67,5   

Twee inspringvoorzieningen langs damhert en 

reewerend raster, tracé Zandvoortselaan-De Oase. 

-63,6   

Renovatie van het aanvoerkanaal WRK-water in 

AWD 

+2.949 +34 +399 

Totale afname 5.878 m2 4.091 m2 1.679 m2 

Totale toename 13.429 m2 3.174 m2 4.970 m2 

Saldo +7.551 m2  -917 m2 +3.291 m2 

Tabel 2. Toe‐ en afname van habitattypen (in m2) in het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid als gevolg van 

infrastructuurprojecten. Bron: Provincie Noord‐Holland, sector Vergunningen.  
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6.8.2 NATUURHERSTELPROJECTEN 

In de afgelopen jaren is een groot aantal natuurherstelprojecten uitgevoerd. Daarbij zijn uitbreidingen van 

habitattypen gerealiseerd. Hieronder becijferen wij deze, uitsluitend voor de habitattypen die in dit 

rapport besproken zijn. Ons zijn geen herstelprojecten met een positief resultaat voor H2160 

Duindoornstruwelen gemeld. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van Natuurmonumenten, PWN en 

Provincie. De oppervlakten zijn uitgedrukt in hectaren. 1 ha is 10.000 m2. 

 

Projectnaam Beheerder Jaartal H2130B 
Grijs duin 
 

H2180 
Droog 
duinbos 

Verlaten Veld/ Groot Olmen PWN 1998 3 ha  

Bezinkvijvers Winweg PWN 2004 1,5 ha  

Bruid van Haarlem/ Vogelmeer PWN 2004 1 ha  

Klein Doornen PWN 1998   

Koningshof NM 1975- 2000  60 ha 
Dutch Dune revival NM  25 ha  
Zuidervlak (Duin- en Kruidberg) NM 1999 2 ha  
Noordervlak (Midden herenduin) NM 1998 ± 1 ha  
Huttenvlak NM 1999 16 ha  
Herenduinen 
 (camping) 

NM   0,5 ha 

Herenduinen (volkstuintjes) NM Loopt nog  0,17 
Tonneblink & Pollenberg-Museumduin WN 2012-2013 15,4 ha  

Groot Zwarteveld WN 2012-2013 Ca. 18 ha  

Groot Zwarteveld & Eiland van Rolvers WN 2012-2013 9 ha  

Haasvelderduinen – Boeveld, Haasveld en 
Middenduin-Centraal 

WN 2012-2013 63 ha  

Haasveld WN Gepland Ca. 20 ha  

Middenduinen-Noord WN Gepland Ca. 90 ha + 
ca. 50 ha 

 

Totaal   + 319.4 ha + 60,7 ha 

Tabel 3. Toe‐ en afname van het areaal van habitattypen (in hectaren) als gevolg van uitgevoerde en geplande 

natuurherstelprojecten in het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid. PWN: Provinciaal waterbedrijf Noord‐Holland, 

NM: Natuurmonumenten, WN: Waternet. 

6.8.3 ALLE PROJECTEN 

 

  H2130B 
Grijs duin  
(kalkarm) 

H2180 
Droog duinbos 

H2160 
Duindoorn- 
struwelen 

Infrastructuurprojecten  + 7.551 m2 -917 m2 + 3.291 m2 
Natuurherstelprojecten   + 31.940.000 m2 + 6.070.000 m2 0 m2

Fietspad tracé (onderhavig project)  - 103 m2 - 1.000 m2  - 31,5 m2 
Saldo alle projecten  + 31.947.448 m2  + 6.070.083 m2  +3.259,5 m2

 

Uit de cumulatie van alle effecten blijkt dat vooral als gevolg van een groot aantal natuurherstelprojecten 

het areaal van alle drie betrokken habitattypen is toegenomen. H2130 kalkarme grijze duinen is zelfs met 
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bijna 32 ha toegenomen. Het areaalverlies als gevolg van het fietspad valt hierbij in het niet. De conclusie 

is dat ook in cumulatie met andere plannen en projecten er geen sprake is van een significant negatief 

effect als gevolg van de aanleg van het fietspad. 

6.9 TOETSING AAN DE DOELEN VAN HET BESCHERMDE NATUURMONUMENT ‘DUINEN 
VOGELENZANG’ 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1.3. is het, ondanks het vervallen van de status als ‘beschermd 

natuurmonument’ Duinen Vogelenzang’ nodig om een beoordeling uit te voeren op de waarden die niet 

door de Natura 2000 instandhoudingsdoelen worden gedekt. De beoordelingscriteria van het beschermde 

natuurmonument hebben betrekking op de natuurwetenschappelijke betekenis alsook op de bescherming 

van het natuurschoon.  

 

Deze waarden beoordelen wij als volgt:   

De natuurwetenschappelijke doelstellingen van de gebieden zijn opgenomen in de Natura 2000‐doelen als 

habitattypen, habitatsoorten of vogelsoorten. Deze aspecten worden daarom op gelijke wijze beoordeeld 

als de corresponderende instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Het facet ‘natuurschoon’ is in de aanwijzingsbeschikking als volgt gedefinieerd: “het gebied is door zijn 

afwisseling, openheid, uitgestrektheid, reliëf en verscheidenheid aan milieuomstandigheden uit het 

oogpunt van natuurschoon van grote betekenis”. Hierover kunnen wij constateren dat  door de aanleg en 

het gebruik van het fietspad de afwisseling, de openheid, de uitgestrektheid, het reliëf en de 

verscheidenheid aan milieuomstandigheden niet worden aangetast. Door de vergraving en 

landschappelijke aankleding van het zanddepot in deelgebied IV neemt de aantrekkelijkheid van het 

landschap zelfs toe. De aanleg en het gebruik van het fietspad zijn dus niet strijdig met de doelstellingen 

van het (inmiddels vervallen) beschermde natuurmonument ‘Duinen Vogelenzang’. 

 



 

 

 

 

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 
Fietspad Amsterdamse Waterleidingduinen 

 
078259252:A - Definitief ARCADIS 57 
      

7 Conclusies passende beoordeling 

Het tracé van het fietspad is zo gekozen dat er geen significante negatieve effecten op de natuur 

plaatsvinden. Voor de effecten op onder de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde natuurwaarden 

komen wij tot de volgende conclusies: 

1. Als gevolg van het fietspad treedt een areaalverlies op van respectievelijk  0,0004%, 0,00016% en 

0,008% van het aanwezige areaal H2130 Grijze duinen,  H2160 Duindoornstruwelen en H2180A Droge 

duinbossen in het Natura 2000‐gebied.  

2. In het veld is het verlies voor het habitattype H2160 lager dan de kleinst karteerbare eenheid van het 

habitattype. Daar beneden kan per definitie niet worden gesproken van een significant effect. Voor de 

habitattypen H2130B en H2180A ligt het areaalverlies ongeveer op de grens van karteerbaarheid.  

3. Het saldo van alle infrastructuur‐ en natuurherstelprojecten in de afgelopen jaren in het Natura 2000‐

gebied levert voor alle habitattypen een areaaluitbreiding. Hieruit volgt dat het effect van het 

fietspadtracé ook in cumulatie met andere plannen en projecten niet significant negatief kan zijn. 

4. De kwaliteit van de habitattypen H2130 (grijs duin) en H2160 (duindoornstruweel) is zeer matig door 

hoge grassen en verruiging. Beide bestaan voor een groot deel uit verruigd duingrasland met een 

dominantie van duinriet (Rompgemeenschap met duinriet). Het habitattype H2180A (droog duinbos) 

is in deelgebied IV eveneens van een zeer matige kwaliteit, vooral door de aanwezigheid van een groot 

struweel sneeuwbes (een exoot).   

5. Het fietspad is goed passeerbaar voor organismen uit de verschillende habitattypen. De extra 

stikstofdepositie als gevolg van de inzet van machines is te kort om een zichtbaar en meetbaar effect te 

hebben op de samenstelling van de vegetatie, dus op de verschillende  habitattypen. Verstoring van de 

bodem wordt door afspraken in het ecologisch werkprotocol geheel voorkomen.  

6. Het fietspadproject heeft geen negatieve gevolgen voor H1318 meervleermuis.  

7. Als gevolg van de aanleg van het fietspad gaat in deelgebied IV circa 4 procent van het leefgebied van 

de nauwe korfslak verloren. Omdat het hier om een sterke populatie gaat is de staat van 

instandhouding gegarandeerd. In deelgebied II komt de nauwe korfslak heel lokaal in zeer lage 

dichtheden voor en gaat er ook (in beperkte mate) leefgebied verloren. Hier gaat het om een 

restpopulatie die ook zonder fietspad niet duurzaam is. 

8. De aanleg en het gebruik van het fietspad hebben geen invloed op de kwaliteit van de habitattypen in 

het Natura 2000 gebied Kennemerland‐Zuid, zodat er evenmin enige invloed is op de betreffende 

behoud‐ en verbeterdoelstellingen ten aanzien van de kwaliteit.  

9. De doorsnijding van het fietspad frustreert op geen enkele wijze de uitvoering van de herstelplannen 

uit het Natura 2000‐beheerplan of het tempo waarmee de kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd.  

10. De conclusie is dan ook dat een significant negatief effect van de aanleg en het gebruik van het fietspad 
op  H2130 Grijze duinen,  H2160 Duindoornstruwelen en H2180A Droge duinbossen kan worden 

uitgesloten.  
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 Jan Beekman (Vleermuistelgroep Amsterdamse Waterleidingduinen & senior ecoloog ARCADIS). 

 Leo van Breukelen,Hoofd terreinbeheer AWD Waternet. 

 Vincent van der Spek, faunaecoloog Waternet. 

 Ben Kruijsen, vegetatiekundige. 

 

 

   



 

 

 

 

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 
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PASSENDE BEOORDELING NATUURBESCHERMINGSWET 
FIETSPAD AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 

OPDRACHTGEVER: 

Provincie Noord‐Holland 

 

STATUS: 

Definitief 

 

AUTEUR: 

Jasper Ohm 

Deirdre Lagas 

Nico de Koning 

 

GECONTROLEERD DOOR: 

Drs. D. Logemann 

 

VRIJGEGEVEN DOOR: 

Ing. M.C.J. Klaver 

 

17 januari 2015 

078259252:A 

 

 

 

ARCADIS NEDERLAND BV 

Polarisavenue 15 

Postbus 410 

2130 AK Hoofddorp 

Tel 023 5668 411 

Fax 023 5611 575 

www.arcadis.nl 

Handelsregister 09036504 
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Colofon  

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING FIETSPAD OASE - 
ZANDVOORTSELAAN TER HOOGTE VAN 
ZANDVOORTSELAAN 

OPDRACHTGEVER: 

Provincie Noord-Holland 

 

STATUS: 

Definitief 

 

AUTEUR: 

ir. H.A.M. van den Boogaard 

 

 

 

GECONTROLEERD DOOR: 

ing. M.C.J. Klaver 

 

VRIJGEGEVEN DOOR: 

ing. M.C.J. Klaver 

 

21 mei 2015 

078303160:D 

 

 

 

ARCADIS NEDERLAND BV 

Mercatorplein 1 

Postbus 1018 

5200 BA 's-Hertogenbosch 

Tel 073 6809 211 

Fax 073 6144 606 

www.arcadis.nl 

Handelsregister 09036504 

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de 

wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets 

uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins. 


