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SAMENVATTING 

 

In dit rapport wordt een risicoanalyse gepresenteerd waarin plaatsgebonden (PR) en 

groepsrisicoberekeningen (GR) zijn uitgevoerd voor de gastransportleidingen W-535-01, W-535-03 en 

W-535-12 van N.V. Nederlandse Gasunie. Deze risicoanalyse is uitgevoerd in verband met het 

geschikt maken van de gasleidingen voor inline-inspection (ILI). Hiervoor dient een T-stuk verwijderd 

te worden uit de bestaande leiding en wordt deze vertakking door middel van een nieuwe afsluiter 

locatie (iets verderop) verkregen. De verleggingen liggen ter hoogte van Voorhout. 

 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het 

uitvoeren van risicoanalyses aan ondergronds gelegen hogedruk aardgastransportleidingen [1, 2, 3]. De 

analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van 

de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en 

groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

Uit de berekeningen wordt het volgende geconcludeerd: 

 

Plaatsgebonden risico W-535-01, W-535-03 en W-535-12 

Het plaatsgebonden risico van de nieuwe delen van de W-535-01, W-535-03 en W-535-12 voldoen in 

het beschouwde gebied aan de door de Nederlandse overheid in het Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen [1] en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen gestelde voorwaarde 

dat het PR van de verlegging van deze leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft, op een afstand 

van vier meter gemeten uit het hart van de leiding niet hoger is dan 10
-6

 per jaar. Buiten het gebied van 

de verlegging ligt nog wel een PR contour van 10
-6

 per jaar voor de W-535-03. Voor het bestaande 

deel van de leiding wordt voldaan aan de eis dat er zich geen kwetsbare objecten binnen deze contour 

bevinden  

 

Groepsrisico W-535-01, W-535-03 en W-535-12  

Voor het groepsrisico van de gastransportleidingen W-535-01 en W-535-03 geldt dat er zowel in de 

toekomstige als in de huidige situatie er geen scenario is met 10 of meer slachtoffers; hierdoor is er 

conform het BEVB [1] geen sprake van groepsrisico.  

 

Het groepsrisico nabij de voorgenomen leidingverlegging van gastransportleiding W-535-12 is zowel 

voor als na de verlegging kleiner dan de in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen [1] gestelde 

richtwaarde van F∙N
2 

< 10
-2

, waar F de frequentie is van een ongeval met N of meer slachtoffers. Het 

groepsrisico bedraagt in beide situaties 0.0 en wordt voor de toekomstige situatie gevonden bij 10 

slachtoffers (N) en een frequentie (F) van 1.17∙ 10
-7

 per jaar en voor de huidige situatie bij 10 

slachtoffers (N) en een frequentie (F) van 5.53 ∙ 10
-8

 per jaar.  

 

  



DNV KEMA Energy & Sustainability 

74102436- GCS 13.R.53929  -5-    

INHOUD 

 

Pagina  

SAMENVATTING ............................................................................................................................................... 4 

INHOUD ........................................................................................................................................................... 5 

1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 6 

2 UITGANGSPUNTEN................................................................................................................................... 7 

2.1 LEIDINGGEGEVENS ....................................................................................................................................... 7 

2.2 BEVOLKINGSGEGEVENS ................................................................................................................................. 9 

3 RESULTATEN .......................................................................................................................................... 11 

3.1 PLAATSGEBONDEN RISICO ............................................................................................................................ 11 

3.1.1 Resultaten PR-berekeningen W-535-01, toekomstige situatie ......................................................... 11 

3.1.2 Resultaten PR-berekeningen W-535-01, huidige situatie ................................................................. 12 

3.1.3 Resultaten PR-berekeningen W-535-03, toekomstige situatie ......................................................... 13 

3.1.4 Resultaten PR-berekeningen W-535-03, huidige situatie ................................................................. 14 

3.1.5 Resultaten PR-berekeningen W-535-12, toekomstige situatie ......................................................... 15 

3.1.6 Resultaten PR-berekeningen W-535-12, huidige situatie ................................................................. 16 

3.1.7 Conclusie plaatsgebonden risico ...................................................................................................... 16 

3.2 GROEPSRISICO .......................................................................................................................................... 17 

3.2.1 Procedure GR-berekening ................................................................................................................. 17 

3.2.2 Resultaten GR-berekeningen W-535-01, toekomstige situatie ........................................................ 18 

3.2.3 Resultaten GR-berekeningen W-535-01, huidige situatie ................................................................ 18 

3.2.4 Resultaten GR-berekeningen W-535-03, toekomstige situatie ........................................................ 18 

3.2.5 Resultaten GR-berekeningen W-535-03, huidige situatie ................................................................ 18 

3.2.6 Resultaten GR-berekeningen W-535-12, toekomstige situatie ........................................................ 19 

3.2.7 Resultaten GR-berekeningen W-535-12, huidige situatie ................................................................ 20 

3.2.8 Conclusies groepsrisico ..................................................................................................................... 21 

REFERENTIES .................................................................................................................................................. 22 

APPENDIX A: BEVOLKINGSGEGEVENS............................................................................................................. 23 

 

 

 



 

74102436- GCS 13.R.53929  -6-    

 

1 INLEIDING 
 

In dit rapport wordt een risicoanalyse gepresenteerd waarin plaatsgebonden (PR) en 

groepsrisicoberekeningen (GR) zijn uitgevoerd voor de gastransportleidingen W-535-01, W-535-03 en 

W-535-12 van N.V. Nederlandse Gasunie. Deze risicoanalyse is uitgevoerd in verband met het 

geschikt maken van de gasleidingen voor inline-inspection (ILI). Hiervoor dient een T-stuk verwijderd 

te worden uit de bestaande leiding en wordt deze vertakking door middel van een nieuwe afsluiter 

locatie (iets verderop) verkregen. De verleggingen liggen ter hoogte van Voorhout. 

 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor het 

uitvoeren van risicoanalyses aan ondergronds gelegen hogedruk aardgastransportleidingen [1, 2, 3]. 

De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht 

van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en 

groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met versie 1.0.0.52 van CAROLA. Het gebruikte parameterbestand 

heeft versienummer 1.3. De bedrijfsspecifieke parameters van Gasunie zijn toegepast in de 

berekeningen. 
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2 UITGANGSPUNTEN 
 

2.1 Leidinggegevens 
 

In deze risicostudie zijn de geprojecteerde gastransportleidingen W-535-01, W-535-03 en W-535-12 

van N.V. Nederlandse Gasunie bestudeerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de door 

Gasunie verschafte leidinggegevens. Deze leidinggegevens zijn aangeleverd in de vorm van Excel 

bestanden met de naam: "Leidinggegevens W-535-12.xls" aangeleverd op 4 september 2013. De 

leidingparameters die voor de in dit rapport gepresenteerde berekeningen van belang zijn, zijn 

weergegeven in Tabel 1.  

 

Tabel 1: Typische leidingparameters  

Parameter W-535-01 W-535-03 W-535-12 

Gevaarlijke stof [-] Aardgas Aardgas Aardgas 

Diameter [mmmin – mmmax] 323.9 168.3 168.3 – 323.9 

Minimale wanddikte [mm] 6.5 4.78 4.78 

Staalsoort [N·mm
-2

] 241 241 241 

Ontwerpdruk [barg] 40 40 40 

Indicatieve dekking (m) 1.2 1.3 1.4 

 

De diepteligging van de gastransportleidingen W-535-01, W-535-03 en W-535-12 variëren over de 

lengte van de leiding, een indicatie hiervan is aangegeven in tabel 1. In de risicoberekeningen is deze 

variërende diepteligging ook toegepast.  

 

De ligging van de beschouwde leidingen voor verlegging is weergegeven op een noordelijk gerichte 

kaart in figuur 1. De ligging van de beschouwde leidingen na de verlegging is weergegeven in figuur 

2. Beide figuren bevatten een raster met afmetingen van 1 km bij 1 km. Voor de verlegging geldt dat 

de W-535-01 wordt uitgebreid met een deel van de W-535-12. De W-535-03 krijgt een vernieuwd deel 

wat langs de voormalige W-535-12 gaat lopen en de W-535-12 krijgt een nieuw eindstuk. 

 

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de bedrijfsspecifieke parameters van Gasunie en er is 

gebruik gemaakt van de windroos van weerstation Valkenburg. Er zijn verder geen risico verhogende 

objecten geïdentificeerd, die meegenomen dienen te worden in de berekening. 
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Figuur 1 Ligging van de leidingen W-535-01 (groen), W-535-03 (rood) en W-535-12 (blauw) op een 

topografische kaart. In het rode vierkant is het T-stuk zichtbaar gemaakt welke door de verlegging zal 

verdwijnen.  

 

 
 

Figuur 2 Ligging van de leidingen W-535-01 (groen), W-535-03 (rood) en W-535-12 (blauw) op een 

topografische kaart. In het zwarte vierkant is de locatie van de nieuwe afsluiterlocatie weergegeven. 

Het blauwe vierkant geeft de originele locatie van het te verwijderen T-stuk. 
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2.2 Bevolkingsgegevens 
Voor de GR berekeningen van de gastransportleidingen W-535-01, W-535-03 en W-535-12 is voor 

bestaande bevolking gebruik gemaakt van de bevolkingsgegevens van Bridgis (www.bridgis.nl). Deze 

opgevraagde data dateert van 6 september 2013 en bevat per adres onder meer de 

Rijksdriehoekcoördinaten, het aantal personen en de hoofdfunctie van het adres. Deze hoofdfuncties 

zijn wonen, werken of gemengd.  

 

In figuur 3 zijn de verschillende adressen rond de W-535-01, W-535-03 en W-535-12 weergegeven als 

gekleurde punten. Groen gekleurde punten zijn adressen met als hoofdfunctie wonen en blauw 

gekleurde punten zijn adressen met als hoofdfunctie werken of gemengd. De bevolkingsdata zoals 

verkregen van Bridgis is ook weergegeven in Appendix A. 

 

In de berekeningen is uitgegaan van (conform Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico [3]):  

 Functie wonen:  

o aanwezigheid van 50% tijdens de dag 

o aanwezigheid van 100% tijdens de nacht 

 Functie werken: 

o aanwezigheid van 100% tijdens de dag 

o aanwezigheid van 0% tijdens de nacht 

 Functie gemengd: 

o aanwezigheid van 100% tijdens de dag 

o aanwezigheid van 100% tijdens de nacht 

 

De verdeling tussen dag en nacht is in CAROLA standaard ingesteld op: 

o Dag: 10.5 uur 

o Nacht: 13.5 uur 
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Figuur 3 Bevolkingsgegevens rondom de W-535-01, W-535-03 en W-535-12 zoals aangeleverd door 

Bridgis. De blauw gekleurde punten zijn adressen met als hoofdfunctie werken of gemengd, de groene 

punten zijn adressen met als hoofdfunctie wonen. Het invloedsgebied van de leiding is weergegeven in 

het rood.  
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3 RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde berekeningen en analyses voor 

de beschouwde gedeeltes van de gastransportleidingen W-535-01, W-535-03 en W-535-12. Deze 

gedeeltes komen normaliter overeen met het gewijzigde gedeelte van de leiding en een kilometer aan 

weerszijden hiervan. Aangezien de bestaande leidingen eindigen op het tracé is de lengte van de 

beschouwde leiding telkens gelijk aan 1 km samen met de lengte van de verlegging. De resultaten 

zullen worden gepresenteerd als een vergelijking tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie, per 

leidingnummer. 

 

3.1 Plaatsgebonden risico 

Voor de beschouwde leidingen is een plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van 

deze berekening worden in deze paragraaf weergegeven. 

 

3.1.1 Resultaten PR-berekeningen W-535-01, toekomstige situatie 

 

Voor het beschouwde gedeelte van gastransportleiding W-535-01, in de toekomstige situatie, is een 

plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

Figuur 4. De leiding is aangegeven in blauw. In dit figuur worden indien aanwezig ook 10
-6

, 10
-7

 en 

10
-8

 per jaar PR contouren weergegeven.  

 

 

Figuur 4 Ligging van gastransportleiding W-535-01 (donkerblauw) in de toekomstige situatie. De 

contouren van het PR van 10
-7 

en 10
-8

 per jaar van de leiding worden respectievelijk weergegeven met 

groene en blauwe gebieden. Het PR niveau van 10
-6

 per jaar wordt niet bereikt. 
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3.1.2 Resultaten PR-berekeningen W-535-01, huidige situatie 

 

Voor het beschouwde gedeelte van de gastransportleiding W-535-01, in de huidige situatie, is een 

plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

Figuur 5. De leiding is aangegeven in blauw. In dit figuur worden indien aanwezig ook 10
-6

, 10
-7

 en 

10
-8

 per jaar PR contouren weergegeven.  

 

 

Figuur 5 Ligging van de gastransportleiding W-535-01 (donkerblauw) in de huidige situatie. De 

contouren van het PR van 10
-7

 en 10
-8

 per jaar van de leiding worden respectievelijk weergegeven met 

groene en blauwe gebieden. Het PR niveau van 10
-6

 per jaar wordt niet bereikt. 
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3.1.3 Resultaten PR-berekeningen W-535-03, toekomstige situatie 

 

Voor het beschouwde gedeelte van gastransportleiding W-535-03, in de toekomstige situatie, is een 

plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

Figuur 6. De leiding is aangegeven in blauw. In dit figuur worden indien aanwezig ook 10
-6

, 10
-7

 en 

10
-8

 per jaar PR contouren weergegeven.  

 

 

Figuur 6 Ligging van gastransportleiding W-535-03 (donkerblauw) in de toekomstige situatie. De 

contouren van het PR van 10
-7 

en 10
-8

 per jaar van de leiding worden respectievelijk weergegeven met 

groene en blauwe gebieden. Het PR niveau van 10
-6

 per jaar wordt niet bereikt. 
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3.1.4 Resultaten PR-berekeningen W-535-03, huidige situatie 

 

Voor het beschouwde gedeelte van de gastransportleiding W-535-03, in de huidige situatie, is een 

plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

Figuur 7. De leiding is aangegeven in blauw. In dit figuur worden indien aanwezig ook 10
-6

, 10
-7

 en 

10
-8

 per jaar PR contouren weergegeven.  

 

 

Figuur 7 Ligging van de gastransportleiding W-535-03 (donkerblauw) in de huidige situatie. De 

contouren van het PR van 10
-6

, 10
-7

 en 10
-8

 per jaar van de leiding worden respectievelijk 

weergegeven met gele, groene en blauwe gebieden. (NB: In de lus aan de linker kant van de figuur ligt 

een klein geel gebied). 
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3.1.5 Resultaten PR-berekeningen W-535-12, toekomstige situatie 

 

Voor het beschouwde gedeelte van gastransportleiding W-535-12, in de toekomstige situatie, is een 

plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

Figuur 8. De leiding is aangegeven in blauw. In dit figuur worden indien aanwezig ook 10
-6

, 10
-7

 en 

10
-8

 per jaar PR contouren weergegeven.  

 

 

Figuur 8 Ligging van gastransportleiding W-535-12 (donkerblauw) in de toekomstige situatie. De 

contouren van het PR van 10
-7 

en 10
-8

 per jaar van de leiding worden respectievelijk weergegeven met 

groene en blauwe gebieden. Het PR niveau van 10
-6

 per jaar wordt niet bereikt. 
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3.1.6 Resultaten PR-berekeningen W-535-12, huidige situatie 

 

Voor het beschouwde gedeelte van de gastransportleiding W-535-12, in de huidige situatie, is een 

plaatsgebonden risicoberekening uitgevoerd. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in 

Figuur 9. De leiding is aangegeven in blauw. In dit figuur worden indien aanwezig ook 10
-6

, 10
-7

 en 

10
-8

 per jaar PR contouren weergegeven.  

 

 

Figuur 9 Ligging van de gastransportleiding W-535-12 (donkerblauw) in de huidige situatie. De 

contouren van het PR van 10
-7

 en 10
-8

 per jaar van de leiding worden respectievelijk weergegeven met 

groene en blauwe gebieden. Het PR niveau van 10
-6

 per jaar wordt niet bereikt. 

 

3.1.7 Conclusie plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico van de nieuwe delen van de W-535-01, W-535-03 en W-535-12 voldoen in 

het beschouwde gebied aan de door de Nederlandse overheid in het Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen [1] en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen gestelde voorwaarde 

dat het PR van de verlegging van deze leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft, op een afstand 

van vier meter gemeten uit het hart van de leiding niet hoger is dan 10
-6

 per jaar.  

 

Buiten het gebied van de verlegging ligt nog wel een PR contour van 10
-6

 per jaar voor de W-535-03. 

Voor het bestaande deel van de leiding wordt voldaan aan de eis dat er zich geen kwetsbare objecten 

binnen deze contour bevinden. 
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3.2 Groepsrisico 

 

3.2.1 Procedure GR-berekening 

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke slachtoffers 

voorkomt. Het wordt in het Bevb [1] gedefinieerd als de "cumulatieve kansen per jaar per kilometer 

buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun 

aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die 

buisleiding". 

Het groepsrisico wordt berekend door rondom elk punt op de leiding een segment van een kilometer te 

kiezen, dat gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding wordt een FN-

curve
1
 berekend, welke wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde

2
 van het groepsrisico. Uit de 

maximale verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde volgt de overschrijdingsfactor
3
. 

Vervolgens wordt voor alle punten op de leiding deze maximale overschrijdingsfactoren in een grafiek 

uiteengezet, waaruit het maximum voor de beschouwde leiding kan worden bepaald. Dit maximum 

wordt gerapporteerd als het groepsrisico.  

 

  

                                                      
1
 De handreiking verantwoording groepsrisico [3] omschrijft: "Het groepsrisico wordt weergegeven als een 

curve in een grafiek met twee logaritmisch geschaalde assen, de zogenaamde FN-curve. Op de y-as wordt de 

cumulatieve frequentie F (per jaar) uitgezet en op de x-as het aantal te verwachten slachtoffers N. De curve geeft 

het verband tussen de omvang van de getroffen groep (N) en de kans (F) dat in één keer een groep van ten 

minste die omvang komt te overlijden". 

 
2
 Met de oriëntatiewaarde wordt in het Bevb [1] bedoeld "de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of 

meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10
-4

 per jaar en de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke 

slachtoffers van ten hoogste 10
-6

 per jaar". 

 
3
 De overschrijdingsfactor is de maximale verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de 

overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. 

Een overschrijdingsfactor kleiner dan één geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een 

waarde van één zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan één wordt de 

oriëntatiewaarde overschreden 
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3.2.2 Resultaten GR-berekeningen W-535-01, toekomstige situatie 

 

Uit de berekening van het groepsrisico in de toekomstige situatie voor dit deel van de leiding blijkt dat 

er geen scenario’s zijn waarbij 10 of meer slachtoffers vallen. Hierdoor is de eventuele FN-curve leeg 

en wordt daarom niet getoond. 

 

3.2.3 Resultaten GR-berekeningen W-535-01, huidige situatie 

 

Uit de berekening van het groepsrisico in de huidige situatie voor dit deel van de leiding blijkt dat er 

geen scenario’s zijn waarbij 10 of meer slachtoffers vallen. Hierdoor is de eventuele FN-curve leeg en 

wordt daarom niet getoond 

 

3.2.4 Resultaten GR-berekeningen W-535-03, toekomstige situatie 

 

Uit de berekening van het groepsrisico in de toekomstige situatie voor dit deel van de leiding blijkt dat 

er geen scenario’s zijn waarbij 10 of meer slachtoffers vallen. Hierdoor is de eventuele FN-curve leeg 

en wordt daarom niet getoond. 

 

3.2.5 Resultaten GR-berekeningen W-535-03, huidige situatie 

 

Uit de berekening van het groepsrisico in de huidige situatie voor dit deel van de leiding blijkt dat er 

geen scenario’s zijn waarbij 10 of meer slachtoffers vallen. Hierdoor is de eventuele FN-curve leeg en 

wordt daarom niet getoond 

  



DNV KEMA Energy & Sustainability 

www.dnvkema.com 

 

 

3.2.6 Resultaten GR-berekeningen W-535-12, toekomstige situatie 

 

In deze paragraaf worden de resultaten van de GR berekeningen weergegeven voor het beschouwde 

gedeelte van gastransportleiding W-535-12 na verlegging.  

  

 

Figuur 2 Overschrijding van het groepsrisico als functie van de stationing van de W-535-12. 

 

 
Figuur 3: FN curve van de kilometer met de hoogste 

overschrijdingsfactor 0.0 van de W-535-12. De ligging van 

de kilometer met de hoogste overschrijdingsfactor is 

hiernaast in het rood weergegeven op een topografische 

kaart. 

 

 

 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor het beschouwde gedeelte van gastransportleiding W-535-12 

in de toekomstige situatie bedraagt 0.0 en wordt gevonden bij 10  slachtoffers (N) en een frequentie (F) 

van 1.17∙ 10
-7

 per jaar. 
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3.2.7 Resultaten GR-berekeningen W-535-12, huidige situatie 

 

In deze paragraaf worden de resultaten van de GR berekeningen weergegeven voor het beschouwde 

gedeelte van de gastransportleidingen W-535-03 en W-535-12 in de huidige situatie. 

  

 

Figuur 4 Overschrijding van het groepsrisico als functie van de stationing van de W-535-12. 

 

 
Figuur 5: FN curve van de kilometer met de hoogste 

overschrijdingsfactor (0.0) van de W-535-12. De ligging van 

de kilometer met de hoogste overschrijdingsfactor is 

hiernaast in het rood weergegeven op een topografische 

kaart. 

 

 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor het beschouwde gedeelte van de gastransportleiding  

W-535-12 in de huidige situatie bedraagt 0.0 en wordt gevonden bij 10 slachtoffers (N) en een 

frequentie (F) van 5.53 ∙ 10
-8

 per jaar. 
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3.2.8 Conclusies groepsrisico 

 

Het groepsrisico van het beschouwde gedeelte van de gastransportleiding W-535-12 is vergeleken met 

de oriëntatiewaarde voor buisleidingen, zijnde F∙N
2
 < 10

-2
 per km per jaar waarbij F de frequentie is 

van een ongeval met N of meer slachtoffers. De verhouding tussen de oriëntatiewaarde en de  

FN-curve wordt gekenmerkt door de overschrijdingsfactor, die aangeeft in hoeverre de 

oriëntatiewaarde wordt genaderd (overschrijdingsfactor < 1) dan wel wordt overschreden 

(overschrijdingsfactor > 1).  

 

Voor het groepsrisico van de gastransportleidingen W-535-01 en W-535-03 geldt dat er zowel in het 

toekomstige als in het huidige scenario is er geen situatie met 10 of meer slachtoffers, hierdoor is er 

conform het BEVB [1] geen sprake van groepsrisico. 

 

Het groepsrisico nabij de voorgenomen leidingverlegging van gastransportleiding W-535-12 is zowel 

voor als na de verlegging kleiner dan de in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen [1] gestelde 

richtwaarde van F∙N
2 

< 10
-2

, waar F de frequentie is van een ongeval met N of meer slachtoffers. Het 

groepsrisico bedraagt in beide situaties 0.0 en wordt voor de toekomstige situatie gevonden bij 10 

slachtoffers (N) en een frequentie (F) van 1.17∙ 10
-7

 per jaar en voor de huidige situatie bij 10 

slachtoffers (N) en een frequentie (F) van 5.53 ∙ 10
-8

 per jaar.  
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APPENDIX A: BEVOLKINGSGEGEVENS 

 

In onderstaande tabel zijn de bevolkingsgegevens, zoals verkregen van Bridgis, weergegeven.  

 

RDX RDY Aantal  RDX RDY Aantal  RDX RDY Aantal 

Wonen    Werken    Gemengd   

92631 471813 3 92514 471698 0 92383 471549 7 

92493 471671 3 92358 471526 0 92295 471461 10 

   92550.8 471735.9 0 92690 471887 3 

   92723.14 471960.3 0 90859 471169 4.8 

      91821.71 471092.8 0 

      91768.46 471093.8 0 

      92264.7 471418.6 0 

      92308.28 471479.6 0 

 





Projectnr. 264707 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek,
februari 2014, revisie 00 verkennende fase, modificaties 7 en 15/17,

in het kader van GNIP Valkenburg - Dinsdagse wetering

2 van 24

Colofon
Titel: Archeologische Rapporten Oranjewoud 2013/121.

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, modificaties 7 (gem. Katwijk) en 15/17
(gemeente Noordwijk), in het kader van GNIP Valkenburg - Dinsdagse Wetering

Auteur(s): L.J. van der Haar, A. Vissinga

Goedkeuring KNA 3.2: G. Sophie

ISSN: 1570-6273

Copyright © 2014
Antea Nederland B.V.
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingenieursbureau Oranjewoud bv, noch mag het zonder
een dergelijke toestemming worden gebruikt, door een derde of voor enig ander werk of doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Disclaimer
Oranjewoud aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit beslissingen genomen op
basis van de resultaten van archeologisch (voor)onderzoek.



Projectnr. 264707 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek,
februari 2014, revisie 00 verkennende fase, modificaties 7 en 15/17,

in het kader van GNIP Valkenburg - Dinsdagse wetering

3 van 24

Inhoud blz.

Administratieve gegevens ........................................................................................................... 4
Samenvatting............................................................................................................................... 5

1 Inleiding ....................................................................................................................................... 6
2 Beschrijving onderzoekslocatie ................................................................................................... 7
2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied ...................................................................................... 7
2.2 Huidig en toekomstig gebruik ..................................................................................................... 8
2.3 Landschappelijke situatie ............................................................................................................ 8
2.4 Historische situatie en mogelijke verstoringen ......................................................................... 12
2.5 Bekende waarden...................................................................................................................... 15
2.5.1 Archeologische waarden ........................................................................................................... 15
2.5.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden ................................................................................. 15
2.6 Archeologische verwachting ..................................................................................................... 16
2.6.1 Bestaande verwachtingskaarten ............................................................................................... 16
2.6.2 Gespecificeerde archeologische verwachting ........................................................................... 17
2.7 Conclusies en advies voor vervolgonderzoek............................................................................ 18
3 Veldonderzoek .......................................................................................................................... 19
3.1 Doel- en vraagstelling ................................................................................................................ 19
3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze ................................................................................................ 19
3.3 Resultaten ................................................................................................................................. 20
3.3.1 Bodemopbouw .......................................................................................................................... 20
3.3.2 Archeologie ............................................................................................................................... 21
4 Conclusies en advies.................................................................................................................. 22
4.1 Conclusies.................................................................................................................................. 22
4.2 (Selectie)advies.......................................................................................................................... 23
Literatuur en geraadpleegde bronnen ....................................................................................................... 24

Bijlagen
1 Archeologische perioden
2 AMZ-cyclus
3 Boorprofielen

Kaarten
264707-ARCHIS IKAW, AMK-terreinen, Waarnemingen en Onderzoeken uit ARCHIS
264707-ARO-1-1 Situatietekening met boorpuntenkaart



Projectnr. 264707 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek,
februari 2014, revisie 00 verkennende fase, modificaties 7 en 15/17,

in het kader van GNIP Valkenburg - Dinsdagse wetering

4 van 24

Administratieve gegevens

OW Projectnummer 264707

OM-nummer 59172, 59173

Provincie Zuid-Holland
Gemeente Noordwijk (15/17) & Katwijk (7)

Plaats Voorhout (15/17) & Rijnsburg (7)
Toponiem Maandagse Wetering (15/17) & Oegstgeesterweg (7)

Kaartblad 30F
Coördinaten 91640/467670 (modificatie 7)

91790/470970 (modificatie 15/17)

Kadaster

Opdrachtgever N.V. Nederlandse Gasunie
Uitvoerder Oranjewoud

Datum uitvoering november 2013
Projectteam J. Tolsma (projectleider)

G. Sophie (senior KNA-archeoloog)
L.J. van der Haar (KNA-archeoloog)

Bevoegd gezag gemeente Katwijk (7), gemeente Noordwijk (15/17)

Beheer documentatie Oranjewoud Almere
Vondstdepot niet van toepassing

Afbeelding 1. Locatie plangebieden, met rood aangegeven

modificatie 15/17

modificatie 7



Projectnr. 264707 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek,
februari 2014, revisie 00 verkennende fase, modificaties 7 en 15/17,

in het kader van GNIP Valkenburg - Dinsdagse wetering

5 van 24

Samenvatting

De N.V. Nederlandse Gasunie is voornemens aanpassingen uit te voeren aan de aardgastransportleiding
met inbegrip van enkele afsluiterschema's en vloeistofvangers in het kader van het tracé GNIP
Valkenburg - Dinsdagse Wetering. Hierbij zijn twee modificaties die archeologisch onderzocht dienen te
worden:

 modificatie 7, vervangen van bestaande vloeistofvanger S-6009 op naastgelegen locatie, met

een oppervlakte van circa 1500 m
2
;

 modificatie 15/17, het nieuw aan te leggen tracé nabij afsluiterschema S-6046 met een lengte

van circa 345 m en een oppervlakte van circa 1000 m
2
.

Bij het verwijderen, aanpassen en vervangen van de bestaande leiding hoeft geen archeologisch
onderzoek uitgevoerd te worden omdat de grond ter plaatse al verstoord is.

De nieuw te plaatsen vloeistofvanger (modificatie 7) ligt in de gemeente Katwijk, aan de oostkant van
Rijnsburg - aan de Oegstgeesterweg. De ondergrenzen voor het uitvoeren van een archeologisch
onderzoek bedragen in deze gemeente 100 m² bij een ligging in een middelhoge of hoge archeologische
verwachtingswaarde. De vloeistofvanger ligt in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde,
derhalve is een archeologisch onderzoek noodzakelijk.

In de gemeente Noordwijk ligt modificatie 15/17 in een gebied met een middelhoge archeologische
verwachtingswaarde. Hierbij geldt een onderzoeksplicht voor ingrepen met een oppervlakte groter dan
500 m

2
en dieper dan 0,5 m -mv. Ook hier geldt dat het plangebied de ondergrenzen voor onderzoek

overschrijdt.

Vanaf het neolithicum wordt het onderzoeksgebied voor het eerst bewoond, hoewel de aanwijzingen
voor bewoning uit deze periode schaars zijn. Daarvoor is het gebied waarschijnlijk incidenteel bezocht
voor jacht en visserij. De eerste intensieve bewoning is aanwezig vanaf de ijzertijd. In de plangebieden
kunnen in principe archeologische resten worden aangetroffen vanaf het (laat) neolithicum tot en met
de nieuwe tijd, maar met name uit de periode van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen.

Het veldonderzoek heeft aangetoond dat ter plaatse van modificatie 7 sprake is van een verstoorde
bovengrond van ca. 0,3 tot 0,6 m. Hieronder is een intact bodemprofiel aanwezig bestaande uit een
sterk siltig tot zwak siltig kleipakket dat op diepte van ongeveer 1,4 m -mv overgaat in veen. De top van
het veen is niet meer in gave toestand aanwezig. Ondanks de aanwezigheid van een zwak ontwikkeld
vegetatieniveau zijn er ter plaatse van modficatie 7 geen archeologisch relevante lagen aangetroffen. De
kans op het aantreffen van archeologische resten wordt hier dan ook als laag ingeschat. Ter plaatse van
modificatie 15/17 bestaat de bodemopbouw uit een klei- op veen- op kleipakket. In het dieper gelegen
kleipakket is nog een zandlaag aanwezig, hoogstwaarschijnlijk van mariene oorsprong en door de zand
opgestoven en ter plaatse van het plangebied afgezet. De bodemverstoring binnen het tracé van
modificatie 15/17 bedraagt ca. 0,4 tot 0,7 m -mv. Ook binnen modificatie 15/17 zijn geen archeologische
lagen als vegetatieniveau's of laklagen aangetroffen.

Vanwege het ontbreken van relevante archeologische lagen in het bodemprofiel, de afwezigheid van
archeologische indicatoren en de reeds aanwezige bodemverstoring tot ca. 0,6 à 0,7 m -mv wordt
geadviseerd om de voorgenomen werkzaamheden binnen het plangebied vrij te geven voor wat de
voorgenomen ontwikkelingen zonder nader archeologisch onderzoek. Dit advies is ter beoordeling van
het bevoegd gezag.
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1 Inleiding

De N.V. Nederlandse Gasunie is voornemens aanpassingen uit te voeren aan de aardgastransportleiding
met inbegrip van enkele afsluiterschema's en vloeistofvangers in het kader van het tracé GNIP
Valkenburg - Dinsdagse Wetering. Hierbij zijn twee modificaties die archeologisch onderzocht dienen te
worden:

 modificatie 7, vervangen van bestaande vloeistofvanger S-6009 op naastgelegen locatie, met

een oppervlakte van circa 1500 m
2
;

 modificatie 15/17, het nieuw aan te leggen tracé nabij afsluiterschema S-6046 met een lengte

van circa 345 m en een oppervlakte van circa 1000 m
2
.

De gemeente Katwijk (modificatie 7) en de gemeente Noordwijk (modificatie 15/17) beschikken over
eigen archeologisch beleid. Dit huidige beleid zal in interregionaal verband gelijk worden getrokken, wat
zal resulteren in één gelijkwaardig archeologisch beleid voor de regio Duin- en Bollenstreek. In het
voorjaar van 2014 wordt verwacht dat deze nieuwe beleidskaart vastgesteld zal worden. Voorlopig
wordt gebruik gemaakt van de bestaande archeologische regelgeving.

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor de plangebieden. Waar kunnen we wat verwachten?
Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende
archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de
landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het
karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen
de plangebieden. Om het in het bureauonderzoek opgestelde verwachtingsmodel te toetsen wordt een
inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd.

Het bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2.
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2 Beschrijving onderzoekslocatie

Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Waar kunnen we wat verwachten?
Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende
archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de
landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het
karakter, de omvang, datering en eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen
het plangebied.

2.1 Begrenzing onderzoeks- en plangebied

De nieuw te realiseren vloeistofvanger met een oppervlakte van ongeveer 1500 m
2

(modificatie 7) ligt in
de gemeente Katwijk, aan de oostkant van Rijnsburg aan de Oegstgeesterweg. Het nieuw aan te leggen
tracé over een lengte van 345 m (modificatie 15/17) ligt in de gemeente Noordwijk ten noorden van de
Maandagse Wetering. Voor een overzicht van deze locaties, zie Afbeelding 2.

Afbeelding 2. Satellietfoto met daarop de globale ligging van de twee plangebieden in rood. (Bron: maps.google.nl)

Modificatie 15/17

Modificatie 7
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2.2 Huidig en toekomstig gebruik

Huidig gebruik plangebied
Momenteel zijn beide plangebieden in gebruik als grasland. Ter hoogte van modificatie 15/17 betreft
grasland met een agrarische functie evenals één perceel landbouwgewassen en ter hoogte van
modificatie 7 betreft het een eiland (gras) aan de randzone van bebouwd gebied met ten noorden
daarvan de Oegstgeesterweg.

Consequenties toekomstig gebruik
Ter plaatse van modificatie 7 zal een nieuwe vloeistofvanger worden geplaatst. Hierbij wordt het gehele
eiland ontgraven. De bodem rond de bestaande vloeistofvanger is reeds verstoord, maar in een zone
van 10 bij 100 m zullen ook in onverstoorde bodem werkzaamheden plaatsvinden. Ter plaatse van
modificatie 15/17 zal een nieuwe leiding worden aangelegd over een lengte van 345 m. De breedte
hiervan zal aan het maaiveld ongeveer 4,5 m bedragen en tot een diepte van 1,5 m –mv. De nieuwe
leiding komt op een afstand van circa 4 m van de bestaande hoge druk gasleiding te liggen. Bij deze
ingrepen kunnen eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten geraakt worden. Derhalve is
een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk.

2.3 Landschappelijke situatie

Geologie
Het plangebied ligt in het Hollands duingebied en het landschap langs de Zuid-Hollandse kust kent een
zeer dynamische ontstaansgeschiedenis die teruggaat tot het begin van het Holoceen (circa 9000 voor
Chr.). Ongeveer 8000 jaar geleden was de zeestand ongeveer 20 m - NAP. De door de
klimaatverbetering ingezette stijging van de zeespiegel had ook grote invloed op de waterhuishouding in
het kustgebied. De afwatering werd sterk geremd en in het moerassige milieu, dat door de stijging van
het grondwater ontstond, waren de omstandigheden gunstig voor de vorming van veen (basisveen). De
steeds doorgaande stijging van het zeeniveau had tot gevolg, dat tussen 8000 en 4000 jaar geleden een
groot deel van het veengebied werd overstroomd. De daaropvolgende onderwikkeling van het
landschap hangt nauw samen met de relatieve zeespiegelstijging die vanaf dat moment een aanvang
neemt: de kustlijn schuift steeds verder naar het oosten op. Bij aanvang van het Subboreaal (circa 3850
voor Chr.) ligt deze zelfs ten oosten van de huidige kust. Vervolgens - mede door een minder snelle
stijging van de zeespiegel - is sprake van kustuitbreiding waarbij de kustbarrière zich naar het westen
uitbreidt. De basis van deze kustbarrière wordt gevormd door een serie evenwijdig aan de kustlijn
gelegen strandwallen. Dit zijn onder mariene omstandigheden gevormde, langgerekte zandruggen. Deze
afzettingen worden tot het Laagpakket van Zandvoort gerekend. De strandwallen zijn niet gelijktijdig
ontstaan, maar opeenvolgend gedurende de periode van circa 4000 tot 300 voor Chr., de jongere hoger
en meer westwaarts gelegen dan de oudere.

1

Ook de Oude Rijn heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het landschap (zie ook
Afbeelding 4). Aan het einde van de Romeinse tijd, rond ongeveer 300 na Chr., werd de Oude Rijn een
steeds minder belangrijke tak van de Rijn. De stromingen in zee begonnen de delta af te breken en het
vrijgekomen zand werd op het strand geworpen. Daar droogde het zand en kon het worden opgenomen
door de wind en landinwaarts worden gevoerd.

1 De Mulder et al. 2003.
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Afbeelding 3. Patroon van de strandwallen en de gereconstrueerde ligging van de kustlijn en zeegaten rond 1000 v
Chr. (Bron: Berendsen, 2004)

Afbeelding 4. Uitsnede uit de kaart van Cohen & Stouthamer, 2012, met daarop de ligging van de twee
plangebieden in rood. De oranje, gele, rode en grijze gordels behoren allemaal tot het systeem van de Oude Rijn.
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Tussen circa 1000 en 1200 na Chr. begint opnieuw een periode van duinvorming. De duinen die vanaf
deze fase zijn ontstaan, worden aangeduid als 'Jonge Duinen' (laagpakket van Schoorl). Het zand waaruit
deze duinen zijn gevormd is voornamelijk afkomstig van de stranden en van de zeebodem vlak voor de
kust. De vorming van de duinen ging gepaard met een kustachteruitgang, waarbij de kustlijn weer iets
landinwaarts opschuift. De Jonge Duinen zijn over een groot oppervlak, tot circa 4 km landinwaarts, in
een tamelijk open landschap gevormd en dekken grote delen van de - vooral de meer westelijk gelegen -
strandwallen en Oude Duinen af. Het aldus ontstane duinlandschap is erg dynamisch en zeer reliëfrijk
met niet zelden toppen van boven de 30 m +NAP. De dynamiek is in de loop van de tijd door vegetatie
beperkt, maar kan wanneer de vegetatie verdwijnt door bijvoorbeeld landbouw of tegenwoordig ook
natuurontwikkeling weer snel de kop opsteken. De periode waarin de Jonge Duinen zijn gevormd heeft
tot circa 1600 na Chr. geduurd.

Vanaf circa 1600 zijn de Oude Duinen deels afgezand en geëgaliseerd, ten behoeve van de vraag naar
zand van de Noord-Hollandse steden. De strandvlakten zijn vanaf de negentiende en twintigste eeuw
geschikt gemaakt voor de bollenteelt. Hiervoor zijn veel gronden bedekt met een laagje zand, zodat op
veel plaatsen rondom het onderzoeksgebied nu zand aan het oppervlak ligt (bezanden). Maar ook zijn
delen van de bodem omgespoten, heeft diepdelving plaatsgevonden of is de veenlaag verwijderd en is
vervolgens zand opgebracht. Deze gronden worden gerekend tot de zanderijgronden en zijn typerend
voor de Bollenstreek.

Geomorfologie en AHN
Zowel modificatie 7 als 15/17 ligt in een vlakte van getij- en riviermondafzettingen (2M34), omringd
door strandwallen (geel) en lage dijken (grijs). In het recente verleden zijn deze strandwallen op
grootschalige wijze afgegraven voor zandwinning en in het kader van de bollenteelt meestal diep
omgezet.

Afbeelding 5. Uitsnede uit de geomorfologische kaart met daarop de ligging van de plangebieden (modificatie 7
links en modificatie 15/17 rechts). Bron: ARCHIS

De hoogte van de beide modificaties komt grotendeels overeen: in beide plangebieden schommelt dit
rond 0,4 m - NAP (zie ook Afbeelding 6). Ter vergelijking: de duinen ten westen van Noordwijk hebben
een gemiddelde hoogte van 25 m + NAP
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Afbeelding 6. Uitsnede uit het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland met daarop de globale ligging
van de beide plangebieden in rood. De inzet is een meer gedetailleerd beeld ter hoogte van modificatie 15/17.
(Bron: ahn.viewer.nl)

Bodem en grondwater
De bodem ter plaatse van modificatie 7 bestaat uit kalkarme poldervaaggronden (Mn25C) van zavel, die
naar het westen toe zwaarder wordt (profielverloop V). Ter plaatse van modificatie 15/17 bestaat de
bodem uit liedeerdgronden (pMv51) van zavel, profielverloop 1. Liedeerdgronden zijn kleigronden die
op veen liggen. Deze bodems hebben vaak een toemaakdek dat bestaat uit zand, mest en
baggermateriaal. In de omgeving van de duinen en de strandwallen wordt overstuiving met duinzand
niet uitgesloten. Rondom de beide plangebieden is sprake van enkeerdgronden (op de strandwallen) en
beekeerdgronden. De enkeerdgronden in het onderzoeksgebied worden gerekend tot de zogenaamde
zanderijgronden. Deze gronden bestaan uit afgegraven dan wel geëgaliseerde oude duinen en
standvlaktes die in het verleden meermalen zijn omgewerkt in verband met de bollenteelt.
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Afbeelding 7. Uitsnede uit de bodemkaart van Nederland met daarop de ligging van de beide plangebieden (links
modificatie 7 en rechts modificatie 15/17). (Bron: ARCHIS)

De grondwatertrap is II voor modificatie 15/17, wat inhoudt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG, in de winter) minder is dan 0,4 m -mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen de
0,5 en 0,8 m -mv ligt. Voor modificatie 7 is de grondwatertrap III, wat inhoudt dat de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG, in de winter) minder is dan 0,4 m -mv en de gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) tussen de 0,8 en 1,2 m -mv ligt.

2.4 Historische situatie en mogelijke verstoringen

Bewoningsgeschiedenis
Vanaf het Neolithicum wordt het onderzoeksgebied voor het eerst bewoond, hoewel de aanwijzingen
voor bewoning uit deze periode schaars zijn. Daarvoor is het gebied waarschijnlijk incidenteel bezocht
voor jacht en visserij. In het laaggelegen en natte westen van Nederland heeft de mens altijd gezocht
naar hogere en droge locaties om zich te vestigen. Toen in de loop van het neolithicum in de regio van
het plangebied strandwallen ontstonden (vanaf 2500 v. Chr.), dienden deze al snel als gunstige
vestigingslocaties. Een grote hoeveelheid vindplaatsen langs de hele strandwallenkust getuigt hiervan.

Vindplaatsen uit de bronstijd komen meer voor op de strandwallen ten zuiden van de monding van de
Oude Rijn dan ten noorden daarvan. Omdat de strandwallen die binnen het plangebied liggen zijn
ontstaan vanaf 2500 voor Chr., is dit de maximale ouderdom van eventuele vindplaatsen: dit betekent
dat het kan gaan om vindplaatsen vanaf het laat neolithicum. Op basis van losse vondsten kan de eerste
bewoning van Noordwijk inderdaad in het laat neolithicum (2850-2000 voor Chr.) geplaatst worden,
maar de eerste duidelijke sporen van bewoning in Noordwijk stammen uit de vroege bronstijd (2000-
1800 voor Chr.).

2

In de ijzertijd is sprake van meer intensieve bewoning; uit deze periode zijn binnen de gemeente
Noordwijk meer vindplaatsen bekend. Verschillende waarnemingen binnen de gemeente duiden op
bewoning gedurende deze periode.

In de vroege middeleeuwen vond bewoning van het duingebied voornamelijk plaats rond de monding
van de rivieren. Historische bronnen tonen aan dat in de omgeving een aantal plaatsen in de 8

e
eeuw al

bewoond was, bijvoorbeeld Oegstgeest en waarschijnlijk Sassenheim. Deze nederzettingen lagen
hoofdzakelijk op oude strandwallen die als landbouwgrond gebruikt konden worden, de zogenaamde
geest. Daarbuiten lagen veengebieden. Het langgerekte karakter van de strandwallen is weerspiegeld in
de infrastructuur van deze periode.

Zandwinning is een verschijnsel dat rond de plangebieden ook op grote schaal heeft plaatsgevonden. Al
vanaf de middeleeuwen werd zand afgegraven om te worden gebruikt als wegverharding en voor

2 Groot & Wilbers, 2011 en Van Heeringen, e.a., 1998.
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glasproductie. In de 18
e

eeuw neemt de vraag naar zand toe en ontstaan de eerste grootschalige,
commercieel georiënteerde zandafgravingen, onder meer door de bekende Amsterdamse burgemeester
Six rond Hillegom. Een andere belangrijke factor in het gebied is de bloembollencultuur, die
vermoedelijk in de tweede helft van de zestiende of zeventiende eeuw opkwam. Voor de teelt van
bloembollen is een homogene, liefst kalkrijke zandgrond nodig, met een grondwaterstand van circa 55
cm - mv. Slechts een klein gedeelte van de in de omgeving aanwezige strandwallen en duinen voldeed
aan deze eis. Bij de uitbreiding van de bollenteelt in met name de periode tussen 1875 en 1925 heeft
men dan ook (op grote schaal) veel duinen en strandwallen afgegraven, om zo aan geschikte
bollengrond te komen. De door deze afgraving ontstane gronden worden zanderijgronden genoemd en
zijn op grote schaal aanwezig rondom de plangebieden.

Historische kaarten
Op de kaart van Balthasar Floriszoon uit 1615 (zie Afbeelding 8) is te zien dat de beide plangebieden
onbebouwd waren. De exacte ligging is niet goed te bepalen, maar op basis van de toponiemen
(modificatie 15/17 ligt ten oosten van de Maandagsche Wetering, op de kaart afgebeeld) kan wel
worden uitgemaakt dat ter plaatse geen bebouwing aanwezig was.

Afbeelding 8. Uitsnede uit de kaart van Balthasar Florisz uit 1615 met daarop - globaal - de ligging van de
modificaties in rood. (Bron: watwaswaar.nl)

Modificatie 15/17 lag ten tijde van het minuutplan 1811-1832 in de Hoog Wegschen Polder, later, op het
Bonneblad van 1900, de Hoogeweg polder (zie Afbeelding 9).

Ook modificatie 7 lag ten tijde van het minuutplan 1811-1832 in een zone zonder bebouwing. De naam
van de weg is hierop niet goed te lezen, maar op het Bonneblad van 1900 (zie Afbeelding 10) is te zien
dat de Oegstgeesterweg al aanwezig was. Iets ten oosten van het plangebied is op dit Bonneblad een
duiker in kaart gebracht (Dr).
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Afbeelding 9. Uitsnede uit het Bonneblad van 1900 met daarop de ligging van het plangebied (modificatie 15/17) in
rood. (Bron: ARCHIS)

Afbeelding 10. Uitsnede uit het Bonneblad van 1900 met daarop de ligging van modificatie 7 in rood. (Bron:
ARCHIS)
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Mogelijke verstoringen
Binnen het plangebied is mogelijk sprake van verstoringen door agrarisch gebruik. Voor zover bekend is
binnen het plangebied geen sprake geweest van bebouwing.

2.5 Bekende waarden

2.5.1 Archeologische waarden

Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
Binnen de plangebieden is geen sprake van een AMK-terrein, maar in de nabije omgeving is wel een
aantal AMK-terreinen geregistreerd. Ongeveer 600 m ten westen van modificatie 7 ligt AMK-terrein
1148, een beschermd monument. Het betreft een terrein met overblijfselen van een vroegmiddeleeuws
grafveld (560-700 na Chr.).
400 m ten oosten van modificatie 7 ligt AMK-terrein 4047, van zeer hoge archeologische waarde. Het
betreft een terrein met resten van een kerk uit de late middeleeuwen (verwoest in 1570) en resten van
bewoning uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd.
Ongeveer 1400 m ten noordwesten van modificatie 7 ligt AMK-terrein 16104, van hoge archeologische
waarde. Het betreft een terrein met resten van een pannenbakkerij uit de late middeleeuwen. Ongeveer
1600 m ten zuidoosten van modificatie 15/17 ligt AMK-terrein 16823, van hoge archeologische waarde.
Het betreft een terrein met sporen van bewoning uit de ijzertijd.

Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
Binnen de twee plangebieden zijn geen archeologische waarnemingen geregistreerd, maar in het
onderzoeksgebied is wel een groot aantal waarnemingen bekend. Deze waarnemingen hebben een
datering die uiteenloopt van het neolithicum tot en met de nieuwe tijd, met een duidelijk zwaartepunt
voor de periode van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen.

Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
In de directe omgeving van de beide plangebieden is een redelijk groot aantal onderzoeken uitgevoerd.
Voor het Oegstgeesterkanaal, ten noorden van het plangebied, is in 2009 door ADC Archeoprojecten
een bureauonderzoek uitgevoerd (OM-nummer 36249) waarbij verwachtingszones in categorieen zijn
opgesteld. De kans op vondsten uit het neolithicum en de bronstijd is niet uit te sluiten en er bestaat
een kleine kans op scheepvaartgerelateerde vondsten.
Aan de Vinkenweg in Katwijk is door IDDS Archeologie BV in 2012 een booronderzoek uitgevoerd (OM-
nummer 52945) waarbij werd vastgesteld dat binnen het plangebied een potentieel archeologisch
niveau aanwezig was. Waarschijnlijk dateert deze archeologische laag uit de periode tussen de ijzertijd
en de 12

e
eeuw, op een diepte van 1 m –mv. In een later onderzoek van hetzelfde bedrijf (OM-nummer

58619) is een laklaag vastgesteld op een diepte tussen 1,3 tot 1,7 m –mv, die een hoge archeologische
verwachting heeft op resten uit de periode tussen de ijzertijd en de middeleeuwen.

2.5.2 Ondergrondse bouwhistorische waarden

Binnen de twee plangebieden is - voor zover bekend - geen sprake van ondergrondse bouwhistorische
waarden.
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2.6 Archeologische verwachting

2.6.1 Bestaande verwachtingskaarten

IKAW
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed opgestelde kaart waarop aan de hand van eerder gedane archeologische waarnemingen en de
bodemkundige gegevens is aangegeven wat de kans is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen:
laag, middelhoog of hoog. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en extrapolatie -
slechts om een ruwe indicatie. Conform de criteria van de IKAW geldt voor het plangebied een
middelhoge trefkans op archeologie.

Provinciale verwachtingskaart
Op de provinciale verwachtingskaart van Zuid-Holland is te zien dat de beide plangebieden in een zone
van zee-afzettingen liggen waar de bewoningsperiode doorgaans vanaf de ijzertijd of de Romeinse tijd
is. Voor deze gebieden geldt een redelijk tot hoge trefkans op archeologische resten. Daarnaast valt
modificatie 15/17 binnen de molenbiotoop van de Hoogewegse Molen aan Van Berckelweg.

Gemeentelijke verwachtingskaart
Ten gevolge van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de verantwoordelijkheid voor
archeologie(beleid) bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Gemeenten dienen archeologie te borgen
in hun ruimtelijk beleid, door dubbelbestemmingen voor archeologie op te nemen. Om dat te kunnen
doen hebben veel gemeenten een grondgebied dekkende archeologische beleidskaart gemaakt. Op
basis van deze kaart kan archeologie in bestemmingsplannen worden verwerkt en middels een
archeologie- of erfgoedverordening kan het aspect archeologie voor bestemmingsplannen die (nog) niet
'archeologie-proof' zijn, worden geborgd.

De gemeentes waarbinnen de diverse locaties liggen waarvoor grondverzet buiten de bestaande
verstoringen plaats gaat vinden, gemeente Katwijk voor modificatie 7 en gemeente Noordwijk voor
modificatie 15/17, beschikken over een eigen vastgesteld archeologisch beleid. Het huidige beleid zal in
interregionaal verband gelijk worden getrokken wat zal resulteren in één gelijkwaardig archeologisch
beleid voor de regio Duin- en Bollenstreek. In het voorjaar van 2014 wordt verwacht dat deze nieuwe
beleidskaart vastgesteld zal worden. Voorlopig wordt gebruik gemaakt van de bestaande archeologische
regelgeving.

De nieuw te realiseren vloeistofvanger ligt in de gemeente Katwijk, aan de oostkant van Rijnsburg - aan
de Oegstgeesterweg. De ondergrenzen voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek bedragen in
deze gemeente 100 m² bij een ligging in een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde.
De vloeistofvanger ligt in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde, derhalve is een
archeologisch onderzoek noodzakelijk. Modificatie 7 valt binnen bestemmingsplan Kamphuizerpolder
2004. In het kader van dit bestemmingsplan is door RAAP een inventariserend veldonderzoek door
middel van boringen uitgevoerd in een deel van het gebied. Voor de gronden waarvoor toestemming tot
het doen van onderzoek ontbrak is in de voorschriften een aanlegvergunningstelsel opgenomen.

Ook in de gemeente Noordwijk ligt het plangebied (modificatie 15/17) in een gebied met een
middelhoge archeologische verwachtingswaarde (zie Afbeelding 11). Hierbij geldt een onderzoeksplicht
voor ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m

2
en dieper dan 0,5 m -mv.
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Afbeelding 11. Uitsnede uit de beleidskaart van de gemeente Noordwijk met daarop de globale ligging van het
plangebied ,rode stippellijn. (Bron: gemeente Noordwijk)

2.6.2 Gespecificeerde archeologische verwachting

Datering
In de beide plangebieden kunnen in principe archeologische resten worden aangetroffen
vanaf het (laat) neolithicum tot en met de nieuwe tijd, maar vooral uit de periode van de
ijzertijd tot en met de middeleeuwen. Rondom de modificaties zijn vooral archeologische
resten uit deze perioden bekend, maar dit sluit vondsten uit eerdere perioden niet uit.

Complextype
Binnen de plangebieden kunnen nederzettingssporen worden aangetroffen zoals paalkuilen,
afvalkuilen, greppels, etc. Uit de bronstijd tot en met de Romeinse tijd kunnen resten van
huizen/nederzettingen worden aangetroffen (paalgaten, haardplaatsen, greppels,
funderingen), alsmede schuren, spiekers en opstallen. Verder kunnen sporen van agrarische
activiteit worden aangetroffen, zoals erfafscheidingen, eergetouwkrassen, etc. Daarnaast
kunnen ook menselijke begravingen/crematies worden aangetroffen. Uit de middeleeuwen/
nieuwe tijd kunnen in beide plangebieden resten van agrarische activiteit worden
aangetroffen.

Omvang
De vindplaatsen kunnen variëren van puntlocaties tot en met nederzettingsterreinen van
meer dan één hectare, en derhalve groter dan de begrenzingen van de twee plangebieden.

Diepteligging
Archeologische resten kunnen op beide locaties direct onder de bouwvoor worden
aangetroffen.

Locatie
In principe kunnen overal binnen de beide plangebieden archeologische resten worden
aangetroffen.
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Uiterlijke kenmerken
Laat-neolithicum tot en met late middeleeuwen: resten en structuren die wijzen op een
sedentair, agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen,
schuren), greppels, waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen, grafvelden.
Vondsten in de vorm van aardewerk, huttenleem, natuursteen, glas, botten, houtskool etc.
Middeleeuwen en nieuwe tijd: ontginningssporen.
Metalen objecten en organisch materiaal (hout, bot, pollen) kunnen nog redelijk tot goed
bewaard zijn gebleven in de dieper gelegen sporen.

Mogelijke verstoringen
Binnen de twee plangebieden is mogelijk sprake van verstoringen door agrarisch gebruik.
Voor zover bekend is binnen geen van de twee plangebieden sprake geweest van bebouwing.

2.7 Conclusies en advies voor vervolgonderzoek

Vanaf het neolithicum wordt het onderzoeksgebied voor het eerst bewoond, hoewel de aanwijzingen
voor bewoning uit deze periode schaars zijn. Daarvoor is het gebied waarschijnlijk incidenteel bezocht
voor jacht en visserij. De eerste intensieve bewoning is aanwezig vanaf de ijzertijd. In de plangebieden
kunnen in principe archeologische resten worden aangetroffen vanaf het (laat) neolithicum tot en met
de nieuwe tijd, maar met name uit de periode van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen.

De nieuw te realiseren vloeistofvanger ligt in de gemeente Katwijk, aan de oostkant van Rijnsburg - aan
de Oegstgeesterweg. De ondergrenzen voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek bedragen in
deze gemeente 100 m² bij een ligging in een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde.
De vloeistofvanger ligt in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde en valt binnen
bestemmingsplan Kamphuizerpolder 2004. In het kader van dit bestemmingsplan is door RAAP een
inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd in een deel van het gebied. Voor
de gronden waarvoor toestemming tot het doen van onderzoek ontbrak is in de voorschriften een
aanlegvergunningstelsel opgenomen.

Ook in de gemeente Noordwijk ligt het plangebied (modificatie 15/17) in een gebied met een
middelhoge archeologische verwachtingswaarde (zie Afbeelding 11). Hierbij geldt een onderzoeksplicht
voor ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m

2
en dieper dan 0,5 m -mv. Ook hier geldt dat het

plangebied de ondergrenzen voor onderzoek overschrijdt.

Geadviseerd wordt om ter plaatse van de verstoringen een verkennend booronderzoek uit te voeren om
de bodemopbouw te bepalen, de eventuele mate van verstoring en het bepalen van kansarme dan wel
kansrijke zones voor wat betreft archeologie.

Voor modificatie 7 wordt geadviseerd 4 verkennende boringen te zetten, gelijkmatig verspreid over het
plangebied. Voor modificatie 15/17 wordt geadviseerd binnen het nieuw te graven tracédeel
verkennende boringen te zetten, iedere 50 m van het tracé.

Bij het verwijderen, aanpassen en vervangen van de bestaande leiding hoeft geen archeologisch
onderzoek uitgevoerd te worden omdat de grond ter plaatse al verstoord is.
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3 Veldonderzoek

3.1 Doel- en vraagstelling

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische verwachting, zoals
deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.

Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen,
verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van eventuele
verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het gebied en aldus
het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie.

Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen:

 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren

aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en datering van

deze indicatoren/vindplaats?
3

 Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de

maximale diepte?

 Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van geplande

bodemingrepen?

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de

bureaustudie?

 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze bestaan?

3.2 Onderzoeksopzet en werkwijze

Datum uitvoering 27 november 2013

Veldteam drs. A. Vissinga (KNA-archeoloog) & J. Kuit (milieutechnicus)

Weersomstandigheden droog, licht bewolkt - ca 7°C

Boortype 10 cm Edelman + zuigerboor

Positionering boringen
(boorgrid)

Mod 7: 5 boringen globaal verspreid in de te verstoren zone
Mod 15/17: 10 boringen in tracé, om de 50 m

Methode conform
Leidraad SIKB

4
niet van toepassing bij verkennend onderzoek

Oriëntatie grid t.o.v. geo-
morfologie/paleo-
landschap

niet van toepassing

Wijze inmeten boringen GPS, maximale afwijking 1 m

Overige toegepaste -

3 Hoewel een verkennend onderzoek niet specifiek gericht is op het aantreffen van vindplaatsen kan onverhoopt toch een
archeologische vindplaats worden aangetroffen.
4 Tol e.a. 2012
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methoden

Wijze onderzoek /
beschrijving boorkolom

ASB, NEN 5104

Verzamelwijze archeo-
logische indicatoren

doorwoelen, snijden opgeboorde sediment

Bemonstering -

Vondstzichtbaarheid aan
oppervlak

nihil, beide locaties waren begroeid met gras

Omschrijving
oppervlaktekartering

niet uitgevoerd, met uitzondering van inspectie molshopen en
slootkanten

3.3 Resultaten

Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de
situatiekaart in de kaartenbijlage.

3.3.1 Bodemopbouw

Modificatie 7
Binnen modificatie 7 zijn vijf boringen gezet, B01 - B05. De bodemopbouw binnen modificatie 7 bestaat
uit een klei op veenpakket. De verstoorde bovengrond, met baksteenresten, scherfjes geglazuurd
aardewerk en opgebracht zand bestaat uit sterk zandige klei met een dikte van 0,3 tot ca 0,6 m - mv. De
verstoring is het resultaat van de eerder uitgevoerde graafwerkzaamheden ten behoeve van de
bestaande leiding. Hieronder is sterk siltige klei aanwezig, licht grijs tot blauwgrijs van kleur. In boring
B01 is op een diepte van 0,85 m - mv een zwak ontwikkeld vegetatieniveau waargenomen. Een
vegetatieniveau is in de klei herkenbaar door een relatief donkere kleur, dat waarschijnlijk is ontstaan
tijdens een stilstandsfase in de opslibbing. De horizont representeert een voormalig loopniveau. In de
overige boringen is deze op een vergelijkbare diepte niet aangetroffen. Dieper in het bodemprofiel gaat
de sterk siltige klei over in matig siltige klei. Op een diepte van ca. 1,4 tot 1,5 m -mv gaat de klei over in
veen, tot een diepte van minimaal 2,0 m. De top van het veen is niet meer intact; er is eveneens geen
veraard veen waargenomen. In de diepere ondergrond (vanaf 2,8 m -mv) zijn zandafzettingen
aangeboord (strandvlakten). Het aangeboorde bodemprofiel tot een diepte van 1,2 m -mv komt
overeen met het bodemprofiel zoals dit is gekarteerd op de Bodemkaart van Nederland
(poldervaaggronden).

Modificatie 15/17
Binnen modificatie 15/17 zijn tien boringen gezet, A01 tot A10. Boring A02 is voor het archeologisch
onderzoek niet beschreven aangezien deze direct naast een bestaand schema werd gezet. De bodem is
hier tot minimaal 2 m -mv vestoord en derhalve voor het archeologisch onderzoek niet representatief.
In de overige boringen is een homogene bodemopbouw aangeboord. Tot circa 0,6 - 1,0 m -mv is sprake
van een afnemend sterk zandig tot zwak zandige kleiige bovengrond. De eerste 0,4 tot 0,7 m van het
bodemprofiel is door landbouwactiviteiten of graafwerkzaamheden ten behoeve van de bestaande
gasleiding reeds verstoord. Hieronder is een intact bodemprofiel aanwezig. Op een diepte van minimaal
0,55 tot 1,1 m -mv gaat de klei over in zwak zandig veen, waarvan de top licht veraard is. Onder het
veen is een zwak zandig kleipakket aanwezig met resten riet en brokken veen. Deze organische resten
geven een relatieve turbulente periode van kleiafzetting weer. In het kleipakket, dat is waargenomen tot
een diepte van in ieder geval 3,0 m -mv, is een mariene schelphoudende zandafzetting aanwezig. Zeer
waarschijnlijk gaat het hier om een door wind afgezet zandpakket dat vanaf de strandwallen is
opgestoven. In boring A06 heeft de zandlaag een dikte van in ieder geval 0,75 m (van 1,25 tot 2,0 m -
mv). De zandlaag ligt hier ook het hoogst binnen het plangebied. Zowel naar het noordoosten als naar
het zuidwesten loopt het zand dieper in het bodemprofiel weg. In boring A05 en A07 bedraagt de dikte



Projectnr. 264707 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek,
februari 2014, revisie 00 verkennende fase, modificaties 7 en 15/17,

in het kader van GNIP Valkenburg - Dinsdagse wetering

21 van 24

van de zandlaag maar 0,2 m. Hieronder is in alle boringen weer klei aanwezig met zand- en veenlaagjes.
Tot een diepte van 4,0 m -mv (boring A05) is klei aangeboord.

3.3.2 Archeologie

Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier echter wel
om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Het doel
van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van de bodemopbouw en het
aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van archeologische indicatoren kan dan
ook niet worden beschouwd als indicatie voor de afwezigheid van een archeologische vindplaats.
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4 Conclusies en advies

4.1 Conclusies

Hieronder zullen de onderzoeksvragen worden beantwoord zoals geformuleerd in paragraaf 3.1:

 Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?

Binnen modificatie 7 zijn, conform de kartering op de Bodemkaart van Nederland, poldervaag-
gronden aangeboord. De bodemverstoring hier bedraagt ca 0,3 tot 0,6 m -mv. Hieronder is een
intact bodemprofiel aanwezig bestaande uit een sterk siltig tot zwak siltig kleipakket dat op diepte
van ongeveer 1,4 m -mv overgaat in veen. De top van het veen is niet meer in gave toestand
aanwezig. In modificatie 15/17 is sprake van een verstoorde bovengrond van circa 0,4 tot 0,7 m -mv.
Hieronder is een klei- op veenpakket aanwezig. Onder het veen is wederom klei aanwezig waarin
een marien afgezette zandlaag (stuifzand met ook schelpenresten) is aangeboord.

 Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren

aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en datering van

deze indicatoren/vindplaats?
5

Nee, er zijn op dit moment geen indicatoren aangetroffen die doen vermoeden dat er binnen het

plangebied sprake is van een archeologische vindplaats.

 Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de maximale

diepte?

Binnen boring B01 is op een diepte van 0,85 m -mv een vegetatieniveau aangeboord. Een

vegetatieniveau geeft het voormalige loopvlak aan tijdens de groei van planten. Het niveau was

echter dermate zwak ontwikkeld dat er nog geen sprake is van een laklaag. Na een rustige fase van

sedimentatie waarin zich vegetatie heeft kunnen vormen zal dit niveau zeer waarschijnlijk na een

korte periode weer overspoeld zijn geraakt. Een kenmerkende zeer sterk ontwikkelde donkere,

glimmende vegetatiehorizont zoals dat kenmerkend is voor een laklaag heeft zich in deze korte tijd

niet kunnen vormen.

 Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?

Het vegetatieniveau bestaat uit een matig humeus donker laagje in de klei.

 In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van geplande

bodemingrepen?

Niet van toepassing, op dit moment zijn er geen vermoedens van een binnen het plangebied

aanwezige vindplaats.

 Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?

Niet van toepassing, op dit moment zijn er geen vermoedens van een binnen het plangebied

aanwezige vindplaats.

 In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van de

bureaustudie?

5 Hoewel een verkennend onderzoek niet specifiek gericht is op het aantreffen van vindplaatsen kan onverhoopt toch een
archeologische vindplaats worden aangetroffen.
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Vanaf het bureauonderzoek is geconcludeerd dat vanaf het neolithicum het onderzoeksgebied voor
het eerst bewoond wordt, hoewel de aanwijzingen voor bewoning uit deze periode schaars zijn.
Daarvoor is het gebied waarschijnlijk incidenteel bezocht voor jacht en visserij. De eerste intensieve
bewoning vindt plaats vanaf de ijzertijd. In de plangebieden kunnen in principe archeologische
resten worden aangetroffen vanaf het (laat) neolithicum tot en met de nieuwe tijd, maar met name
uit de periode van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen.
Het veldonderzoek heeft aangetoond dat ter plaatse van modificatie 7 sprake is van een verstoorde
bovengrond van ca. 0,3 tot 0,6 m. Hieronder is een intact bodemprofiel aanwezig bestaande uit een
sterk siltig tot zwak siltig kleipakket dat op diepte van ongeveer 1,4 m -mv overgaat in veen. De top
van het veen is niet meer in gave toestand aanwezig. Ondanks de aanwezigheid van een zwak
ontwikkeld vegetatieniveau zijn er ter plaatse van modificatie 7 geen archeologisch relevante lagen
aangetroffen. De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt hier dan ook als laag
ingeschat. Ter plaatse van modificatie 15/17 bestaat de bodemopbouw uit een klei- op veen- op
kleipakket. In het dieper gelegen kleipakket is nog een zandlaag aanwezig, hoogstwaarschijnlijk van
mariene oorsprong en door de wind opgestoven en ter plaatse van het plangebied afgezet. De
bodemverstoring binnen het tracé van modificatie 15/17 bedraagt ca. 0,4 tot 0,7 m -mv. Ook binnen
modificatie 15/17 zijn geen archeologische lagen als vegetatieniveaus of laklagen aangetroffen.

 Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze bestaan?

zie paragraaf 4.2

4.2 (Selectie)advies

Vanwege het ontbreken van relevante archeologische lagen in het bodemprofiel, de afwezigheid van
archeologische indicatoren en de reeds aanwezige bodemverstoring tot ca. 0,6 à 0,7 m -mv wordt
geadviseerd om de voorgenomen werkzaamheden binnen het plangebied vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkelingen zonder nader archeologisch onderzoek. Dit advies is ter beoordeling van
het bevoegd gezag. Voor modificatie 7 betreft dat de gemeente Katwijk en voor modificatie 15/17 de
gemeente Noordwijk.

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak kleine
sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden opgespoord. Op grond
van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van
de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een
vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan ook.

Antea Group
Heerenveen, februari 2014
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Bijlage 1:  Archeologische perioden 
 
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de 
bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst. 
Gedurende het paleolithicum (300.000‐8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze 
streken tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door 
latere omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager‐verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager‐verzamelaars exploiteerden 
kleine territoria, maar verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.  
In het mesolithicum (8800‐4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige 
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot 
ontwikkeling kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als 
jager‐verzamelaars rond. Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen 
vuurstenen spitsjes.  
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300‐2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een 
overschakeling van jager‐verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. 
Deze omwenteling ging gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen 
bijlen en het gebruik van aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die 
bevolkingsgroei had tot gevolg dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn 
verschillende grafmonumenten bekend, zoals hunebedden en grafheuvels. 
Het begin van de bronstijd (2000‐800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, 
zoals bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de 
bronstijd is meestal niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het 
algemeen zeldzaam. De grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste 
instantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier 
om ingegraven urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel 
omgeven door een greppel. 
In de ijzertijd (800‐12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de 
bronstijd traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. 
De mensen woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere 
zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de 
kleigebieden ook in gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de 
verschillen in materiële welstand. Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid‐Nederland, maar de 
meeste begravingen vonden plaats in urnenvelden.  
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven 
geschiedenis. In 47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle 
van deze zogenaamde limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze 
handhaafde zich wel, ook al werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. 
gedraaid) en een betere infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen 
ontstond er instabiliteit wat uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn. 
Over de middeleeuwen (450‐1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450‐1000 na Chr.), zijn 
nog veel zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na 
het wegvallen van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10e eeuw 
ontstaat er weer enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en 
gunstige klimatologische omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van 
bos, heide en veen. Veel van onze huidige steden en dorpen dateren uit deze periode. 
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 
   

• schematisch overzicht AMZ 
• verklarende woordenlijst AMZ 

 



 

 



 

 

 
Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

 
Archeologische begeleiding (STAP 5c) 
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en 
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen. 
 
Archeologische indicatoren 
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke 
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal, 
vondstlagen, etc. 
 
Archis  
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met 
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.  
 
Bureauonderzoek (STAP 1) 
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van 
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en 
archeologische publicaties.   
 
Fysiek beschermen (STAP 4c) 
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld 
planaanpassingen. 
 
Geofysisch onderzoek 
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem 
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld 
door radar‐, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.   
 
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische 
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt 
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste 
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.  
 
Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2) 
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in 
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem 
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoek‐
overig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch 
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden 
en de aard van de vindplaats.  
 
Inventariserend veldonderzoek ‐ overig (IVO‐o) (STAP 2b of 2c) 
Bij een Inventariserend veldonderzoek ‐ overig door middel van boringen (IVO‐
o) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.  
 
Inventariserend veldonderzoek ‐proefsleuven (IVO‐p) (STAP 2f) 
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden 
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het  aantreffen van 
archeologische vindplaatsen.  
 
Inventariserend veldonderzoek (IVO) ‐ Verkennende fase (STAP 2b) 
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om 
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend 
veldonderzoek ‐ verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of 
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft 
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is 
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te 
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend 
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal 
uitgevoerd door middel van boringen.  
Inventariserend veldonderzoek (IVO)  ‐ Karterende fase (STAP 2c of 2f) 
Tijdens een inventariserend veldonderzoek ‐ karterende fase wordt het 
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is groter dan in de 

verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal boringen per 
hectare of door het aanleggen van proefsleuven.  
 
Inventariserend veldonderzoek (IVO)  ‐ Waarderende fase (STAP 2f) 
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen 
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de 
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de 
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek 
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de 
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ 
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen 
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de 
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze 
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek 
karterende fase. 
 
Opgraving (STAP 5c) 
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische 
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving 
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten 
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt 
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.  
 
Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a) 
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het 
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.  
 
Programma van Eisen (PvE)  (STAP 2d of 5a) 
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek ‐ 
proefsleuven, archeologische begeleiding  of opgraving is een Programma 
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en 
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document 
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek 
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt 
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).  
 
Quickscan 
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch 
onderzoek moet worden uitgevoerd. 
 
Selectieadvies (STAP 3) 
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het 
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen 
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of 
opgegraven moeten worden.  
 
Selectiebesluit (STAP 4) 
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op 
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De 
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat 
nodig acht.  
 
Veldkartering 
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om 
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.  
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Legenda (NEN 5104 en ASB)

laaggrens
(wordt bepaald voor de ondergrens van de beschreven laag)

 < 0,3 cm scherpe overgang

D 0,3 - < 3 cm overgang geleidelijk

E > 3 cm diffuse overgang

amorfiteit veen (veraardheid)

? zwak amorf niet tot zwak veraarde resten

A matig amorf structuur nog zichtbaar

@ sterk amorf sterk veraard, structuurloos

gezeefd traject
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1 Inleiding 

1.1  Aanleiding 

De Gasunie is voornemens op tien locaties modificaties uit te voeren op het leidingentracé GNIP 

Valkenburg - Dinsdagse Wetering. Ten behoeve van deze modificaties zal de Gasunie op deze locaties in 

Valkenburg, Rijnsburg, Voorhout, Noorderwijkerhout en Oegstgeest werkzaamheden uitvoeren. Deze 

werkzaamheden kunnen mogelijk schadelijke effecten hebben op beschermde planten, dieren en 

gebieden. Daarom dienen de werkzaamheden te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie 

tot actuele natuurwetgeving, met name de Flora- en faunawet, Ecologische hoofdstructuur (EHS) en 

Natuurbeschermingswet 1998. In deze rapportage worden de effecten van de werkzaamheden op 

beschermde gebieden en zwaarder beschermde flora en fauna onderzocht.  

 

In dit onderzoek zijn de mogelijke effecten voor beschermde planten, dieren en gebieden onderzocht op 

tien deellocaties. In de tabel 1.1 zijn de locaties, ligging en voorgenomen werkzaamheden opgenomen. 

In afbeelding 1.1 zijn de globale liggingen van de verschillende locaties weergegeven. 

 
Locatie  Ligging Voorgenomen werkzaamheden 

S-6008 Valkenburg, langs Achterweg en Randweg 

Marine Vliegkamp 

- vervangen schema 

- vervangen zinker in sloot 

- inrichten werkterrein 

S-6009 Rijnsburg, langs Oegstgeesterweg - vervangen vloeistofvanger 

- inrichten werkterrein 

S-6010 Rijnsburg, langs Vinkenweg - verwijderen schema 

- inrichten van werkterrein 

S-6011, S-2135 (GOS 

Rijnsburg) en A-178 

(M&R Rijnsburg)  

Rijnsburg, nabij Vinkenweg - modificaties aan M&R station 

- afsluiterschema S-2135 (GOS Rijnsburg) 

- verwijderen afsluiterschema S-6011 

S-6012 Voorhout, langs Eerste Elsgeesterweg - verwijderen vloeistofvanger en zinker 

- inrichten werkterrein 

S-6014 Noordwijkerhout, langs Hoogeveenseweg - aanbrengen nieuwe vloeistofvanger  

- inrichten werkterrein 

S-6017 Voorhout, langs Eerste Elsgeesterweg - vervangen schema  

- inrichten werkterrein 

S-6046 Noordwijkerhout, in nabij Hoogeveenseweg - aanleggen nieuwe leiding 

- inrichten werkterrein 

S-6053 Rijnsburg, langs Valkenburgerweg - aanpassen schema 

- inrichten werkterrein 

KR-018 Oegstgeest, langs Surinamestraat - aanpassen zinker 

- inrichten werkterrein 

Tabel 1.1: De naam en ligging van de tien locaties met de voorgenomen werkzaamheden. 

1.2 Doel 

Voor de voorgenomen werkzaamheden is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de 

aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er dient te worden aangetoond dat het plan 

uitvoerbaar is. Het doel van voorliggende natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de 

voorgenomen ingreep met de Flora- en faunawet, EHS en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het 

bepalen of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is.  
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Afbeelding 1.1: Globale ligging van de deellocaties (markers) in Valkenburg, Rijnsburg, Voorhout en Noordwijk. 

Bron: Google maps. 

  

1.3 Werkwijze 

Het onderzoek naar natuurwaarden is gericht op inhoudelijke beantwoording van de volgende vragen: 

1. Welke zwaarder beschermde soorten kunnen op de locatie voorkomen? Welke 

beschermingsstatus hebben deze soorten? 

2. Als het duurzaam voortbestaan van zwaarder beschermde soorten in gevaar komt, op welke 

wijze kan dit verzacht worden (mitigerende maatregelen)? 

3. Is een ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet noodzakelijk? 

4. Welke vervolgstappen moeten worden ondernomen? Is aanvullend onderzoek noodzakelijk? 

 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende stappen doorlopen: 

 

Stap 1: Verkenning beschikbare gegevens 

De eerste werkstap bestaat uit een check op aanwezigheid van zwaarder beschermde dier- en 

plantensoorten op basis van bestaande gegevens in de locatie en omgeving. Hiertoe worden o.a. 

Telmee.nl, Waarneming.nl en verspreidingsatlassen geraadpleegd.  

 

Stap 2: Terreinbezoek  

Een deskundig ecoloog brengt een terreinbezoek aan de locatie om een beeld te krijgen van de 

aanwezige biotopen en de mogelijke verblijfplaatsen van beschermde soorten. De aanwezige biotopen 

worden beoordeeld op de geschiktheid voor soorten en soortgroepen. Deze biotopenscan kan het 

gehele jaar worden uitgevoerd. Daarnaast wordt beoordeeld in hoeverre de herontwikkeling een 

negatief effect kan hebben op aanwezige zwaarder beschermde soorten. 

 

Stap 3: Effectbepaling 

Op basis van de check van bestaande gegevens en de resultaten van het terreinbezoek stellen wij een 

(korte) effectbeschrijving op om te bepalen wat de effecten zijn van de werkzaamheden op de kwaliteit 

van het leefgebied van de aangetroffen dan wel verwachte zwaarder beschermde soorten op de locatie. 

  

 

S-6046 S-6014 

S-6017 

S-6012 

S-6011, 

GOS en 

M&R 

S-6010 

KR-018 

S-6053 

S-6009 

S-6008 
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Stap 4: Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de Flora- en faunawet 

Op basis van de beschikbare gegevens, de bevindingen uit het terreinbezoek en de effectbeoordeling 

formuleren wij een gemotiveerde conclusie omtrent de haalbaarheid, eventueel onder voorwaarden, 

van de werkzaamheden (o.a. graafwerkzaamheden) en de noodzaak van een ontheffing ex art. 75 Flora- 

en faunawet. Daarnaast doen wij aanbevelingen voor tijdens de werkzaamheden en hoe om te gaan 

met de algemene zorgplicht voor beschermde soorten. Indien mitigerende maatregelen van toepassing 

zijn worden deze beschreven.  

 

1.4  Leeswijzer 

In het rapport wordt na de inleiding in hoofdstuk 1, de wetgeving aangeduid in hoofdstuk 2. Vervolgens 

zijn de gebiedsbeschrijving weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de bureaustudie en het 

verkennend terreinbezoek zijn beschreven in hoofdstuk 4 en vervolgens worden de effecten van de 

geplande activiteiten op beschermde gebieden en flora en fauna in de locaties getoetst (hoofdstuk 5). In 

het hoofdstuk 6 worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. Het activiteitenplan is uitgewerkt in 

hoofdstuk 7. 
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2 Wettelijk kader natuurbescherming 

2.1 Algemeen 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- en faunawet) 

en een gebiedsgericht spoor (Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natuurbeschermingswet 1998). De 

Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en de EHS en Natuurbeschermingswet 

1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 

is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd. 

 

Hier onder wordt het wettelijk kader kort beschreven. Voor een uitgebreide algemene beschrijving van 

de Flora- en faunawet, Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 wordt verwezen naar Bijlage 1. 

 

2.2  Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit deze 

wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 

voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van 

het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 

soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 

 

2.3  Ecologische hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het natuurbeleid. De EHS is in provinciale 

structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen moeten 

hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands zijn 

beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de 

nabijheid van de EHS en Natuurbeschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe 

zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of waarden 

van het gebied aantasten.  

 

2.4  Natura 2000 

Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd via de 

Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de nabijheid van de 

Natuurbeschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen 

ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de natuurlijke waarden van het gebied direct of 

indirect aantasten.  
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3 Gebiedsbeschrijvingen  

3.1  Gebiedsbeschrijving en voorgenomen werkzaamheden 

In de inleiding, paragraaf 1.1, zijn van de locaties de ligging en de voorgenomen werkzaamheden 

weergegeven. Hier onder volgt per locatie een beschrijving van de ligging en de betreffende 

voorgenomen werkzaamheden die relevant zijn voor flora en fauna. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd in het kader van modificaties aan het leidingentracé GNIP Valkenburg - Dinsdagse Wetering. 

Het betreffen voornamelijk relatief kleinschalige en tijdelijke werkzaamheden. 

3.1.1 Locatie S-6008 

Beschrijving: locatie S-6008 is gelegen langs Achterweg en Randweg Marine Vliegkamp in Valkenburg, 

deels op het terrein van vliegveld Valkenburg. Op de locatie is sprake van grasland, watergang met 

oevervegetatie en verharding. In de directe omgeving is sprake van bebouwing (kassen), watergangen 

en grasland. De begrenzing van de locatie is weergegeven in afbeelding 3.1. 

 

Werkzaamheden: ontgraven grond, verwijderen vegetatie, tijdelijk afdammen van de watergang, 

graafwerkzaamheden in waterbodem en inrichten werkterrein.  

 

 
Afbeelding 3.1: Begrenzing locatie S-6008 (rood omlijnd). Bron: Google maps. 

3.1.2 Locatie S-6009 

Beschrijving: locatie S-6009 is gelegen langs de Oegstgeesterweg in Rijnsburg. Op de locatie is sprake 

van weiland. De directe omgeving bestaat uit watergangen en bedrijventerrein. De begrenzing van de 

locatie is weergegeven in afbeelding 3.2. 

 

Werkzaamheden: graven van ontgravingsput van circa 50 bij 20 meter, verwijderen vegetatie, inrichten 

werkgebied. 
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Afbeelding 3.2: Begrenzing locatie S-6009 (rood omlijnd). Bron: Google maps. 

3.1.3 Locatie S-6010 

Beschrijving: locatie S-6011 is gelegen ten zuiden van de Vinkenweg in Rijnsburg. Op de locatie is sprake 

van weiland en een watergang. De directe omgeving bestaat uit weilanden, agrarische percelen en 

bosschages. De begrenzing van de locatie is weergegeven in afbeelding 3.3. 

 

Werkzaamheden: Verwijderen van schema, waarbij grond wordt ontgraven en vegetatie verwijderd. 

Daarnaast wordt een werkterrein ingericht. Mogelijk is het noodzakelijk om werkzaamheden in de sloot 

uit te voeren waarbij de sloot tijdelijk afgedamd en leeggepompt moet worden.  

3.1.4 Locatie S-6011, S-2135 en A-178 

Beschrijving: locatie betreft het terrein met gasontvangststation (GOS), een Meet&Regelstation (M&R 

Rijnsburg) plus afsluiterschema S-6011 en is gelegen ten noorden van de Vinkenweg in Rijnsburg. Op de 

locatie is sprake van bebouwing met verharding (het GOS en M&R Rijnsburg), met daaromheen een 

bosschage, begrenst door watergangen. Afsluiterschema S-6011 ligt aan de noord-westzijde van de 

bosschage. De directe omgeving betreft voornamelijk watergangen, bosschages, weiland en agrarische 

percelen. De begrenzing van de locatie is weergegeven in afbeelding 3.3. 

 

Werkzaamheden: verwijderen van de bosschage, kappen van bomen, het inrichten van een werkterrein 

en ontgraven van werkputten. Mogelijk is het noodzakelijk om (graaf)werkzaamheden in de sloot uit te 

voeren waarbij de sloot tijdelijk afgedamd en leeggepompt moet worden.  

 

 
Afbeelding 3.3: Begrenzing locatie S-6010 (geel omlijnd) en W-135 (rood omlijnd). Bron: Google maps. 
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3.1.5 Locatie S-6012 

Beschrijving: Locatie S-6012 is gelegen langs de Eerste Elsgeesterweg in Voorhout. Op de locatie en in 

de directe omgeving is sprake van agrarische percelen en watergangen. De begrenzing van de locatie is 

weergegeven in afbeelding 3.4. 

 

Werkzaamheden: graven van een sleuf van circa 200 meter lang en circa 10 meter breed, verwijderen 

vegetatie, tijdelijk afdammen van een aantal watergangen, inrichten werkterrein. 

3.1.6 Locatie S-6017 

Beschrijving: Locatie S-6017 is gelegen langs de Eerste Elsgeesterweg in Voorhout. Op de locatie en in 

de directe omgeving is sprake van agrarische percelen en watergangen. De begrenzing van de locatie is 

weergegeven in afbeelding 3.4. 

 

Werkzaamheden: graven sleuf van circa 130 meter lang en circa 10 meter breed, verwijderen vegetatie 

en tijdelijk afdammen watergang, graafwerkzaamheden in waterbodem, inrichten werkterrein. 

 

 
Afbeelding 3.4: Begrenzing locatie S-6012 (rood omlijnd) en S-6017 (geel omlijnd). Bron: Google maps. 

3.1.7 Locatie S-6014 

Beschrijving: locatie S-6014 is gelegen langs de Hoogeveenseweg in Noordwijkerhout. Op de locatie en 

in de directe omgeving is sprake van weiland en watergangen. De begrenzing van de locatie is 

weergegeven in afbeelding 3.5. 

 

Werkzaamheden: ontgraven grond, verwijderen vegetatie, mogelijk tijdelijk afdammen van de 

watergang en graafwerkzaamheden in de waterbodem, inrichten werkterrein. 

3.1.8 Locatie S-6046 

Beschrijving: deze locatie is gelegen nabij de Hoogeveenseweg in Noordwijkerhout. Op de locatie en in 

de directe omgeving is sprake van weiland en watergangen. De begrenzing van de locatie is 

weergegeven in afbeelding 3.4. 

 

Werkzaamheden: graven sleuf van circa 335 meter en een breedte van enkele meters, verwijderen 

vegetatie, tijdelijk afdammen van watergangen, graafwerkzaamheden in de waterbodem en inrichten 

werkterrein. 
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Afbeelding 3.4: Begrenzing locatie S-6014 (geel omlijnd) en S-6046 (geel omlijnd). Bron: Google maps. 

3.1.9 Locatie S-6053 

Beschrijving: locatie S-6053 is gelegen langs de Valkenbergerweg in Rijnsburg. De locatie betreft een 

grasland. De directe omgeving bestaat uit agrarische percelen, bosschages en ten zuiden van de locatie 

ligt rivier de Rijn. De begrenzing van de locatie is weergegeven in afbeelding 3.5. 

 

Werkzaamheden: ontgraven grond, verwijderen vegetatie en inrichten werkterrein. 

 

 
Afbeelding 3.5: Begrenzing locatie S-6053 (rood omlijnd). Bron: Google maps. 

3.1.10 Locatie KR-018 

Beschrijving: locatie KR-018 is gelegen nabij de Surinamestraat in Oegstgeest. Op de locatie is sprake 

van een agrarisch perceel, grasveld en een watergang. De begrenzing van het de locatie is weergegeven 

in afbeelding 3.6. 

 

Werkzaamheden: ontgraven grond, verwijderen vegetatie, tijdelijk afdammen van watergang, 

graafwerkzaamheden in waterbodem, inrichten werkterrein. 
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Afbeelding 3.6: Begrenzing locatie K-018 (rood omlijnd). Bron: Google maps. 
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4 Resultaten gebiedsonderzoek 

4.1  Beschermde soorten 

4.1.1 Bureauonderzoek 

Om een inschatting te maken van de soortgroepen en specifieke soorten die op en rond de locaties 

voorkomen, is de landelijke databank voor natuurwaarnemingen geraadpleegd, waaronder telmee.nl en 

waarneming.nl. Het invoerportaal waarneming.nl is een website waarop door vrijwilligers 

natuurwaarnemingen in Nederland worden verzameld. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke 

Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Er kan informatie over diverse soortgroepen tot 

op kilometerhokniveau worden verkregen. 

 

Volgens telmee.nl en waarneming.nl komen op de locaties en omgeving soorten voor van diverse 

soortgroepen. Aanvullende gegevens over het mogelijk voorkomen van beschermde soorten is 

verkregen uit verschillende verspreidingsatlassen. Het betreft hier gegevens van de soortgroepen 

broedvogels (SOVON, 2011), reptielen en amfibieën (www.RAVON.nl) en insecten 

(www.Naturalis.nl\EIS).  

 

Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie uit atlassen (5 x 5 kilometerhok) blijkt dat in of 

nabij de locaties in het verleden diverse beschermde soorten zijn aangetroffen. Dit betreft onderstaande 

zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3 Flora- en faunawet) soorten. Vogels zijn onderverdeeld in jaarrond 

beschermde soorten (categorie 1-4) en niet jaarrond beschermde soorten (categorie 5).  

 

Op de site telmee.nl (2008-2013) worden de volgende waarnemingen vermeld voor de directe omgeving 

(Flora- en faunawetsoorten Tabel 2, 3 of jaarrond beschermde vogels):  

 

Vogels 

Categorie 1-4 (nesten jaarrond beschermd): boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstraat, havik, 

huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, slechtvalk en sperwer. 

 

Zoogdieren 

Zwaarder beschermd: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis, meervleermuis, watervleermuis en franjestaart. 

 

Reptielen/amfibieën 

Zwaarder beschermd: rugstreeppad. 

 

Vlinders 

Zwaarder beschermd: geen. 

 

Libellen 

Zwaarder beschermd: geen. 

 

Vissen 

Zwaarder beschermd: bittervoorn, rivierdonderpad en kleine modderkruiper. 

 

Flora 

Zwaarder beschermd: bijenorchis, blauwe zeedistel, daslook, gele helmbloem, klein glaskruid, 

kluwenklokje, lange ereprijs, maretak, muurbloem, prachtklokje, rietorchis, ruig klokje, steenanjer, 

steenbreekvaren, stijf hardgras, tongvaren, wilde kievitsbloem, wilde marjolein, zwartsteel. 

 

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 

terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk op de locaties of de 

omgeving kunnen voorkomen.  
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Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent niet dat deze 

soorten zich op (of in de directe omgeving van) de locaties bevinden. De locaties omvatten slechts een 

klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. 

Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven 

worden over de voorkomende dan wel verwachte soorten op de locaties. 

4.1.2 Terreinbezoek 

Op 22 november 2013, bij bewolkt weer met een temperatuur van circa 7 C° (bron: knmi.nl), is een 

eenmalig terreinbezoek aan de tien locaties afgelegd door een deskundig ecoloog van Antea Group. 

Naast directe waarnemingen kan aan de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden 

geschetst van de aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden 

soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen 

biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk 

voorkomen van deze soorten in de locaties. In de volgende paragrafen wordt per locatie de aanwezige 

biotopen en de aangetroffen en/of de te verwachten soorten beschreven.  

 

Tijdens het terrein bezoek zijn diverse watergangen intensief bevist met een RAVON steeknet. De 

watergangen zijn niet alleen binnen de locatiecontouren bevist, maar ook in de directe omgeving en op 

plaatsen met de grootste kans op het aantreffen van vissen zoals nabij duikers en in de diepere delen. 

4.1.2.1 Locatie S-6008 (Valkenburg, langs Achterweg en Randweg Marine Vliegkamp) 

Locatie S-6008 ligt gedeeltelijk op vliegveld Valkenburg. Op de locatie is sprake van grasland (vliegveld), 

een watergang (sloot van circa 2 meter breed) met oevervegetatie en het gedeelte tussen de kassen is 

verhard met betonplaten.  

 

Het grasland bestaat voornamelijk uit algemene grassen, met ruigtekruiden langs de hekken. Op de 

oevers komen voornamelijk algemene grassen en kruiden als riet, fluitenkruid, witte dovenetel en 

paardenbloem voor. De vegetatie is opgemaakt uit algemene soorten. Uit de bureaustudie blijkt dat in 

de omgeving van de locatie diverse zwaarder beschermde plantensoorten voorkomen (zie §4.1.1). Uit 

gedetailleerde verspreidingsatlassen (waarneming.nl) blijken echter geen zwaarder beschermde soorten 

te zijn waargenomen in het kilometerhok waarin de locatie zich bevindt. Zwaarder beschermde soorten 

worden op basis van de verspreidingsgegevens van de soorten, het terreinbezoek en de aangetroffen 

biotopen niet verwacht. 

 

De locatie biedt geschikte biotopen voor algemeen voorkomende zoogdieren zoals konijn, mol en egel 

en algemene muis- en spitsmuissoorten. Uit de bureaustudie blijkt dat geen zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren voorkomen in de omgeving van de locatie. Er bevinden zich geen bomen of 

gebouwen in de locatie, waardoor het voorkomen van vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vleermuizen 

is uitgesloten. Wel wordt verwacht dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie.  

 

De oevervegetatie biedt geschikte nestlocaties voor algemene vogelsoorten. Op basis van de 

bureaustudie zijn in de omgeving van de locatie een aantal vogelsoorten van categorie 1-4 

waargenomen (zie § 5.1.1). De biotopen bieden geen geschikte nestlocaties voor deze soorten. Jaarrond 

beschermde nesten zijn dan ook niet aangetroffen. Mogelijk wordt de locatie gebruikt als 

foerageergebied van categorie 1-4 vogelsoorten. 

 

Tijdens het bevissen van de watergang zijn de zwaarder beschermde kleine modderkruiper (zie 

afbeelding 5.1) en algemeen voorkomende driedoornige stekelbaars gevangen. Uit de bureaustudie 

blijkt dat naast de kleine modderkruiper ook de zwaarder beschermde bittervoorn en rivierdonderpad 

voorkomen in de regio. De watergang biedt geen geschikt leefgebied voor de rivierdonderpad. De 

rivierdonderpad komt voor in zuurstofrijke wateren met voldoende schuilgelegenheid en heeft een 

voorkeur voor stromende wateren met beschutting (ravon.nl). Uit gedetailleerde verspreidingsatlassen 

(o.a. waarneming.nl) blijkt dat de bittervoorn niet in de directe omgeving van de locatie is 

waargenomen. Tijdens het intensief bevissen van de watergang is de bittervoorn niet gevangen. Op 
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basis van de verbreidingsgegevens en de uitgevoerde intensieve bevissing is het voorkomen van de 

bittervoorn op de locatie uit te sluiten. 

 

 
Afbeelding 5.1: Impressie van locatie S-6008 (links) en gevangen kleine modderkruiper (rechts). 

 

Uit de bureaustudie blijkt dat de zwaarder beschermde rugstreeppad in de regio van de locatie is 

waargenomen. De rugstreeppad komt voornamelijk voor in gebieden met een pionierkarakter en 

vergraafbaar zand, maar ook in vennen en in sloten in akker- en graslandgebieden. De rugstreeppad 

heeft een sterke voorkeur voor snel opwarmende wateren in de nabijheid van losgrondige zanderige 

bodems (DR, 2011). De locatie voldoet niet aan de habitatseisen van de rugstreeppad. Daarnaast blijkt 

uit gedetailleerde verspreidingsatlassen (o.a. waarneming.nl) dat de rugstreeppad niet in de directe 

omgeving van de locatie is waargenomen (zie afbeelding 5.2). In de regio is de rugstreeppad 

waargenomen in het duingebied langs de kust en in zandige (akker)landen ten zuiden van Katwijk en ten 

westen van Voorhout (zie afbeelding 5.2). Op basis van de verspreiding, habitatseisen en de 

aangetroffen biotopen is het voorkomen van de rugstreeppad op de locatie onwaarschijnlijk. Wel 

worden algemene amfibiesoorten zoals de bruine kikker en gewone pad verwacht. De locatie biedt geen 

geschikte biotopen voor reptielen zoals de in de regio voorkomende zandhagedis. Gezien de biotopen 

zullen enkel algemene vlinder- en libellensoorten aanwezig zijn.  

 

 
Afbeelding 5.2: Waarnemingen van de bittervoorn (links) en de rugstreeppad (rechts) in de omgeving van de tien 

locaties. Bron: waarneming.nl. 
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4.1.2.2 Locatie S-6009 (Rijnsburg, langs Oegstgeesterweg) 

Locatie S-6009 betreft een weiland. De vegetatie bestaat voornamelijk uit algemene grassen met 

kruidensoorten als madelief, boterbloem, distels, smalle weegbree, hondsdraf en witte dovenetel. De 

oevervegetatie wordt gedomineerd door algemene grassen met plaatselijk riet, zuring en wolfspoot. 

Aan de westzijde van de locatie staan een es en een gewone vlier. Zwaarder beschermde 

plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden niet verwacht op basis van het gebruik van de locatie, 

de voedselrijkdom van de biotopen en de verspreiding van de soorten in de omgeving. 

 

De locatie biedt geschikte biotopen voor algemene muis- en spitsmuissoorten. Tijdens het terreinbezoek 

zijn molshopen en sporen van konijnen waargenomen. In de bomen op de locatie zijn geen kieren en/of 

holen waargenomen die geschikte verblijf- en rustplaatsen bieden voor boombewonende vleermuizen. 

Wel wordt verwacht dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie.  

 

Tijdens het terreinbezoek is een groep foeragerende meerkoeten aangetroffen (zie afbeelding 5.3). De 

oevervegetatie biedt plaatselijk geschikte nestlocaties voor algemene watervogels. Op basis van de 

bureaustudie zijn in de omgeving van de locatie een aantal vogelsoorten van categorie 1-4 

waargenomen (zie 5.1.1). De locatie biedt echter geen geschikte nestlocaties voor deze soorten. 

Jaarrond beschermde nesten zijn dan ook niet aangetroffen. 

 

Aangezien geen werkzaamheden in de watergangen zijn voorzien, zijn deze ook niet bevist. De locatie 

biedt een geschikt leefgebied voor algemene amfibieën. Op basis van de verspreiding en habitatseisen 

van de rugstreeppad, wordt deze soort niet verwacht op de locatie. De locatie biedt geen geschikte 

biotopen voor reptielen. Gezien de biotopen zullen enkel algemene vlinder- en libellensoorten aanwezig 

zijn. 

 

 
Afbeelding 5.3: Impressie van locatie S-6009 (links) en foeragerende meerkoeten (rechts). 

 

4.1.2.3 Locatie S-6010 (Rijnsburg, langs Vinkenweg) 

locatie S-6010 betreft een paardenwei (zie afbeelding 5.4). De vegetatie op de locatie bestaat uit 

algemene gras- en kruidensoorten zoals Engels raaigras, paardenbloem en zuring. Beschermde 

plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden niet verwacht op basis van de voedselrijkdom van de 

biotopen. 

 

De locatie biedt een geschikt biotoop voor algemene voorkomende zoogdieren. Foeragerende 

vleermuizen worden verwacht op en rondom de locatie. De oevervegetatie biedt geschikte nestlocaties 

voor algemene vogelsoorten, maar niet voor vogelsoorten van categorie 1-4.  

 

Tijdens het bevissen van de watergang is de driedoornige stekelbaars gevangen. Op de locatie is sprake 

van een doodlopende, ondiepe sloot met een dikke laag bagger. Dit gedeelte van de sloot is niet 

geschikt voor de bittervoorn en rivierdonderpad en minder geschikt voor de kleine modderkruiper. De 
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kleine modderkruiper is niet gevangen tijdens het intensief bevissen van de watergang. Het voorkomen 

van zwaarder beschermde vissen is op basis van de aard van de watergang op de locatie en het intensief 

bevissen uit te sluiten.  

 

De locatie biedt geen geschikt leefgebied voor de zwaarder beschermde rugstreeppad of voor reptielen. 

Wel worden algemene amfibieën verwacht. Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen 

komen enkel algemene vlinder- en libellensoorten voor. 

 

 
Afbeelding 5.4: Impressies van locatie S-6010. 

 

4.1.2.4 Locatie S-6011, S-2135 en A-178 (GOS en M&R Rijnsburg) 

Op de locatie is sprake van verharding en bebouwing in het omheinde meet- en regelstation (zie 

afbeelding 5.5). Op het omringende terrein is sprake van een bosschage (zie afbeelding 5.5) met 

aangrenzende watergangen. De bosschage bestaat voornamelijk uit eik, Spaanse aak, zwarte els, 

gewone vlier, populier, lijsterbes en hazelaar. In de ondergroei staan voornamelijk brandnetel, 

hondsdraf, fluitenkruid, kleefkruid, braam en rode kornoelje. Langs de randen van de bosschage en de 

watergang komt voornamelijk fluitenkruid, brandnetel, berenklauw, riet, distels, smeerwortel en 

algemene grassoorten voor. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden niet 

verwacht in dit voedselrijke biotoop.  

 

De bosschage biedt een geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende muizen en spitsmuizen. 

Daarnaast worden soorten als konijn, mol, egel verwacht en kunnen soorten als haas, wezel, bunzing, 

hermelijn en vos de locatie incidenteel aandoen. In de relatief jonge bomen op de locatie zijn geen 

kieren en/of holen waargenomen die geschikt zijn voor boombewonende vleermuizen. De bomen 

bieden derhalve geen geschikte verblijf- en rustplaatsen voor vleermuizen. Wel wordt verwacht dat 

vleermuizen foerageren op en rondom de locatie.  

 

Tijdens het terreinbezoek is de kraai en de havik waargenomen. Er zijn een tweetal kraaiennesten 

aangetroffen. De biotopen bieden dan ook geschikte nestlocaties en foerageergebied voor algemene 

vogelsoorten. Op basis van de bureaustudie zijn in de omgeving van de locatie een aantal vogelsoorten 

van categorie 1-4 waargenomen (zie 5.1.1). De locatie biedt in potentie geschikte nestlocaties voor deze 

soorten zoals de havik. Jaarrond beschermde nesten zijn echter niet aangetroffen. 

 

Tijdens het bevissen van de watergangen is de driedoornige stekelbaars gevangen. Er zijn geen zwaarder 

beschermde vissen gevangen tijdens het intensief bevissen van de watergangen binnen de 

locatiecontour en de directe omgeving. Het voorkomen van zwaarder beschermde vissen is op basis van 

de verspreiding van de soorten en het intensief bevissen uit te sluiten.  

 

Gezien de habitatseisen van de in de omgeving waargenomen rugstreeppad biedt de locatie geen 

geschikt biotoop voor deze zwaarder beschermde soort. Wel worden algemene amfibiesoorten zoals de 

bruine kikker en gewone pad verwacht. De locatie biedt geen geschikt leefgebied voor reptielen zoals de 
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zandhagedis. Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen komen enkel algemene vlinder- 

en libellensoorten voor. 

 

 
Afbeelding 5.5: Impressies van locatie W-135; M&R station Rijnsburg (links) en omliggende bosschage (rechts)  

 

4.1.2.5 Locatie S-6012 (Voorhout, langs Eerste Elsgeesterweg) 

Op de locatie is sprake van agrarische percelen en sloten (zie afbeelding 5.6). De agrarische percelen 

worden gedomineerd door algemene grassen, met hier en daar zuring en distels. De oevervegetatie was 

ten tijde van het terreinbezoek kort gemaaid en betreft voornamelijk algemene grassen en riet. 

Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden niet verwacht in deze voedselrijke 

biotopen. 

 

De locatie biedt een geschikt biotoop voor algemene muis- en spitsmuissoorten en zoogdieren zoals vos, 

haas, konijn, mol en egel. Daarnaast kunnen soorten als haas, wezel, bunzing, hermelijn en vos de 

locatie incidenteel aandoen. Foeragerende vleermuizen worden verwacht op en rondom de locatie. De 

oevervegetatie biedt in potentie geschikte nestlocaties voor algemene vogelsoorten, maar niet voor 

vogelsoorten van categorie 1-4. Tijdens het terreinbezoek is een foeragerende roofvogel aangetroffen.  

 

Tijdens het intensief bevissen van de watergangen zijn de zwaarder beschermde kleine modderkruiper 

en de algemeen voorkomende tiendoornige stekelbaars gevangen. Uit de bureaustudie blijkt dat naast 

de kleine modderkruiper in de regio de zwaarder beschermde bittervoorn en rivierdonderpad voorkomt. 

De watergangen zijn niet geschikt voor de rivierdonderpad. Uit gedetailleerde verspreidingsatlassen 

(o.a. waarneming.nl) blijkt dat de bittervoorn niet in de directe omgeving van de locatie is 

waargenomen. Tijdens het intensief bevissen van de watergang is de bittervoorn dan ook niet gevangen. 

Op basis van de verbreidingsgegevens en de uitgevoerde intensieve bevissing is het voorkomen van de 

bittervoorn op de locatie uit te sluiten. 

 

In de directe omgeving van de locatie zijn zandige akkerlanden met sloten aanwezig, in potentie geschikt 

als leefgebied voor de rugstreeppad. Er zijn echter geen waarnemingen bekend van de rugstreeppad in 

de directe omgeving van de locatie (o.a. waarneming.nl, zie afbeelding 5.2). Er zijn namelijk geen 

waarneming bekend van de rugstreeppad in het gebied ten zuiden van de dorpskern van Voorhout. Op 

de locatie is geen sprake van een terrein met makkelijk vergraafbare zandige grond met een 

pionierskarakter. Gezien de habitatseisen van de rugstreeppad is de locatie een suboptimaal leefgebied 

voor de rugstreeppad. Op basis van de verspreiding van de rugstreeppad en de aangetroffen biotopen, 

is het voorkomen van de soort op de locatie niet waarschijnlijk. Wel worden algemene amfibiesoorten 

zoals de bruine kikker en gewone pad verwacht. De locatie biedt geen geschikte biotopen voor 

reptielen. Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen komen enkel algemene vlinder- en 

libellensoorten voor. 
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Afbeelding 5.6: Impressies van locatie S-6012; agrarische percelen met sloten. 

 

4.1.2.6 Locatie S-6017 (Voorhout, langs Eerste Elsgeesterweg) 

Locatie S-6017 komt overeen met locatie S-6012. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en 

worden niet verwacht in dit voedselrijke biotoop. De locatie is geschikt voor algemeen voorkomende 

zoogdieren en de oevervegetatie biedt in potentie geschikte nestlocaties voor algemene watervogels. 

De locatie wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied voor vleermuizen en categorie 1-4 vogelsoorten. 

 

De locatiecontour doorkruist één sloot en een greppel. De sloot is onderdeel van een netwerk aan 

sloten die aan elkaar verbonden zijn. Tijdens het intensief bevissen van de watergangen zijn de zwaarder 

beschermde kleine modderkruiper en de algemeen voorkomende baars en tiendoornige stekelbaars 

gevangen (zie afbeelding 5.7). Op basis van de verspreidingsgegevens, de aard van de watergang en de 

uitgevoerde intensieve bevissing is het voorkomen van de bittervoorn en rivierdonderpad binnen de 

locatiecontour uit te sluiten.  

 

Gezien de verspreiding en habitatseisen van de rugstreeppad, wordt deze soort niet verwacht op de 

locatie. Wel worden algemene amfibiesoorten verwacht. De locatie biedt geen geschikte biotopen voor 

reptielen. Er kunnen algemene vlinder- en libellensoorten aanwezig zijn.  

 

 
Afbeelding 5.7: Impressie van locatie S-6017 (links) en gevangen kleine modderkuirper, baars en tiendoornige 

stekelbaars. 

 

4.1.2.7 Locatie S-6014 (Noordijkerhout, langs Hoogeveenseweg) 

De locatie betreft een weiland (zie afbeelding 5.8) met algemene grassen en kruiden. Beschermde 

plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden niet verwacht in dit voedselrijke biotoop.  

 

De locatie biedt geschikte biotopen voor algemene zoogdieren en wordt naar verwachting gebruikt als 

foerageergebied voor vleermuizen. 
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De oevervegetatie biedt in potentie geschikte nestlocaties voor watervogels, zoals de waargenomen 

meerkoet en wilde eend. De locatie biedt geen geschikte nestlocaties voor vogels van categorie  

1-4.  

 

De watergang betreft een ondiepe smalle sloot met een dikke laag bagger en is daarmee niet geschikt 

voor de bittervoorn en rivierdonderpad en minder geschikt voor de kleine modderkruiper. De kleine 

modderkruiper is niet gevangen tijdens het intensief bevissen van de watergang op de locatie en de 

directe omgeving. Het voorkomen van zwaarder beschermde vissen is op basis van de aard van de 

watergang op de locatie en het intensief bevissen uit te sluiten. 

 

Gezien de verspreiding en habitatseisen van de rugstreeppad, wordt deze soort niet op de locatie. Wel 

worden algemene amfibiesoorten verwacht. De locatie biedt geen geschikte biotopen voor reptielen. Er 

kunnen algemene vlinder- en libellensoorten aanwezig zijn.  

 

 
Afbeelding 5.8: Impressies van locatie S-6014. 

 

4.1.2.8 Locatie S-6046 (Noordijkerhout, nabij Hoogeveenseweg) 

De locatie bestaat uit agrarische percelen en een aantal watergangen (zie afbeelding 5.9). De agrarische 

percelen worden gedomineerd door algemene grassen, met hier en daar algemene kruidensoorten als 

distels en zuring. De oevervegetatie betreft voornamelijk riet en algemene grassen. Beschermde 

plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van de voedselrijkdom van de biotopen niet 

verwacht.  

 

De locatie biedt geschikte biotopen voor algemene zoogdieren en wordt naar verwachting gebruikt als 

foerageergebied voor vleermuizen. De oevervegetatie biedt in potentie geschikte nestlocaties voor 

algemene watervogels. Er zijn geen geschikte nestlocaties voor vogels van categorie 1-4.  

 

Tijdens het bevissen van de watergang is de driedoornige stekelbaars gevangen. De watergangen 

betreffen ondiepe, smalle sloten met een dikke laag bagger. Deze sloten zijn niet geschikt als leefgebied 

voor de bittervoorn en rivierdonderpad en minder geschikt voor de kleine modderkruiper. De kleine 

modderkruiper is niet gevangen tijdens het intensief bevissen van de watergangen op de locatie en in de 

directe omgeving. Het voorkomen van zwaarder beschermde vissen is op basis van de aard van de 

watergangen op de locatie en het intensief bevissen uit te sluiten.  

 

In de directe omgeving van de locatie zijn zandige akkerlanden met sloten aanwezig, in potentie geschikt 

als leefgebied voor de rugstreeppad. Er zijn echter geen waarnemingen bekend van de rugstreeppad in 

de directe omgeving van de locatie (o.a. waarneming.nl, zie afbeelding 5.2). Op de locatie is geen sprake 

van een terrein met makkelijk vergraafbare zandige grond met een pionierskarakter. Gezien de 

habitatseisen van de rugstreeppad is de locatie een suboptimaal leefgebied voor de rugstreeppad. Op 

basis van de verspreiding van de rugstreeppad en de aangetroffen biotopen, is het voorkomen van de 

soort op de locatie niet waarschijnlijk. Wel worden algemene amfibiesoorten zoals de bruine kikker en 
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gewone pad verwacht. De locatie biedt geen geschikte biotopen voor reptielen. Op basis van de 

bureaustudie en de aangetroffen biotopen komen enkel algemene vlinder- en libellensoorten voor. 

 

 
Afbeelding 5.9: Impressies van locatie S-6046. 

 

4.1.2.9 Locatie S-6053 (Rijnsburg, langs Valkenbergerweg) 

Locatie S-6053 (zie afbeelding 5.10) is gelegen in een park bestaat uit een grasland, gedomineerd door 

algemene grassen, met hier en daar distels en zuring en aangeplant tuingroen. Beschermde 

plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van de aard en de voedselrijkdom van het 

biotoop niet verwacht. 

 

De locatie biedt een geschikt biotoop voor algemene zoogdieren en amfibieën en wordt naar 

verwachting gebruikt als foerageergebied voor vleermuizen. De grasvegetatie biedt in potentie 

geschikte nestlocaties voor algemene weidevogels, maar niet voor soorten van categorie 1-4.  

 

Op basis van de bureaustudie, de verspreiding van de soorten en/of het aangetroffen biotoop komen 

geen zwaarder beschermde vissen, amfibieën, reptielen, vlinders en libellen voor op de locatie. 

 

 
Afbeelding 5.10: Impressies van locatie S-6053. 

 

4.1.2.10 Locatie KR-018 (Oegstgeest, langs Surinameweg) 

De locatie bestaat uit een agrarisch perceel, een grasland en een watergang (sloot) met oevervegetatie 

(zie afbeelding 5.11). Ten tijde van het terreinbezoek was het agrarisch perceel onbegroeid. Het 

grasland wordt gedomineerd door algemene grassen het hier en daar soorten als madelief en 

paardenbloem. De oevervegetatie betreft voornamelijk algemene grassen en riet. Beschermde 

plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van de aard en de voedselrijkdom van de 

biotopen niet verwacht.  
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De locatie biedt geschikte biotopen voor algemene zoogdieren en amfibieën en wordt naar verwachting 

gebruikt als foerageergebied voor vleermuizen. De oevervegetatie biedt geschikte nestlocaties voor 

algemene watervogels. De locatie biedt geen geschikte nestlocaties voor vogels van categorie 1-4.  

 

Tijdens het bevissen van de watergang is geen enkele vis gevangen. De sloot was ondiep en had een 

harde zandige bodem. De sloot is daardoor niet geschikt als leefgebied voor de kleine modderkruiper, 

bittervoorn en rivierdonderpad. Gezien de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving, wordt de 

soort niet verwacht op de locatie. Op basis van de bureaustudie en de biotopen komen geen zwaarder 

beschermde reptielen, vlinders en libellen voor op de locatie. 

 

 
Afbeelding 5.11: Impressies van locatie KR-018. 

 

4.2  Beschermde gebieden 

Locatie S-6012, S-6014, S6017 en S-6046 bevinden zich in een weidevogelgebied, waarvan locatie S-6012 

en S-6017 zijn bestempeld als belangrijk weidevogelgebied. Locatie S-6014 en S-6046 zijn onderdeel van 

de EHS van de provincie Zuid-Holland. Op de interactieve kaart van de provincie Zuid-Holland wordt de 

EHS waar de locaties zich in bevinden bestempeld als 'overige nieuwe natuur'. De locaties hebben 

behoudens weidevogelgebied geen natuurbeheertype. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot 

een 'vochtig weidevogelgrasland'. 

 

Van alle tien de locaties liggen locatie S6014 en S-6008 het dichts bij natura-200 gebieden. Circa 2,4 

kilometer te westen van S-6014 is het Natura-2000 gebied 'Coepelduynen' gelegen en circa 2,3 

kilometer ten westen van S-6008 ligt het Natura-200 gebied 'Meijendel & Berkheide'.  

 

 

  
Afbeelding 5.12. Globale ligging locaties S-6012, S-6014, S6017 en S-6046 (rode cirkels) t.o.v. EHS, weidevogelgebied 

en Natura-2000 gebied Coepelduynen. Bron: Website provincie Zuid-Holland 

 

S-6046 
S-6014 

S-6017 

S-6012 



N.V. Nederlandse Gasunie   

Natuurtoets ten behoeve van 10 modificaties GNIP Valkenburg - Dinsdagse Wetering 

Projectnr. 264707, 14 februari 2014, rev 00 

 

  

blad 22 van 44 
 

 

 

5 Effectbepaling 

5.1  Effecten beschermde soorten 

Uit de bureaustudie en de terreinbezoeken blijkt dat op diverse locaties (zwaarder) beschermde 

diersoorten zijn aangetroffen of worden verwacht. In de volgende paragrafen worden per locatie kort de 

voorgenomen werkzaamheden en consequenties besproken. 

5.1.1 Locatie S-6008 (Valkenburg, langs Achterweg en Randweg Marine Vliegkamp) 

Broedvogels 

Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij verwijdering van 

de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1-4-

vogelsoorten. De locaite biedt geen geschikt broedlocaties voor deze vogelsoorten. Er zijn dan ook geen 

jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Het voorkomen van jaarrond beschermde nesten is dan ook 

uit te sluiten. 

 

De vegetatie op de locatie biedt geschikte nestlocaties voor algemeen voorkomende water- en 

weidevogels. Voor de voorgenomen werkzaamheden dient daarom rekening gehouden te worden met 

de aanwezigheid van broedvogels tijdens het broedseizoen. Alle vogelnesten zijn namelijk beschermd 

tijdens het broedseizoen (globaal half maart tot begin augustus). Om effecten op (broed)vogels te 

voorkomen is het van belang dat geen verstoring van de reproductie optreedt.  

  

Effecten zijn er alleen indien actuele broedgevallen op de locatie aanwezig zijn als de werkzaamheden 

plaatsvinden in het broedseizoen. Om verstoring van broedende vogels te voorkomen kunnen een 

aantal maatregelen genomen worden. Om effecten op voorhand te voorkomen wordt geadviseerd om 

de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Indien de werkzaamheden aanvangen vóór 

het broedseizoen, is sprake van verstoring voor de vogels tot broeden komen en kan er eventueel ook in 

het broedseizoen gewerkt worden. Indien de planning dit niet toelaat en er tijdens het broedseizoen 

gewerkt dient te worden, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor broedvogels. Dit 

kan worden gedaan door de oevervegetatie vóór het broedseizoen kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden door periodiek te maaien. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot 

broeden komen op de locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient de locatie kort voor aanvang 

van de werkzaamheden gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog. Indien sprake is van 

actuele broedgevallen dan kan de locatie niet worden vrijgegeven en zullen de werkzaamheden 

uitgesteld moeten worden tot de vogels zijn uitgebroed. 

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren in de locatie uit te sluiten. Er geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. De 

werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Uit de bureaustudie blijkt dat de zwaarder beschermde rugstreeppad in de omgeving van de locatie 

voorkomt. Gezien de biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en de habitateisen, 

wordt deze soort niet verwacht op de locatie. De locatie is niet geschikt voor reptielen zoals de in de 

omgeving voorkomende zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van de amfibieën en 

reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  
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Vissen 

Uit de bureaustudie komt naar voren dat de zwaarder beschermde bittervoorn, kleine modderkruiper 

en rivierdonderpad in de regio zijn waargenomen. De kleine modderkruiper is aangetroffen in de 

watergang. De watergang is niet geschikt voor de rivierdonderpad. Uit bestudering van gedetailleerde 

verspreidingsatlassen (o.a. waarneming.nl) blijkt dat de bittervoorn niet op de locatie en in directe 

omgeving is waargenomen. Tijdens het intensief bevissen van de watergang is de bittervoorn niet 

gevangen. Op basis van het bureauonderzoek en de uitgevoerde intensieve bevissing is het voorkomen 

van de bittervoorn en rivierdonderpad op de locatie uit te sluiten. 

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de watergang dient rekening gehouden te worden met de 

aanwezigheid van de kleine modderkruiper. Voor de kleine modderkruiper (Tabel 2) geldt voor 

ruimtelijke ontwikkeling & inrichting en bestendig beheer en onderhoud een vrijstelling, mits de 

werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EZ goedgekeurde 

gedragscode. Een goedgekeurde gedragscode is de Gedragscode van de Unie van Waterschappen 

(2012). Op basis van de werkwijze, de gedragscode van de Unie van Waterschappen en de 

soortenstandaard van de kleine modderkruiper zijn de benodigde mitigerende maatregelen bepaald. 

 

Mitigerende maatregelen: 

• Het heeft de voorkeur om de mitigerende werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare 

voortplantingsperiode van de kleine modderkuiper. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden bij 

voorkeur uitgevoerd worden in de periode augustus tot maart.  

• Tijdens de mitigerende werkzaamheden moet de luchttemperatuur boven het vriespunt liggen 

en er mag geen ijs aanwezig zijn in de watergang. De watertemperatuur moet beneden de 25 

graden Celsius liggen. 

• Indien niet in de voorkeursperiode augustus - maart gewerkt kan worden, dient het af te 

dammen deel van de watergang onaantrekkelijk gemaakt te worden voor de kleine 

modderkruiper. Dit wordt gedaan door: 

o Het af te dammen gedeelte van de watergang vanaf maart periodiek te schonen. Dit 

kan zowel handmatig als machinaal gedaan worden.  

o Dit houdt in dat de watervegetatie en oevervegetatie om de circa 4 weken (afhankelijk 

van de weersomstandigheden) gekort, verwijderd en/of verplaatst wordt. 

• Voorafgaand aan het plaatselijk afdammen worden de aanwezige vissen en andere organismen 

verjaagd. 

• Na het plaatsen van de dammen wordt het water weggepompt tot de waterdiepte circa 30-40 

cm bedraagt. Hierna worden de aanwezige vissen, amfibieën en andere organismen tijdig 

weggevangen en elders in dezelfde watergang met geschikt habitat uitgezet. 

• Het afdammen en verjagen en wegvangen van de aanwezige organismen worden uitgevoerd 

onder begeleiding van een ecologisch deskundig persoon
1
. 

• De werkwijze wordt vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Dit protocol moet op de locatie 

aanwezig zijn en onder de betrokken partijen bekend zijn. De werkzaamheden moeten 

aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd. 

• Na afronding van de werkzaamheden wordt de watergang weer in oorspronkelijke staat 

hersteld. 

 

 

 
1. Ondere een ecologisch deskundige wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet een persoon verstaan die 

aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie doordat deze: 

- op HBO- of universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie, en/of; 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus 

en/of werkzaam is voor een terreinbeherende organisatie; 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam 

voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Das en Boom, Zoogdiervereniging 

VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS 

Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en 

Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied),en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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Er is sprake is van tijdelijke en kleinschalige werkzaamheden. Na uitvoering van de werkzaamheden 

wordt de watergang in oorspronkelijk staat hersteld. In de directe omgeving is veel alternatief 

leefgebied aanwezig. De gunstige staat van instandhouding van de kleine modderkruiper is niet in het 

geding. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden met bovenstaande mitigerende maatregelen zijn 

geen overtredingen van de Flora en Faunawet aan de orde. Een ontheffing is niet noodzakelijk. Om er 

zeker van te zijn dat de mitigerende maatregelen voldoende zijn, kunnen de maatregelen in de vorm van 

een ontheffing worden ingediend bij het bevoegd gezag (DR).  

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. Op basis van de verspreiding van de 

zwaarder beschermde soorten in de omgeving, het terreinbezoek en de aangetroffen biotopen is het 

voorkomen van zwaarder beschermde soorten uit te sluiten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.2 Locatie S-6009 (Rijnsburg, langs Oegstgeesterweg) 

Broedvogels 

De locatie biedt geen geschikte broedlocaties voor categorie 1-4 vogelsoorten. Er zijn dan ook geen 

jaarrond beschermde nesten aangetroffen. De oevervegetatie is geschikt als nestlocaties voor algemene 

watervogels. Voor de voorgenomen werkzaamheden dient dan ook rekening gehouden te worden met 

de aanwezigheid van broedvogels tijdens het broedseizoen.  

 

Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 

voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. Indien de planning dit niet toelaat, wordt 

geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het 

broedseizoen kort te maaien en tijdens het broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat vogels tot broeden komen op de locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient de 

locatie kort voor aanvang van de werkzaamheden gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog. 

Indien sprake is van actuele broedgevallen dan kan de locatie niet worden vrijgegeven en zullen de 

werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot de broedgevallen zijn uitgebroed. 

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Uit de bureaustudie komt naar voren dat de zwaarder beschermde rugstreeppad in de omgeving van de 

locatie voorkomt. Gezien de biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en de 

habitateisen, worden deze soort niet verwacht op de locatie. De locatie is niet geschikt voor reptielen 

zoals de in de omgeving voorkomende zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van de 

amfibieën en reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Er worden geen werkzaamheden in de aangrenzende watergangen uitgevoerd. Effecten op zwaarder 

beschermde vissoorten zijn uitgesloten.  
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Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.3 Locatie S-6010 (Rijnsburg, langs Vinkenweg) 

Broedvogels 

Voor de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. 

Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor 

broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient de locatie kort voor aanvang van de werkzaamheden 

gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog. Indien sprake is van actuele broedgevallen dan kan 

de locatie niet worden vrijgegeven en zullen de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot de 

vogels zijn uitgebroed. 

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Gezien de biotopen op de locatie, de verspreiding van de rugstreeppad en de zandhagedis in de 

omgeving en hun habitateisen, worden deze soorten niet verwacht op de locatie. De gunstige staat van 

instandhouding van de amfibieën en reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen 

werkzaamheden.  

 

Vissen 

Tijdens het intensief bevissen zijn geen zwaarder beschermde vissen aangetroffen. Deze worden op 

basis van de aarde van de watergang ook niet verwacht op de locatie. Wel kunnen algemene vissoorten 

aanwezig zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden in de watergang is de algemene zorgplicht 

van toepassing (zie bijlage 1). 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.4 Locatie S-6011, S-2135 en A-178 (GOS en M&R Rijnsburg) 

Broedvogels 

Een aantal bomen op de locatie biedt in potentie geschikte nestlocaties van categorie 1-4 vogelsoorten. 

Jaarrond beschermde nesten zijn echter niet aangetroffen. De bosschage biedt ook geschikte 
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nestlocaties voor algemeen voorkomende vogels. Tijdens het terreinbezoek zijn twee kraaiennesten 

aangetroffen.  

 

Voor de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. 

Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor 

broedvogels door buiten het broedseizoen de bomen te kappen en de overige vegetatie kort te maaien 

en tijdens het broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden 

komen op de locatie.  

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. In de bomen zijn geen kieren, holen en/of gaten 

aangetroffen die vaste rust- en/of verblijfplaatsen bieden of toegang daartoe verlenen. Het voorkomen 

van vaste rust- en/of verblijfplaatsen is dan ook uit te sluiten. Verwacht wordt dat vleermuizen 

foerageren langs de bomen op de locatie. In de directe omgeving is voldoende alternatief 

foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Gezien de biotopen op de locatie, de verspreiding van de rugstreeppad en de zandhagedis in de 

omgeving en hun habitateisen, worden deze soorten niet verwacht op de locatie. De gunstige staat van 

instandhouding van de amfibieën en reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen 

werkzaamheden.  

 

Vissen 

Tijdens het intensief bevissen zijn geen zwaarder beschermde vissen aangetroffen. Deze worden op 

basis van de aarde van de watergang ook niet verwacht op de locatie. Wel kunnen algemene vissoorten 

aanwezig zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden in de watergang is de algemene zorgplicht 

van toepassing (zie bijlage 1). 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.5 Locatie S-6012 (Voorhout, langs Eerste Elsgeesterweg) 

Broedvogels 

De locatie biedt geen geschikte nestlocaties van vogels van categorie 1-4. Het voorkomen van jaarrond 

beschermde nesten is dan ook uit te sluiten. De locatie maakt deel uit van foerageergebied van 

categorie 1-4 vogelsoorten. De werkzaamheden hebben echter geen blijvende effecten op het 

foerageergebied en in de directe omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.  

 

De vegetatie op de locatie biedt geschikte nestlocaties voor algemeen voorkomende water- en 

weidevogels. Voor de voorgenomen werkzaamheden dient dan ook rekening gehouden te worden met 

de aanwezigheid van broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt 

geadviseerd om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan 

te laten vangen. Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te 

maken voor broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens 

het broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie.  
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Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Op basis van de aangetroffen biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en hun 

habitateisen, wordt deze soorten niet verwacht op de locatie. De locatie biedt geen geschikt leefgebied 

voor de zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van zwaarder beschermde amfibieën en 

reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Bij het intensief bevissen van de watergangen is de kleine modderkruiper aangetroffen. Het voorkomen 

van de bittervoorn en de rivierdonderpad is op basis van het intensief bevissen en de verspreiding van 

de soorten in de omgeving uit te sluiten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de watergangen 

dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de kleine modderkruiper. Voor de kleine 

modderkruiper (Tabel 2) geldt voor ruimtelijke ontwikkeling & inrichting en bestendig beheer en 

onderhoud een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Een goedgekeurde gedragscode is de Gedragscode van de 

Unie van Waterschappen (2012). De werkzaamheden zijn kleinschalig en tijdelijk van aard. De gunstige 

staat van instandhouding is niet in het geding indien de nodige mitigerende maatregelen genomen 

worden. Op basis van de aard van de werkzaamheden, de gedragscode van de unie van waterschappen 

de soortenstandaard van de kleine modderkruiper dienen mitigerende maatregelen genomen te 

worden zoals beschreven in §5.1.1, onder het kopje 'vissen'. 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.6 Locatie S-6017 (Voorhout, langs Eerste Elsgeesterweg) 

Broedvogels 

De locatie biedt geen geschikte nestlocaties van vogels van categorie 1-4. Het voorkomen van jaarrond 

beschermde nesten is dan ook uit te sluiten. De locatie maakt deel uit van foerageergebied van 

categorie 1-4 vogelsoorten. De werkzaamheden hebben echter geen blijvende effecten op het 

foerageergebied en in de directe omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig.  

 

De vegetatie op de locatie biedt geschikte nestlocaties voor algemeen voorkomende water- en 

weidevogels. Voor de voorgenomen werkzaamheden dient dan ook rekening gehouden te worden met 

de aanwezigheid van broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt 

geadviseerd om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan 

te laten vangen. Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te 

maken voor broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens 

het broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie.  
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Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Op basis van de aangetroffen biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en hun 

habitateisen, wordt deze soorten niet verwacht op de locatie. De locatie biedt geen geschikt leefgebied 

voor de zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van zwaarder beschermde amfibieën en 

reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Bij het intensief bevissen van de watergangen is de kleine modderkruiper aangetroffen. Het voorkomen 

van de bittervoorn en de rivierdonderpad is op basis van het intensief bevissen en de verspreiding van 

de soorten in de omgeving uit te sluiten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de watergangen 

dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de kleine modderkruiper. Voor de kleine 

modderkruiper (Tabel 2) geldt voor ruimtelijke ontwikkeling & inrichting en bestendig beheer en 

onderhoud een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de 

minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Een goedgekeurde gedragscode is de Gedragscode van de 

Unie van Waterschappen (2012). De werkzaamheden zijn kleinschalig en tijdelijk van aard. De gunstige 

staat van instandhouding is niet in het geding indien de nodige mitigerende maatregelen genomen 

worden. Op basis van de aard van de werkzaamheden, de gedragscode van de unie van waterschappen 

de soortenstandaard van de kleine modderkruiper dienen mitigerende maatregelen genomen te 

worden zoals beschreven in §5.1.1, onder het kopje 'vissen'. 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.7 Locatie S-6014 (Noordwijkerhout, langs Hoogeveenseweg) 

Broedvogels 

Voor de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. 

Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor 

broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient de locatie kort voor aanvang van de werkzaamheden 

gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog. 

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  
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Reptielen en amfibieën 

Op basis van de aangetroffen biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en hun 

habitateisen, wordt deze soorten niet verwacht op de locatie. De locatie biedt geen geschikt leefgebied 

voor de zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van zwaarder beschermde amfibieën en 

reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Tijdens het intensief bevissen zijn geen zwaarder beschermde vissen aangetroffen. Deze worden op 

basis van de aard van de watergang ook niet verwacht op de locatie. Wel kunnen algemene vissoorten 

aanwezig zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden in de watergang is de algemene zorgplicht 

van toepassing (zie bijlage 1). 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.8 Locatie S-6046 (Noordwijkerhout, nabij Hoogeveenseweg) 

Broedvogels 

Voor de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. 

Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor 

broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient het plangebied kort voor aanvang van de 

werkzaamheden gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog. 

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Op basis van de aangetroffen biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en hun 

habitateisen, wordt deze soorten niet verwacht op de locatie. De locatie biedt geen geschikt leefgebied 

voor de zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van zwaarder beschermde amfibieën en 

reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Tijdens het intensief bevissen zijn geen zwaarder beschermde vissen aangetroffen. Deze worden op 

basis van de aard van de watergang ook niet verwacht op de locatie. Wel kunnen algemene vissoorten 

aanwezig zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden in de watergang is de algemene zorgplicht 

van toepassing (zie bijlage 1). 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 
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Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.9 Locatie S-6053 (Rijnsburg, langs Valkenbergerweg) 

Broedvogels 

Voor de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. 

Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor 

broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient de locatie kort voor aanvang van de werkzaamheden 

gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog.  

 

Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Op basis van de aangetroffen biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en hun 

habitateisen, wordt deze soorten niet verwacht op de locatie. De locatie biedt geen geschikt leefgebied 

voor de zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van zwaarder beschermde amfibieën en 

reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Er worden geen werkzaamheden in de aangrenzende watergangen uitgevoerd. Effecten op zwaarder 

beschermde vissoorten zijn uitgesloten.  

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.1.10 Locatie KR-018 (Oegstgeest, langs Surinamestraat) 

Broedvogels 

Voor de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen wordt geadviseerd om de 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of voor het broedseizoen aan te laten vangen. 

Indien de planning dit niet toelaat, wordt geadviseerd om het terrein ongeschikt te maken voor 

broedvogels door de (oever)vegetatie buiten het broedseizoen kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de 

locatie. Mocht de planning dit niet toelaten dient de locatie kort voor aanvang van de werkzaamheden 

gecontroleerd te worden door een erkende ecoloog.  
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Zoogdieren 

Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is het voorkomen van zwaarder beschermde 

grondgebonden zoogdieren op de locatie uit te sluiten. Er is geen sprake van vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Verwacht wordt dat vleermuizen foerageren op en rondom de locatie. 

De werkzaamheden hebben geen negatief effect op foerageergebied van vleermuizen en in de directe 

omgeving is voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Effecten op zwaarder beschermde 

zoogdieren zijn uit te sluiten.  

 

Reptielen en amfibieën 

Uit de bureaustudie komt naar voren dat de zwaarder beschermde rugstreeppad in de omgeving van de 

locatie voorkomt. Gezien de biotopen, de verspreiding van de rugstreeppad in de omgeving en de 

habitateisen, worden deze soort niet verwacht op de locatie. De locatie is niet geschikt voor reptielen 

zoals de in de omgeving voorkomende zandhagedis. De gunstige staat van instandhouding van de 

amfibieën en reptielen wordt niet aangetast door de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Vissen 

Tijdens het intensief bevissen zijn geen zwaarder beschermde vissen aangetroffen. Deze worden op 

basis van de aarde van de watergang ook niet verwacht op de locatie. Wel kunnen algemene vissoorten 

aanwezig zijn. Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden in de watergang is de algemene zorgplicht 

van toepassing (zie bijlage 1). 

 

Planten 

Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt verder geen 

geschikt habitat of standplaatsfactoren voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

Vlinders en Libellen 

Er zijn geen beschermde vlinder- en/of libelsoorten aangetroffen op de locatie. De locatie herbergt 

verder geen geschikt habitat voor de beschermde soorten. Effecten zijn dan ook uitgesloten. 

 

5.2 Effecten beschermde gebieden 

5.2.1 Effecten EHS 

Locatie S-6012, S-6014, S6017 en S-6046 bevinden zich in een weidevogelgebied, waarvan locatie S-6012 

en S-6017 worden bestempeld als belangrijk weidevogelgebied. Locatie S-6014 en S-6046 zijn onderdeel 

van de EHS van de provincie Zuid-Holland. Op de interactieve kaart van de provincie Zuid-Holland wordt 

de EHS waar de locaties zich in bevinden bestempeld als 'overige nieuwe natuur'. De locaties hebben 

behoudens weidevogelgebied geen natuurbeheertype. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot 

een 'Vochtig weidevogelgrasland'. 

 

Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 

compensatie. De kleinschalige werkzaamheden op deze locaties betreffen het graven van tijdelijke 

bouwputten en sleuven, waarbij de vegetatie verwijderd wordt. Daarnaast vinden werkzaamheden 

plaats in de watergangen (sloten). Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de ontgraven grond 

weer teruggeplaatst en kan de vegetatie zich weer herstellen.  

 

Effecten op het functioneren van de EHS en het vogelweidegebied zijn niet te verwachten. De wezenlijke 

waarden en kenmerken (natuurbeheertypen) worden niet aangetast. De werkzaamheden zijn relatief 

kleinschalig en tijdelijk van aard. Er is geen sprake van ruimtebeslag. Wel dient rekening gehouden te 

worden dat de werkzaamheden plaatsvinden in een (belangrijk) weidevogelgebied. Om verstoring van 

weidevogels te voorkomen dienen een aantal maatregelen te worden genomen. Om effecten op 

voorhand te voorkomen wordt geadviseerd om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 

voeren. Indien de werkzaamheden aanvangen vóór het broedseizoen, is sprake van verstoring voor de 

vogels tot broeden komen en kan er eventueel ook in het broedseizoen gewerkt worden. Indien de 

planning dit niet toelaat en er tijdens het broedseizoen gewerkt dient te worden, wordt geadviseerd om 
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het terrein ongeschikt te maken voor broedvogels. Dit kan worden gedaan door de vegetatie ter plaatse 

vóór het broedseizoen kort te maaien en tijdens het broedseizoen kort te houden door periodiek te 

maaien. Ook het plaatsen van stokken met vlaggen en linten op de locatie behoort tot de 

mogelijkheden. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de locatie. 

 

Indien bovenstaande maatregelen getroffen worden zijn er voor de voorgenomen tijdelijke 

werkzaamheden in relatie tot de EHS en het weidevogelgebied geen belemmeringen. Geadviseerd 

wordt om deze conclusie voor te leggen aan het bevoegd gezag (provincie Zuid-Holland). 

 

5.2.2 Effecten Natura 2000 

Van de tien de locaties liggen locatie S6014 en S-6008 het dichtst bij Natura-2000 gebieden. Circa 2,4 

kilometer te westen van S-6014 is het Natura-2000 gebied 'Coepelduynen' gelegen en circa 2,3 

kilometer ten westen van S-6008 ligt het Natura-200 gebied 'Meijendel & Berkheide'. Gezien de 

beperkte impact van de voorgenomen werkzaamheden en de ruime afstand tot de Natura-2000 

gebieden, zijn effecten op voorhand uit te sluiten. Derhalve geldt dat er geen vergunningplicht aan de 

orde is vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 en dat vanuit dat oogpunt geen belemmeringen aan de 

orde zijn. 
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6 Conclusies 

6.1  Conclusies soortenbescherming 

De Gasunie is voornemens op tien locaties werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de benodigde 

modificaties op het leidingentracé GNIP Valkenburg - Dinsdagse Wetering. Voor locatie S-6008, S-6012 

en S-6017 dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de zwaarder beschermde 

kleine modderkruiper. Voor alle tien de locaties geldt dat rekening gehouden moet worden met de 

aanwezigheid van broedvogels. In tabel 6.1 is een overzicht weergegeven van de aanwezigheid van 

zwaarder beschermde soorten en de geschiktheid voor broedvogels van de locaties.  

 
Locatie  Zwaarder beschermde soorten Geschikt voor broedvogels? 

S-6008 Kleine modderkruiper ja 

S-6009 - ja 

S-6010 - ja 

S-6011 

S-2135 (GOS Rijnsburg) 

A-178 (M&R Rijnsburg)  

- ja 

S-6012 Kleine modderkruiper ja 

S-6014 - ja 

S-6017 Kleine modderkruiper ja 

S-6046 - ja 

S-6053 - ja 

KR-018 - ja 

Tabel 6.1: Overzicht van aanwezigheid zwaarder beschermde soorten en geschiktheid voor broedvogels van de tien 

locaties. 

 

Kleine modderkruiper 

Voor locaties S-6008, S-6012 en S-6017 dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

de zwaarder beschermde kleine modderkruiper.  

 

De gunstige staat van instandhouding is niet in het geding indien de nodige mitigerende maatregelen 

genomen worden. Op basis van de aard van de werkzaamheden (tijdelijk en plaatselijk afdammen van 

de watergangen en graafwerkzaamheden in waterbodem), de Gedragscode van de unie van 

waterschappen en de soortenstandaard van de kleine modderkruiper dienen de volgende mitigerende 

maatregelen genomen te worden: 

 

• Het heeft de voorkeur om de mitigerende werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare 

voortplantingsperiode van de kleine modderkuiper. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden bij 

voorkeur uitgevoerd worden in de periode augustus tot maart.  

• Tijdens de mitigerende werkzaamheden moet de luchttemperatuur boven het vriespunt liggen 

en er mag geen ijs aanwezig zijn in de watergang. De watertemperatuur moet beneden de 25 

graden Celsius liggen 

• Indien niet in de voorkeursperiode augustus - maart gewerkt kan worden, dient het af te 

dammen deel van de watergang onaantrekkelijk gemaakt te worden voor de kleine 

modderkruiper. Dit wordt gedaan door: 

o Het af te dammen gedeelte van de watergang vanaf maart periodiek te schonen. Dit 

kan zowel handmatig als machinaal gedaan worden.  

o Dit houdt in dat de watervegetatie en oevervegetatie om de circa 4 weken (afhankelijk 

van de weersomstandigheden) gekort, verwijderd en/of verplaatst wordt. 

• Voorafgaand aan het plaatselijk afdammen worden de aanwezige vissen en andere organismen 

verjaagd. 

• Na het plaatsen van de dammen wordt het water weggepompt tot de waterdiepte circa 30-40 

cm bedraagt. Hierna worden de aanwezige vissen, amfibieën en andere organismen tijdig 

weggevangen en elders in dezelfde watergang met geschikt habitat uitgezet. 

• Het afdammen en verjagen en wegvangen van de aanwezige organismen worden uitgevoerd 

onder begeleiding van een ecologisch deskundig persoon
1
. 
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• De werkwijze wordt vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Dit protocol moet op de locatie 

aanwezig zijn en onder de betrokken partijen bekend zijn. De werkzaamheden moeten 

aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd. 

• Na afronding van de werkzaamheden wordt de watergang weer in oorspronkelijke staat 

hersteld. 

 

De gunstige staat van instandhouding van de kleine modderkruiper is niet in het geding. Indien de 

werkzaamheden uitgevoerd worden met bovenstaande mitigerende maatregelen zijn geen 

overtredingen van de Flora en Faunawet aan de orde. Een ontheffing is niet noodzakelijk. Om er zeker 

van te zijn dat de mitigerende maatregelen voldoende zijn, kunnen de maatregelen in de vorm van een 

ontheffing worden ingediend bij het bevoegd gezag (DR).  

 

Broedvogels  

Voor alle locaties geldt dat voor de voorgenomen werkzaamheden rekening gehouden dient te worden 

met het broedseizoen (globaal half maart tot begin augustus). Tijdens het broedseizoen kunnen 

broedvogels aanwezig zijn op de tien locaties.  

 

Om verstoring van broedende vogels te voorkomen dienen maatregelen genomen worden. Om effecten 

op voorhand te voorkomen wordt geadviseerd om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 

voeren. Indien de werkzaamheden aanvangen vóór het broedseizoen, is sprake van verstoring voor de 

vogels tot broeden komen en kan eventueel ook in het broedseizoen gewerkt worden. Indien de 

planning dit niet toelaat en tijdens het broedseizoen gewerkt dient te worden, wordt geadviseerd om 

het terrein ongeschikt te maken voor broedvogels. Dit kan worden gedaan door de (oever)vegetatie 

vóór het broedseizoen kort te maaien en tijdens het broedseizoen kort te houden door periodiek te 

maaien. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen op de locatie. Mocht de 

planning dit niet toelaten dient de locatie kort voor aanvang van de werkzaamheden gecontroleerd te 

worden door een erkende ecoloog. Indien sprake is van actuele broedgevallen dan kan de locatie niet 

worden vrijgegeven en zullen de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot de vogels uitgebroed 

zijn. 

 

Er zijn voor wat betreft broedvogels geen belemmeringen vanuit de Flora- en Faunawet aan de orde 

indien ten minste één van de volgende maatregelen genomen te worden: 

• De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd (eerste voorkeursmaatregel).  

• De locatie wordt buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt voor broedvogels (tweede 

voorkeursmaatregel). 

• De locatie wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een erkende ecoloog 

gecontroleerd op actuele broedgevallen. 

 

Vervolgstappen 

Voor het overige zijn op basis van bovenstaande geen vervolgstappen noodzakelijk. Om er zeker van te 

zijn dat de mitigerende maatregelen voldoende zijn, kunnen de maatregelen in de vorm van een 

ontheffing ingevolge de Flora- en Faunawet, artikel 75 worden ingediend bij het bevoegd gezag (DR).  
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6.2  Conclusies gebiedenbescherming 

Ecologische Hoofdstructuur 

Locatie S-6012, S-6014, S6017 en S-6046 bevinden zich in een weidevogelgebied, waarvan locatie S-6012 

en S-6017 bestempeld zijn als belangrijk weidevogelgebied. Locatie S-6014 en S-6046 zijn onderdeel van 

de EHS van de provincie Zuid-Holland. Op de interactieve kaart van de provincie Zuid-Holland wordt de 

EHS waar de locaties zich in bevinden bestempeld als 'overige nieuwe natuur'. De locaties hebben 

behoudens weidevogelgebied geen natuurbeheertype. De ambitie is om het gebied te ontwikkelen tot 

een 'Vochtig weidevogelgrasland'. 

 

Effecten op het functioneren van de EHS zijn niet te verwachten. De wezenlijke waarden en kenmerken 

(natuurbeheertypen) worden niet aangetast. De werkzaamheden zijn relatief kleinschalig en tijdelijk van 

aard. Er is geen sprake van ruimtebeslag. Wel dient rekening gehouden te worden dat de 

werkzaamheden plaatsvinden in een (belangrijk) weidevogelgebied. Indien maatregelen getroffen 

worden zijn voor de beoogde tijdelijke werkzaamheden in relatie tot de EHS en het weidevogelgebied 

geen belemmeringen. Geadviseerd wordt om deze conclusie voor te leggen aan het bevoegd gezag 

(provincie Zuid-Holland). 

 

Natura 2000 

Circa 2,4 kilometer te westen van S-6014 is het Natura-2000 gebied 'Coepelduynen' gelegen en circa 2,3 

kilometer ten westen van S-6008 ligt het Natura-200 gebied 'Meijendel & Berkheide'. Gezien de 

beperkte impact van de voorgenomen werkzaamheden en de ruime afstand tot de Natura-2000 

gebieden, zijn effecten op voorhand uit te sluiten. Derhalve geldt dat er geen vergunningplicht aan de 

orde is vanuit de Natuurbeschermingswet en dat vanuit dat oogpunt geen belemmeringen aan de orde 

zijn. Er is daarom geen noodzaak voor een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

6.3 Tot slot 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek 

en verkennend terreinbezoek. Een dergelijk onderzoek kan niet geheel uitsluiten, dat tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden, (zwaarder) beschermde soorten worden aangetroffen. Gezien het 

gebruik en de kennis van aanwezige natuurwaarden op de locaties worden de risico's op verstoring van 

beschermde soorten als minimaal ingeschat. Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te 

worden naar geschikt leefgebied in de omgeving. 

 

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze rapportage, ecologische begeleiding en/of nader 

onderzoek kunt u contact opnemen met ons bureau. 
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7 Activiteitenplan S-6008, S-6012 en 6017 

Uit de natuurtoets blijkt dat bij de voorgenomen werkzaamheden op locaties S-6008, S-6012 en S-6017 

rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van de zwaarder beschermde kleine 

modderkruiper. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden met bovenstaande mitigerende 

maatregelen zijn geen overtredingen van de Flora en Faunawet aan de orde. De gunstige staat van 

instandhouding van de kleine modderkruiper is niet in het geding. Een ontheffing is niet noodzakelijk. 

Om er zeker van te zijn dat de mitigerende maatregelen voldoende zijn, kunnen de maatregelen in de 

vorm van een ontheffing ingevolge de Flora- en Faunawet, artikel 75 worden ingediend.  

 

Voorliggend hoofdstuk bevat het activiteitenplan dat als verplichte bijlage dient te worden 

bijgevoegd bij de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. Het activiteitenplan bevat de relevante 

teksten die antwoord geven op de vragen uit het aanvraagformulier en kan als separaat document bij de 

aanvraag worden gevoegd. Hierbij worden delen van eerdere hoofdstukken uit dit rapport herhaald in 

het activiteitenplan. 

 

A. Adres, postcode, gemeente en provincie van de locatie(s) waar de activiteiten worden 

uitgevoerd 

Locatie S-6008 is gelegen langs Achterweg en Randweg Marine Vliegkamp in Valkenburg (provincie Zuid-

Holland), deels op het terrein van vliegveld Valkenburg.  

Locaties S-6012 en S-6017 zijn gelegen in een weiland langs de Eerste Elsgeesterweg in Voorhout 

(provincie Zuid-Holland). 

 

B. Omschrijving activiteiten en werkzaamheden 

De Gasunie gaat op meerdere locaties modificaties uit voeren op het leidingentracé GNIP Valkenburg - 

Dinsdagse Wetering. Ten behoeve van deze modificaties zal de Gasunie op diverse plaatsen 

werkzaamheden uitvoeren. Ter plaatse van locatie S-6008, S-6012 en S-6017 dienen 

graafwerkzaamheden in watergangen en de vaste ondergrond te worden uitgevoerd. De watergang 

wordt binnen de begrenzing (zie afbeelding 7.1 en 7.2) afgedamd door middel van gronddammen. 

Daarna wordt het water weggepompt en kan de grond ter plaatse worden ontgraven. Daarnaast zal de 

vegetatie binnen de begrenzing worden verwijderd. Na afloop van de werkzaamheden wordt de 

watergang weer in oorspronkelijk staat hersteld. 
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C. Ingetekende topografische kaart 

De globale ligging van de locaties zijn weergegeven in afbeelding 7.1. De begrenzing van locaties S-6008, 

S-6012 en S-6017 zijn respectievelijk in afbeeldingen 7.2 t/m 7.7 weergegeven. 

 

 
Afbeelding 7.1: Globale ligging locaties S-6008, S-6012 en S-6017. 

 

 

 

S-6008 

S-6017 

S-6012 
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Modificatie 1: S-6008 

In onderstaande afbeeldingen is de locatie S-6008 aangegeven. 

Rijksdriehoekcoördinaten:  X = 89930 

    Y = 465440 

Kadastraal percelen:  gemeente Valkenburg, sectie A, perceel 3520 

 

 
Afbeelding 7.2 Globale ligging locaties S-6008 

 

 

 
Afbeelding 7.3 Begrenzing locatie S-6008 (rood omlijnd), langs Achterweg en Randweg Marine Vliegkamp in 

Valkenburg. Bron: Google Maps. 

S-6008 



N.V. Nederlandse Gasunie   

Natuurtoets ten behoeve van 10 modificaties GNIP Valkenburg - Dinsdagse Wetering 

Projectnr. 264707, 14 februari 2014, rev 00 

 

  

blad 39 van 44 
 

 

Modificatie 11 S-6012 

In onderstaande afbeeldingen is de locatie S-6012 aangegeven. 

Rijksdriehoekcoördinaten:  X = 92.590 

    Y = 469.155 

Kadastraal percelen:  gemeente Voorhout, sectie B, perceel 3965 

 

 
Afbeelding 7.4 Globale ligging locaties S-6012 

 

 

 

 
Afbeelding 7.5: Begrenzing locatie S-6012 (rood omlijnd) angs de Eerste Elsgeesterweg in Voorhout. Bron: Google 

Maps. 
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Modificatie 12 S-6017 

In onderstaande afbeeldingen is de locatie S-6017 aangegeven. 

Rijksdriehoekcoördinaten:  X = 92.870 

    Y = 469.490 

Kadastraal percelen:  gemeente Voorhout, sectie G, perceel 6951 

 

 
Afbeelding 7.6 Globale ligging locaties S-6017 

 

 
Afbeelding 7.7: Begrenzing locatie S-6017 (rood omlijnd) angs de Eerste Elsgeesterweg in Voorhout. Bron: Google 

Maps. 
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D. Manier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren 

Binnen de begrenzing van locaties S-6008, S-6012 en S-6017 zal de vegetatie verwijderd worden en de 

grond ontgraven. De watergang wordt plaatselijk afgedamd, leeggepompt en de grond ter plaatse wordt 

ontgraven. Na het afronden van de werkzaamheden wordt de grond weer teruggeplaatst en de 

dammen verwijderd. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden mitigerende maatregelen getroffen. 

Deze mitigerende maatregelen zijn beschreven in onderdeel P. 

 

E. Doel en belang van uw activiteiten 

De Gasunie gaat noodzakelijke modificaties uitvoeren op het leidingentracé GNIP Valkenburg - 

Dinsdagse Wetering. Locaties S-6008, S-6012 en S-6017 zijn drie locaties binnen dit leidingentracé waar 

modificaties noodzakelijk zijn. De modificaties betreffen ruimtelijke ingrepen; er wordt in de bodem 

gewerkt. Voor de kleine modderkruiper wordt ontheffing aangevraagd voor belang j: "Ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling".  

 

F. Planning en onderbouwing van de activiteiten 

De werkzaamheden zijn gepland in de periode april 2014 tot en met augustus 2014. Een exacte datum is 

nog niet bekend. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden mitigerende maatregelen getroffen (zie 

onderdeel P.) 

 

G. Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties 

Het veldwerk voor de natuurtoets (november 2013) is uitgevoerd door G. Meijer MSc, werkzaam als 

ecoloog bij Antea Group. Antea Group lid van het Netwerk Groene Bureaus. De kwaliteitscontrole is 

uitgevoerd door drs. ing. M.L. Braad, werkzaam als senior ecoloog bij Antea Group. 

 

H. Korte termijn effecten op de beschermde soort(en) per fase/activiteit 

De werkzaamheden kunnen leiden tot het verstoren van individuen van de kleine modderkruiper. 

Daarnaast kunnen voortplantings-, rust en/of verblijfplaatsen van deze vissoorten aangetast worden. De 

werkzaamheden vinden plaats in een klein gedeelte van de watergang en in de directe omgeving is ruim 

voldoende geschikt leefgebied aanwezig. Na afloop van de werkzaamheden zal de watergang en 

daarmee het leefgebied, voortplantings-, rust- en/of verblijfplaatsen van de kleine modderkruiper ter 

plaatse van de werkzaamheden weer hersteld worden. 

 

I. Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de soort(en) per fase/activiteit 

Na afloop van de werkzaamheden wordt de watergang binnen het werkterrein weer in oorspronkelijke 

staat hersteld. Het leefgebied en de voortplantings-, rust- en/of verblijfplaatsen van de kleine 

modderkruiper op de locaties worden weer hersteld. Daarnaast vinden de werkzaamheden plaats in een 

klein gedeelte van de watergangen en in de directe omgeving is ruim voldoende geschikt leefgebied 

aanwezig. Door de wijze waarop de werkzaamheden met mitigerende maatregelen uitgevoerd worden, 

is de gunstige staat van de instandhouding van de kleine modderkruiper niet in gevaar. 

 

J. Verantwoording van uw effectenstudie 

In november 2013 heeft Antea Group een natuurtoets uitgevoerd, welke bestaat uit een bureaustudie 

en een eenmalig verkennend terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek is de kleine modderkuiper 

gevangen in (de directe omgeving van) locaties S-6008, S-6012 en S-6017.  

 

K. Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten vanuit 

andere wet- en regelgeving 

Niet van toepassing.  

 

L. Beschrijving huidige situatie van het gebied 

Locatie S-6008 ligt gedeeltelijk op vliegveld Valkenburg. Op de locatie is sprake van grasland (terrein 

vliegveld), een watergang (sloot van circa 2 meter breed) met oevervegetatie en verharding (wegen en 

het gedeelte tussen de kassen). De vegetatie is opgemaakt uit algemene soorten.  

Locaties S-6012 en S-6017 zijn gelegen in een weiland langs de Eerste Elsgeesterweg in Voorhout. Op de 

locaties is sprake van agrarische percelen en sloten. De vegetatie is opgemaakt uit algemene soorten. 
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M. Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden 

Locatie S-6008 heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Natura-

2000 of de EHS. Gezien de afstand, de aard en omvang van de ingreep zijn effecten Natura-2000 

gebieden en nabijgelegen EHS op voorhand uit te sluiten.  

Locaties S-6012 en S6017 bevinden zich in een als belangrijk bestempeld weidevogelgebied. De 

werkzaamheden zijn relatief kleinschalig en tijdelijk van aard. Er is slechts sprake van tijdelijk 

ruimtebeslag (maximaal enkele weken). Om verstoring van (weide)vogels te voorkomen worden 

maatregelen genomen om te voorkomen dat vogels gaan broeden op de locaties. De vegetatie op de 

locaties wordt vóór het broedseizoen gemaaid en tijdens het broedseizoen kort gehouden door 

periodiek te maaien. Met deze maatregelen zijn effecten op het functioneren van het vogelweidegebied 

niet te verwachten. De wezenlijke waarden en kenmerken (natuurbeheertypen) worden niet aangetast. 

Met het nemen van maatregelen zijn er voor de voorgenomen tijdelijke werkzaamheden in relatie tot 

het weidevogelgebied geen belemmeringen. 

 

N. Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie 

Op en rond de locaties komt de zwaarder beschermde kleine modderkruiper voor. Daarnaast biedt de 

aanwezige oevervegetatie geschikte broedlocaties voor water- en weidevogels. Tijdens het 

broedseizoen zijn broedende vogels te verwachten. Beschermde soorten van andere soortengroepen 

zoals zoogdieren, amfibieën, reptielen, vaatplanten, dagvlinders en libellen zijn op basis van de 

natuurtoets niet in en rondom de locaties aanwezig. 

 

O. Verantwoording verspreidingsinformatie 

De verspreidingsinformatie is gebaseerd op informatie verkregen uit de bureaustudie en het eenmalige 

verkennend terreinbezoek. Het terreinbezoek voor de natuurtoets (november 2013) is uitgevoerd door 

G. Meijer MSc, werkzaam als ecoloog bij Antea Group. De kwaliteitscontrole is uitgevoerd door drs. ing. 

M.L. Braad, werkzaam als senior ecoloog bij Antea Group. Antea Group is lid van het Netwerk Groene 

Bureaus. 

 

P. Maatregelen om schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende 

maatregelen) 

Voor locaties S-6008, S-6012 en S-6017 dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

de zwaarder beschermde kleine modderkruiper. De gunstige staat van instandhouding is niet in het 

geding indien de nodige mitigerende maatregelen genomen worden. Op basis van de aard van de 

werkzaamheden (tijdelijk en plaatselijk afdammen van de watergangen en graafwerkzaamheden in 

waterbodem), de Gedragscode van de unie van waterschappen en de soortenstandaard van de kleine 

modderkruiper dienen de volgende mitigerende maatregelen genomen te worden: 

 

• Het heeft de voorkeur om de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare 

voortplantingsperiode van de kleine modderkuiper. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden bij 

voorkeur uitgevoerd worden in de periode augustus tot maart.  

• Tijdens de werkzaamheden moet de luchttemperatuur boven het vriespunt liggen en er mag 

geen ijs aanwezig zijn in de watergang. De watertemperatuur moet beneden de 25 graden 

Celsius liggen. 

• Volgens de huidige planning wordt gewerkt in de periode april 2014 t/m augustus 2014. Indien 

niet in de voorkeursperiode augustus - maart gewerkt kan worden, dient het af te dammen 

deel van de watergang onaantrekkelijk gemaakt te worden voor de kleine modderkruiper. Dit 

wordt gedaan door: 

o Het af te dammen gedeelte van de watergang vanaf maart periodiek te schonen. Dit 

kan zowel handmatig als machinaal gedaan worden.  

o Dit houdt in dat de watervegetatie en oevervegetatie om de circa 4 weken (afhankelijk 

van de weersomstandigheden) gekort, verwijderd en/of verplaatst wordt. 

• Voorafgaand aan het plaatselijk afdammen worden de aanwezige vissen en andere organismen 

verjaagd. 

• Na het plaatsen van de dammen wordt het water weggepompt tot de waterdiepte circa 30-40 

cm bedraagt. Hierna worden de aanwezige vissen, amfibieën en andere organismen tijdig 

weggevangen en elders in dezelfde watergang met geschikt habitat uitgezet. 
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• Het afdammen en verjagen en wegvangen van de aanwezige organismen worden uitgevoerd 

onder begeleiding van een ecologisch deskundig persoon
1
. 

• De werkwijze wordt vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Dit protocol moet op de locatie 

aanwezig zijn en onder de betrokken partijen bekend zijn. De werkzaamheden moeten 

aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd. 

• Na afronding van de werkzaamheden wordt de watergang weer in oorspronkelijke staat 

hersteld. 
 

1. Ondere een ecologisch deskundige wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet een persoon 

verstaan die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie doordat 

deze: 

- op HBO- of universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) 

ecologie, en/of; 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus en/of werkzaam is voor een terreinbeherende organisatie; 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de 

daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Das en Boom, Zoogdiervereniging VZZ, RAVON, 

Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, 

FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en Stichting Beheer 

Natuur en Landelijk Gebied),en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 

 

 

Om negatieve effecten ten aanzien van broedvogels te voorkomen, worden maatregelen getroffen. Het 

heeft de voorkeur de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Indien de planning dit niet 

toelaat worden de locaties ongeschikt gemaakt voor broedvogels. Dit wordt gedaan door voorafgaand 

aan het broedseizoen (dus vóór half maart) de aanwezige (oever)vegetatie kort te maaien en tijdens het 

broedseizoen kort te houden door periodiek te maaien.  

 

Q. Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende 

maatregelen) 

Er is sprake van een tijdelijke ingreep. Na afloop wordt de watergang weer in oorspronkelijke staat 

hersteld. De werkzaamheden vinden plaats in een klein gedeelte van de watergang, in de directe 

omgeving is voldoende geschikt leefgebied aanwezig voor de kleine modderkruiper. Er worden 

mitigerende maatregelen getroffen. De gunstige staat van instandhouding is niet in het geding. Daarmee 

is geen sprake van negatieve effecten op lange termijn en is ook geen noodzaak voor compensatie. 

 

R. Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen 

Om de negatieve effecten op de kleine modderkruiper op locaties S-6008, S-6012 en S-6017 tot een 

minimum te beperken, worden diverse mitigerende maatregelen voorgeschreven. Het doel hiervan is 

om het plangebied vrij te maken van (beschermde) vissen en zo schade aan individuen zoveel mogelijk 

te voorkomen. De mitigerende maatregelen worden voorafgaand aan de werkzaamheden op de drie 

locaties genomen in de periode mei 2014 t/m augustus 2014. Een exacte datum is nog niet bekend.  

 

S. Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt 

Er zijn geen alternatieven onderzocht aangezien deze niet mogelijk zijn. Aan de gasleidingen in locaties 

S-6008, S-6012 en S-6017 dienen noodzakelijke modificaties uitgevoerd te worden. Om dit uit te voeren 

zal ter plaatse grond worden ontgraven en hiervoor dient de watergang tijdelijk te worden afgedamd en 

leeggepompt. De werkzaamheden zijn gepland in de periode april 2014 t/m augustus 2014. Dit houdt in 

dat de werkzaamheden waarschijnlijk niet in de voorkeursperiode (augustus - maart) uitgevoerd 

worden. De werkzaamheden aan deze gasleidingen mogen namelijk alleen uitgevoerd worden van april i 

tot september. Dit vanwege de grotere vraag aan gas in de koudere perioden, waardoor gasleidingen 

niet in de periode oktober - april buiten gebruik mogen worden gesteld. Bij uitvoering vanaf september 

is het risico te groot dat de werkzaamheden uitlopen tot in oktober, wanneer het gehele leidingnetwerk 

weer in gebruik moet zijn.  
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T. Beschrijving zorgvuldig handelen 

Door de mitigerende maatregelen uit te voeren, wordt tevens invulling gegeven aan het zorgvuldig 

handelen en de algemene zorgplicht. 

 

Om schade aan vissen, amfibieën en andere dieren te voorkomen worden de watergangen voorafgaand 

aan de werkzaamheden onaantrekkelijk gemaakt zijn. De aanwezige dieren worden onder ecologische 

begeleiding weggevangen en elders in dezelfde watergang uitgezet. Om te voorkomen dat broedvogels 

gaan nestelen en verstoord worden, wordt de aanwezige vegetatie kort gehouden.  

 

U. Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Heerenveen, februari 2014 

 

Antea Group 



 

 

 

 

Bijlage 1: Wettelijk kader 
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Flora- en faunawet 

Hierna volgt een algemene beschrijving van de Flora- en faunawet. 

 

Algemeen Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit deze 

wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 

voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is 

dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het 

‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 

soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.  

 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 

ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied. Hiertoe 

worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden: 

- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 

- Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 

- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de AMvB – 

zwaarste beschermingsregime. 

 

Algemene vrijstelling 

Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen in 

de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  

 

Vrijstelling onder gedragscode 

Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) als wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan vermeld op de 

website van het Ministerie van EZ (www.drloket.nl). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels 

gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd 

onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes. 

 

Ontheffing tabel 2 en 3 

Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog een 

ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen in de wet. 

Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.  

Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een 

overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Wanneer 

mitigerende maatregelen voldoende worden geacht om effect voorafgaand aan de ingreep te 

voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm van een ‘positieve afwijzing’ van uw ontheffingsaanvraag. 

Dit betekent dat u uw werkzaamheden mag uitvoeren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden 

uitgevoerd. Op deze manier worden overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Als de 

mitigerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige 

staat van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.  

 

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese 

Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste 

verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor 

ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettelijk belangen: 

- Bescherming van flora en fauna; 

- Volksgezondheid of openbare veiligheid; 
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- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn Bijlage IV-

soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar belang. Dit 

belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een groot openbaar 

belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale 

structuurvisie voldoende. 

 

Vogels 

Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk 

beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten. 

Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 tot en 

met 4-vogelsoorten), nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn 

beschermd (overige vogelsoorten).  

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese 

Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste 

verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende redenen van 

groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende 

maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste 

maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het 

indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste gevallen niet 

kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen voldoende zijn (positieve 

afwijzing). 

 

Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en dieren 

niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten 

hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of 

dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten 

worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige 

gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat 

dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en 

amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

 
Procedure ontheffingsaanvraag 

Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te 

vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 

 

Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een 

vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen, maar u moet uw 

activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. 

 

Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de 

functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde 

mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen. 

Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing 

nodig is? Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

 

Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mogelijk een 

ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als u maatregelen kunt nemen 

om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen 

(zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te 

vragen. U kunt uw mitigatieplan voorleggen bij Dienst Regelingen voor goedkeuring. 
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Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van de Flora- en 

faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op grond van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1 Flora- en faunawet voor een 

beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten. 

 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd 

bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ontheffingsaanvraag is het 

noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen 

worden getroffen. Dienst Regelingen zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan 

waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ 

(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 

uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

 

Wanneer gesloopt of gekapt wordt zonder vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, en er blijken 

beschermde soorten aanwezig te zijn, dan wordt de Flora- en faunawet overtreden. Dit is een 

economisch delict waar boetes aan verbonden zijn.  

 

Onderzoek naar vleermuizen duurt ongeveer 6 maanden. Indien het onderzoek over de winterperiode 

heen getrokken moet worden, kan het langer duren. Onderzoek naar andere soortgroepen kan vaak 

sneller (met 1 of 2 bezoeken) afgerond worden. De doorlooptijd van een ontheffingsaanvraag bij Dienst 

Regelingen bedraagt doorgaans 6 weken tot 4 maanden.  

 

Een vleermuisonderzoek is circa drie jaar geldig. Indien de werkzaamheden niet binnen drie jaar hebben 

plaatsgevonden, dan moet opnieuw onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wabo 

Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen, dus 

ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, in de meeste gevallen via 

een omgevingsvergunning gaan lopen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij 

de betreffende gemeente en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het 

Ministerie van Economische Zaken (voormalig Ministerie van LNV). Het Ministerie van EZ geeft bij 

goedkeuring een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing 

Flora- en faunawet. 

 

De grootste veranderingen in het nieuwe systeem zijn dat: 

1. het Ministerie van EZ geen direct contact meer met de aanvrager heeft; 

2. de gemeente verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de vvgb in de 

omgevingsvergunning.  

 

Het doel van deze herstructurering is het versnellen en vergemakkelijken van de procedure. 
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Ecologische Hoofdstructuur 

Hierna volgt een algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

Algemeen Ecologische hoofdstructuur 

De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen 

en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. 

Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  

 

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en verder 

te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden 

verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het 

ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland.  

 

In de EHS liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamenlijk een 

oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares EHS op het land is ook Natura 2000-gebied. 

 

De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  

 

Netwerk van gebieden 

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt 

voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun 

waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.  

 

De EHS bestaat uit:  

- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste 

verbindingen;  

- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  

- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

 

De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 
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Natuurbeschermingswet 1998 

 

Hierna volgt een algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet. 

 

Algemeen Natuurbeschermingswet 

Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het mogelijk om 

natuurgebieden en soorten te beschermen.  

 

Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en Europese 

verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet 

gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De bescherming van soorten is geregeld in de 

Flora- en faunawet. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt.  

 

Beschermde gebieden 

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet: 

- Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 

- beschermde natuurmonumenten; 

- wetlands. 

 

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een vergunningplicht.  

 

Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen 

hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de vergunningen, maar soms doet het 

ministerie van Economische Zaken (EZ) dit.  

 

Bestaand gebruik 

Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde 

'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura 2000-gebieden die al 

plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name van 

belang voor provincies (als bevoegd gezag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De 

wijzigingen zijn gericht op:  

- verbetering van de werking van de wet in de praktijk; 

- verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 

 

Beschermde Natuurmonumenten  

Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Beschermde 

Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Beschermde Natuurmonumenten.  

 

Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden opgeheven en niet 

langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuurwaarden, waarvoor het natuurmonument 

was aangewezen, worden wel in de Natura 2000-aanwijzing opgenomen. 

 

 

 

 




