
 

  

Bijlage X 

Passende Beoordeling 

 
MER Rotterdamsebaan 
2013 
 



 

 2 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Rotterdamse Baan 
Passende beoordeling in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 
 
 
projectnr. 204419 
revisie 1.0 
13 mei 2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdrachtgever 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

datum vrijgave  beschrijving revisie 3.0  goedkeuring  vrijgave 

13 mei 2013  3e concept PB Rotterdamse Baan   C. Schellingen  
D. van de 
Wetering 

 

Gemeente Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ  's-Gravenhage 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstbijdragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum van uitgave: 
7 mei 2013 
 
Contactadres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2013  Ingenieursbureau Oranjewoud 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. 

 

Colofon 

Enno Been 
Robbert Martens 
Christel Schellingen 
Wineke Straatsma 
Geer-Wiebe van Wijk 
 
 

Rivium Westlaan 72 
2909 LD  CAPELLE A/D IJSSEL 
Postbus 8590 
3009 AN  CAPELLE A/D IJSSEL 



Passende beoordeling Nb-wet Rotterdamse Baan 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 3.0 

blad 1 van 34 

 

             Inhoud 
 

blz. 

1 Inleiding .............................................................................................................. 3 
1.1 Aanleiding ............................................................................................................................ 3 
1.2 Natura 2000-gebieden in de omgeving ................................................................................. 3 
1.3 Doel passende beoordeling .................................................................................................. 5 

2 Voorgenomen ingreep.......................................................................................... 6 
2.1 Beschrijving tracé en doelstelling ......................................................................................... 6 
2.2 Werkzaamheden Rotterdamsebaan ..................................................................................... 7 

3 Selectie van onderwerpen voor nadere uitwerking (voortoets) ............................. 8 

3.1 Inleiding op de voortoets ..................................................................................................... 8 
3.2 Relevante factoren - mogelijke planeffecten ...................................................................... 10 
3.3 Beoordeling mogelijke negatieve effecten ......................................................................... 11 
3.4 Nadere selectie te onderzoeken Natura 2000-gebieden ..................................................... 12 

4 Stikstofdepositie-onderzoek ............................................................................... 13 
4.1 Kritische depositiewaarden (KDW) .................................................................................... 13 
4.2 Achtergronddepositie stikstof Nederland .......................................................................... 13 
4.3 Toelichting op berekeningen .............................................................................................. 14 
4.4 Stikstofdepositie Meijendel & Berkheide ........................................................................... 15 
4.4.1 Beschrijving Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide................................................... 15 
4.4.2 Planbijdrage....................................................................................................................... 16 
4.4.3 Effectbeoordeling habitattypen ......................................................................................... 17 
4.4.4 Effectbeoordeling habitatsoorten ...................................................................................... 22 
4.5 Stikstofdepositie Westduinpark & Wapenveld ................................................................... 23 
4.5.1 Beschrijving Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal ............................................ 23 
4.5.2 Planbijdrage....................................................................................................................... 24 
4.5.3 Effectbeoordeling habitattypen ......................................................................................... 24 
4.6 Stikstofdepositie Solleveld & Kapittelduinen ..................................................................... 25 
4.6.1 Beschrijving Natura 2000-gebied Solleveld & kapittelduinen ............................................. 25 
4.6.2 Planbijdrage....................................................................................................................... 27 
4.6.3 Effectbeoordeling habitattypen en habitatsoort ................................................................ 27 
4.7 Cumulatieve effecten ......................................................................................................... 27 
4.7.1 Inleiding ............................................................................................................................. 27 
4.7.2 Cumulatie van stikstofdepositie met de herontwikkeling van Scheveningen Haven ........... 28 
4.7.3 Conclusie: treffen van mitigerende maatregelen ............................................................... 28 
4.8 Mitigerende maatregelen .................................................................................................. 29 
4.8.1 Mitigerende maatregel Grijze duinen ................................................................................ 29 
4.8.2 Effectiviteit mitigerende maatregel ................................................................................... 30 
4.8.3 Afstemming met terreineigenaar en/of -beheerders .......................................................... 31 

5 Conclusie toets aan de Natuurbeschermingswet ................................................. 32 

6 Bronnen ............................................................................................................. 33 
 
  



Passende beoordeling Nb-wet Rotterdamse Baan 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 3.0 

blad 2 van 34 

 

Bijlagen 
 
1. Kaarten met planbijdrage in 2020 

Meijendel & berkheide  Planbijdrage  
Westduinpark & Wapendal  Planbijdrage  

 Habitattypen en achtergrondwaarden 
Solleveld & Kapittelduinen  Planbijdrage 

 Habitattypen en achtergrondwaarden 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De bereikbaarheid van de centrale zone van Den Haag staat onder druk. De Rotterdamsebaan, een 
nieuwe autoverbinding tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorst, moet hier verandering in 
brengen. In figuur 1-1 is de beoogde verbinding vanaf de A13 tot aan de binnenstad aangegeven. De 
voorgenomen ontwikkelingen doorsnijden drie deelgebieden: Binckhorst, Vlietzone en Knooppunt 
Ypenburg. 
 
Vanuit de binnenstad van Den Haag volgt de Rotterdamsebaan de Binckhorstlaan tot aan de Zonweg. 
Vanaf de Zonweg zal een deel van het tracé ondergronds worden aangelegd. De tunnel zal onder een 
deel van het bedrijventerrein en een aangrenzende woonwijk doorlopen tot aan de huidige golfbaan. 
Vervolgens doorsnijdt het tracé de groenzone tussen de A4 en het Trekvliet, waarna het tracé wordt 
aangesloten op het verkeersknooppunt Ypenburg.  
 

 
Figuur 1-1: Ligging studiegebied Rotterdamse Baan.  

1.2 Natura 2000-gebieden in de omgeving 

In de omgeving van het plangebied liggen Natura 2000-gebieden:  

 Meijendel & Berkheide (noord, circa 4 kilometer); 

 Westduinpark & Wapendal (west, circa 5 kilometer); 

 Solleveld & Kapittelduinen (incl. Spanjaards Duin) (west, circa 7,5 kilometer). 

 De Wilck (noordoost, ca 14 kilometer) 
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De Natura 2000-gebieden zijn in figuur 1-2 aangegeven. 
 

 
Figuur 1-2: Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (Zuid-holland, geo-loket). 

 
 
Naast deze Natura 2000-gebieden kent de Natuurbeschermingswet ook Beschermde 
Natuurmonumenten. Binnen deze Natura 2000-gebieden zijn de volgende Beschermde 
Natuurmonumenten (BN) gelegen: 

 Harstenhoek (in Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide); 

 Westduinpark (in Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal); 

 Solleveld (in Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen); 

 Kapittelduinen (in Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen). 
 
De Beschermde Natuurmonumenten blijven buiten beschouwing in deze passende beoordeling omdat 
de Crisis- en herstelwet (Chw) is gewijzigd (is 25 april 2013 in werking getreden) en daarmee de Nbwet. 
Deze wijziging houdt in dat  voor oude doelen (gebieden die voorheen natuurmonument waren, maar 
nadien als Natura 2000-gebied zijn/worden aangewezen) er geen externe werking meer geldt.  
 
Wettelijk kader: Natura 2000 en Natuurbeschermingswet 
Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en 
habitattypen aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een 
Europees ecologisch netwerk vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische 
basis voor dit netwerk zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, welke in Nederland zijn doorvertaald 
in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet). Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 
instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings/verbeteringsdoelstellingen 
zijn. Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze 
instandhoudingsdoelstellingen. 
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1.3 Doel passende beoordeling 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000 
gebieden en de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden.  

 

In het kader van het op te stellen Bestemmingsplan zijn externe significante effecten op enkele 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet bij voorbaat uitgesloten. Daarom wordt, conform de 
Natuurbeschermingswet, een passende beoordeling uitgevoerd. In het kader van de 
besluitvorming over het Bestemmingsplan is het nodig om te toetsen of het plan in 
overeenstemming is met de Natuurbeschermingswet. Dit volgt uit artikel 19j van de 
Natuurbeschermingswet 1998, en de daaraan gerelateerde artikelen. Het Bestemmingsplan 
moet uitvoerbaar zijn, ook in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Deze passende beoordeling dient antwoord te geven op de vraag in hoeverre het 
Bestemmingsplan zich in positieve zin verhoudt tot art. 19j van de Natuurbeschermingswet. In 
dat kader wordt onderzocht of (externe) significant negatieve effecten op de (nabijgelegen) 
Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. 
 
Op grond van art. 19d lid 1 van de Natuurbeschermingswet bestaat er een vergunningplicht 
voor projecten of andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van een 
Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een 
Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben. 
Voor projecten waarover gedeputeerde staten een besluit op een aanvraag voor een 
vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, nemen, en die niet direct verband houden met 
of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie 
met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende 
gebied, maakt de initiatiefnemer op grond van art 19f lid 1 van de Natuurbeschermingwet een 
passende beoordeling alvorens gedeputeerde staten een besluit nemen. Deze passende 
beoordeling vormt tevens het ecologische onderzoek ten behoeve van de vergunningaanvraag. 
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2 Voorgenomen ingreep 

2.1 Beschrijving tracé en doelstelling 

Het project Rotterdamsebaan betreft de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A13 en 
de Centrale Zone van Den Haag. Het project Rotterdamsebaan is gelegen in de gemeenten Den Haag, 
Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg en is bedoeld om de 
Haagse regio beter bereikbaar te 
maken voor autoverkeer.  
 
Automobilisten kunnen na 
realisatie van de 
Rotterdamsebaan gebruik maken 
van een extra verbindingsweg 
tussen de A4, A13 en het centrum 
van Den Haag. Dit biedt een 
alternatief voor huidige routes 
door Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk of de Utrechtsebaan 
(A12). 
 
De Rotterdamsebaan begint bij 
knooppunt Ypenburg en heeft 
daar een aansluiting op het 
hoofdwegennet. Daarna loopt de 
weg in noordelijke richting door 
de Vlietzone. Vervolgens 
verdwijnt de Rotterdamsebaan 
onder de grond en loopt in een 
tunnel onder Voorburg-West en 
een deel van de Binckhorst door. 
In de Binckhorst komt de tunnel 
weer boven en wordt daar 
aangesloten op de Centrumring 
van Den Haag,  
zie figuur 2-1. 

 
Figuur 2-1: Tracé van de Rotterdamsebaan 

Aanleiding 
De belangrijkste redenen voor de aanleg van de Rotterdamsebaan is het onder druk staan van de 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de Centrale Zone van Den Haag. Hierdoor dreigen, voor Den Haag en 
haar buurgemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, structurele problemen met de bereikbaarheid 
en leefbaarheid. 
 
Doel 
Het centrale doel van de Rotterdamsebaan is het verbeteren van de verkeersafwikkeling tussen de 
rijkswegen (A4/A12/A13) en de Centrale Zone van Den Haag door middel van een tracé dat loopt onder 
Voorburg-West naar de Centrumring van Den Haag. Nu maakt een groot deel van het verkeer gebruik 
van de Utrechtsebaan. Als hierop files ontstaan, dan ontstaan opstoppingen op het stedelijke wegennet 
en het hoofdwegennet: een verkeersinfarct in de regio. Met de Rotterdamsebaan streven de partijen 
(Rijkswaterstaat, Stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk) daarom tegelijk naar meer leefbaarheid langs de stedelijke doorgangsroutes en minder 
sluipverkeer door woonwijken. Dit centrale doel van de Rotterdamsebaan is onder andere vastgelegd in 
het milieueffectrapport (MER) uit 2007 en de Nota van Uitgangspunten in 2009. 
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2.2 Werkzaamheden Rotterdamsebaan 

 
Aanlegfase Rotterdamsebaan 
De werkzaamheden gedurende de aanlegfase bestaan onder andere uit heien, aanleggen van 
tunnelschachten, boorwerkzaamheden en aan- en afvoer van materiaal en materieel. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van deze werkzaamheden wordt verwezen naar het MER hoofdstuk 2. Voor 
het aspect natuur worden de werkzaamheden beoordeeld als zijnde “tijdelijke effecten”.  Indien de 
tijdelijke werkzaamheden leiden tot permanente effecten wordt dit aangegeven.  
 
Binckhorstlaan 
De Binckhorstlaan krijgt vanaf de spoorwegonderdoorgang tot de Binckhorstbrug een geheel nieuw 
profiel. Daarbij krijgen het noordelijke en het zuidelijke deel een andere functie. In het zuidelijke deel 
tussen de Binckhorstbrug en de Mercuriusweg komt de tunnelmond te liggen. Dit wegvak moet over 
een grote lengte worden aangepast. Daardoor zal ook de T-aansluiting van de Binckhorstlaan met de 
Zonweg worden aangepast. De Binckhorstlaan zuid wordt een gebiedsontsluitingsweg, vooral bedoeld 
voor lokaal verkeer. Het noordelijke deel van de Binckhorstlaan tussen de Mercuriusweg en de 
Plutostraat wordt ook aangepast. De nadruk ligt hier op de functie voor het doorgaand verkeer. Dit 
wegvak maakt onderdeel uit van de centrumring, bedoeld om doorgaand verkeer om het centrum heen 
te geleiden en om bestemmingsverkeer naar het centrum te verdelen over de toeleidende routes.  
 
Spoorboogweg 
De Spoorboogweg wordt een nieuwe weg langs het spoor in het verlengde van de bestaande 
Regulusweg tussen de Wegastraat en Binckhorstlaan-noord.  
 
Verlengde Melkwegstraat 
De Verlengde Melkwegstraat (werknaam) ligt in het verlengde van de Melkwegstraat en verbindt de 
Saturnusstraat met de Maanweg. Om de doorstroming op de nieuwe doorgaande route Spoorboogweg- 
Regulusweg te garanderen is het nodig om het aantal aansluitende zijstraten te beperken en dat wordt 
afgezien van in-/uitritten op deze route. Hierdoor vermindert het aantal afslaande bewegingen die de 
doorstroming van het verkeer op de Regulusweg hinderen. Om de bereikbaarheid van het 
Binckhorsthavengebied en de daar gevestigde bedrijven (o.a. KPN, Eurojust, Caballero-fabriek) te 
waarborgen zijn aanpassingen aan de ontsluitingsstructuur in dit deel van de Binckhorst nodig. Deze 
weg draagt ook bij aan een betere verkeersafwikkeling op de kruising van de Maanweg/Regulusweg en 
aansluiting Voorburg van de A12. 
 
Herinrichting golfbaan 
De golfbaan Leeuwenbergh, gelegen in de Vlietzone, wordt (tijdelijk) aangetast door de aanleg van de 
Rotterdamsebaan. Drie holes van de golfbaan worden tijdelijk verplaatst in oostelijke richting, in de 
buurt van de A4, om plaats te maken voor werkterreinen die bij de aanlegfase noodzakelijk zijn. Na 
afloop van de werkzaamheden komen deze holes terug in de directe omgeving van de 
Rotterdamsebaan, in de omgeving van de tunnelmond. Omdat in deze fase van de planvorming een 
gedetailleerde uitwerking van het werkterrein en de toekomstige inrichting  nog niet mogelijk is, zal er 
bij de effectbeoordeling vanuit natuur een denkrichting opgesteld worden.   
 
Aanpassen parkeerplaats Drievliet 
Het familiepark Drievliet is in de Vlietzone gelegen ten westen van het geprojecteerde tracé van de 
Rotterdamsebaan. Ten tijde van het schrijven van dit rapport is echter niet bekend of het parkeerterrein 
direct ten zuiden van Drievliet komt te liggen of aan de overzijde van de Rotterdamsebaan, eveneens 
ten zuiden van Drievliet en westelijk van de golfbaan. Voor deze ontwikkeling zijn in dit rapport daarom 
kaders opgenomen, waarbij de twee varianten worden vergeleken.  
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3 Selectie van onderwerpen voor nadere uitwerking (voortoets) 

3.1 Inleiding op de voortoets 

De toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 vindt gefaseerd plaats met de volgende mogelijke 
onderdelen: 

 oriëntatiefase of voortoets; 

 vervolg in de vorm van verslechteringstoets óf passende Beoordeling; 

 toets op ADC-criteria (Alternatieventoets + Dwingende redenen van groot openbaar belang+ 

Compensatie). 

 
In dit hoofdstuk vindt de voortoets plaats. Binnen deze voortoets staat de volgende vraag centraal: 
 
Kan het voornemen van de aanleg en het gebruik van de Rotterdamsebaan en alle ingrepen die daar aan 
gekoppeld zijn - gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor de Natura 2000-gebieden in de directe 
omgeving - de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in die gebieden 
verslechteren of een verstorend effect hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen? En 
zo ja, kan dit negatieve effect significant zijn? 
 
Een voortoets kan drie mogelijke uitkomsten geven (zie ook figuur 3-1): 

 Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Verdere toetsing is niet nodig. 

 Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten, maar leiden niet tot een significante 

aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval kan in 

overleg met de provincie worden besloten om een “verslechteringstoets” uit te voeren. 

 De ontwikkeling leidt tot negatieve effecten, welke kunnen leiden tot significante aantasting van 

de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. In dit geval is het noodzakelijk 

om een “passende beoordeling” uit te voeren. In een passende beoordeling wordt meer in 

detail de kans op een significant effect beoordeeld al dan niet met de inzet van mitigerende 

maatregelen. 
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Figuur 3-1: Toetsingsschema Natuurbeschermingswet (www.natura2000.nl).  
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3.2 Relevante factoren - mogelijke planeffecten 

 
Door aanleg van de Rotterdamsebaan treden er mogelijk effecten op in Natura 2000-gebieden. Deze 
bestaan uit directe en zogenaamde indirecte (netwerk)effecten. De directe effecten zijn afkomstig van 
de Rotterdamsebaan zelf (tracé). De netwerkeffecten bestaan uit de effecten op verder van het tracé 
gelegen wegen als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan.   
 

Tabel 3.1: Beoordeling relevante deelaspecten ;  = niet-relevant (geen sprake van een verslechtering of 

significante verstoring) (zie toelichting in paragraaf 3.3). 

Potentiële 
aspecten 

Kenmerken Relevant 

Oppervlakteverlies afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen. 
 

Versnippering hiervan is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.  
Verzuring treedt op als gevolg van de uitstoot van vervuilende gassen - o.a. 

zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) - door 
bijvoorbeeld fabrieken en (vracht)auto's. 

 

Vermesting vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen door met name stikstof en 
fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht (droge en natte neerslag 
van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het 
oppervlaktewater. 

 

Verontreiniging bij verhoogde concentraties van (ecosysteemvreemde) stoffen in een 
gebied, die onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage 
concentraties aanwezig zijn.  

 

Verdroging verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. 
De actuele grondwaterstand is zo lager dan de gewenste/benodigde 
grondwaterstand. 

 

Optische verstoring verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel 
voorwerpen die niet thuishoren in het natuurlijke systeem 

 

Verstoring Geluid verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid 
wegverkeer dan wel tijdelijk zoals geluidsbelasting bij evenementen. 
Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en 
frequentie. 


 

Verstoring door 
licht 

verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht afkomstig van 
verlichting van de weg of van het autoverkeer, of van verlichting van het 
werkterrein in de aanlegfase.  
Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van 
het normale gedrag van soorten leiden. Met name schemer- en 
nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat 
zij juist aangetrokken worden of verdreven door de lichtbron. Hierdoor 
raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van het 
leefgebied worden vermeden.  

 

Verstoring door 
trilling 

Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door 
menselijke activiteiten veroorzaakt worden, zoals bij boren en heien. Het 
effect zal in de aanlegfase aan de orde zijn.  
Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. 
Individuen kunnen tijdelijk of permanent verdreven worden uit hun 
leefgebied. Over het daadwerkelijke effect van trilling is nog zeer weinig 
bekend. Naar het effect op zeezoogdieren is wel onderzoek verricht, maar 
dit is voor deze passende beoordeling niet relevant.  

 

Verandering in 
populatiedynamiek 

indien er een direct effect is van een activiteit op de populatie-opbouw 
en/of populatiegrootte, zoals sterfte van individuen door wegverkeer.  

 

 
  



Passende beoordeling Nb-wet Rotterdamse Baan 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 3.0 

blad 11 van 34 

 

3.3 Beoordeling mogelijke negatieve effecten 

Deze paragraaf vormt een toelichting op tabel 3-1. 
 
Vanwege het feit dat geen enkel Natura 2000-gebied door de Rotterdamsebaan wordt doorsneden, is 
een negatief effect als gevolg van oppervlakteverlies en versnippering uitgesloten. 
 
Er treedt geen negatief effect op als gevolg van verontreiniging van stoffen die onder natuurlijke 
omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Water- en bodemverontreiniging kan 
altijd optreden als gevolg van lekkages en calamiteiten. Het oppervlak van de weg is mogelijk vervuild 
met olie, PAK en zware metalen door het intensieve verkeerskundige gebruik. Met de eerste mm van 
een neerslaggebeurtenis komen deze verontreinigingen tot afstroming met het wegwater. Ook 
strooizout zou een knelpunt kunnen vormen voor natuurwaarden. Op een weg als deze zal gestrooid 
worden. Niet strooien is geen optie in verband met veiligheid. Het zout zal niet aan de bodempassage 
hechten maar uitspoelen naar het water. Door eventuele ophoping van zout in de berm kan ter plaatse 
een zoutminnende vegetatie tot ontwikkeling komen met Deens lepelblad en Engels gras. Deze zone 
blijft echter beperkt tot de directe omgeving van de weg. Het strooizout heeft geen invloed op de op 
grotere afstand gelegen habitattypen. Gelet op het feit dat de habitats en leefgebieden van soorten op 
ruime afstand van de weg liggen, zal een lokale bodemverontreiniging niet leiden tot negatieve effecten 
op de Natura 2000-waarden. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 
 
Een negatief effect door verdroging in de Natura 2000-gebieden is uitgesloten. Voor de verdiepte ligging 
zijn de effecten op het grondwaterberekend met een grondwatermodel (zie MER, paragraaf 11.4.4). De 
zone met veranderingen van de grondwaterstanden (zowel stijging als daling) bevindt in de directe 
omgeving van de verdiepte ligging en reikt niet tot aan de Natura 2000-gebieden. In deze gebieden is 
geen sprake van beïnvloeding van de grondwaterstand. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. 
Het gaat alleen om netwerkeffecten die kunnen optreden. 
 
Vanwege de ligging van de Rotterdamsebaan ten opzichte van de natuurgebieden (op enige afstand) 
zullen er geen optische effecten door beweging door verkeer optreden in de Natura 2000-gebieden. Een 
negatief effect is uitgesloten. 
 
Verstorende effecten als gevolg van geluid zullen in de Natura 2000-gebieden niet optreden. Van de 
Natura 2000-gebieden in de omgeving is alleen de Wilck een Vogelrichtijngebied. De andere Natura 
2000-gebieden zijn geen van alle aangewezen vanuit de Vogelrichtlijn en er zijn geen voor geluid 
gevoelige soorten of voor geluid gevoelige complementaire doelen voor deze gebieden aangewezen. 
Wel kunnen typische soorten van de habitattypen verstoringsgevoelig zijn. Voor verstoring door geluid 
zou theoretisch sprake kunnen zijn van netwerkeffecten, waardoor als gevolg van de aanleg van de 
Rotterdamsebaan verkeerseffecten plaatsvinden op wegen dichter bij een Natura 2000-gebied. De 
verkeerstoename op die wegen zal echter nooit groter zijn dan 20%, wat noodzakelijk is voor een 
toename van 1 dB (bron: Rijkswaterstaat 2012). Gezien de afstand tussen de Natura 2000-gebieden en 
het tracé van de Rotterdamsebaan en het feit dat het invloedsgebied maximaal enkele honderden 
meters zal bedragen, zal er geen sprake zijn van een significante verstoring, dus geen aanleiding om een 
passende beoordeling op te stellen. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 
 
Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van 
soorten leiden (De Molenaar et al., 2003) Gezien de afstand tussen de weg en de Natura 2000-gebieden 
valt ook licht af als verstorende factor. Er is geen sprake van een significante verstoring, dus geen 
aanleiding om een passende beoordeling op te stellen. Dit geldt zowel voor de aanleg- als de 
gebruiksfase. Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 
 
In de aanlegfase kan er een tijdelijke verstoring optreden als gevolg van bijvoorbeeld 
heiwerkzaamheden en zwaar grondtransport. Deze geluidbelasting zal, mede in belang van de 
omwonenden, worden teruggebracht, bijvoorbeeld door de inzet van innovatieve bouwmethoden en 
eventuele bronafscherming. Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden (nooit nabij de plek van de 
werkzaamheden) en de aard van de natuurwaarden (met name habitattypen en niet voor trilling 



Passende beoordeling Nb-wet Rotterdamse Baan 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 3.0 

blad 12 van 34 

 

gevoelige habitatsoorten) en de weg wordt een significante verstoring bij voorbaat uitgesloten. 
Negatieve effecten kunnen worden uitgesloten 
 
En vanwege de ligging van de Rotterdamsebaan ten opzichte van de natuurgebieden (op enige afstand) 
zal de populatiedynamiek in en rondom de Natura 2000-gebieden hoegenaamd niet worden beïnvloed. 
 
In de omgeving liggen Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur (met name de duingebieden) 
en stikstofdepositie kan ook op grotere afstand van het plan tot effecten leiden. Een negatief effect als 
gevolg van de verzurende en vermestende effecten van de Rotterdamsebaan door het verkeer is niet uit 
te sluiten. De effecten van stikstofdepositie worden verder uitgewerkt in de passende beoordeling.  
 
Ecosystemen die van nature voedselrijk zijn ondervinden weinig tot geen invloed van stikstofdepositie 
uit de lucht. Ecosystemen op voedselarme schrale en zandige bodems daarentegen zijn wel gevoelig 
voor extra stikstof. De beschikbaarheid van stikstof is bepalend voor de concurrentieverhoudingen 
tussen de plantensoorten. Meestal neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste van 
meerdere andere plantensoorten zodat de karakteristieke soortensamenstelling in het vegetatietype 
verandert. De oorspronkelijk aanwezige planten binnen een vegetatietype, of een habitattype, worden 
grotendeels verdrongen en er ontstaat dan een ander vegetatietype (vergrassing/verruiging).  
Wanneer het een habitattype betreft waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen, kan er sprake 
zijn van strijdigheid met het aanwijzingsbesluit en de daarbij geformuleerde instandhoudingsdoelen 
(vooral bij een verbeterdoelstelling).  

3.4 Nadere selectie te onderzoeken Natura 2000-gebieden 

De Natura 2000-gebieden (Meijendel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal en Solleveld en 
Kapittelduinen) die gelegen zijn in de duingebieden omvatten stikstofgevoelige habitattypen en 
stikstofgevoelige leefgebieden van soorten. Deze gebieden zijn relevant om te betrekken bij het 
stikstofdepositieonderzoek. 
 
Het Natura 2000-gebied De Wilck ligt op grotere afstand (ruim 14 km) waardoor alleen indirecte 
effecten een beïnvloedingsfactor kunnen zijn. De netwerkeffecten van de Rotterdamsebaan reiken 
echter niet zover. Boven heeft het Natura 2000-gebied De Wilck geen stikstofgevoelige 
instandhoudingsdoelen. Het gebied is alleen aangewezen voor Kleine zwaan en Smient en daarvan is het 
leefgebied niet stikstofgevoelig. Daarom wordt De Wilck in deze passende beoordeling verder buiten 
beschouwing gelaten. 
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4 Stikstofdepositie-onderzoek 

4.1 Kritische depositiewaarden (KDW) 

De gevoeligheid van habitattypen voor stikstofdepositie wordt uitgedrukt in de kritische depositie 
waarde (KDW) in mol N/ha/jaar. Een overzicht van de Kritische Depositiewaarden van de aanwezige 
habitattypen is weergeven in tabel 4-1. Hoe lager de KDW van een habitattype, hoe gevoeliger het 
habitattype voor atmosferische stikstofdepositie. De kritische depositiewaarde wordt gedefinieerd als 
 
‘de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van het habitattype 
significant kan worden aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de 
atmosferische stikstofdepositie’ (Van Dobben, 2008). 
 
 
Tabel 4-1: Overzicht gevoeligheid stikstofdepositie van de aanwezige habitattypen en leefgebieden van soorten 
in de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide (MB), Westduinpark & Wapendal (WW) en Solleveld & 
Kapittelduinen (SK).  

Natura 2000-gebied Code Instandhoudingsdoel KDW (mol/ha/j) 
(Dobben et.al. 
2012) 

Gevoeligheid 

Habitattypen 

MB - WW- SK H2120  Witte duinen 1429 gevoelig 

MB - WW - SK H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) 1071 zeer gevoelig 

MB - WW- SK H2130B *Grijze duinen (kalkarm) 714 zeer gevoelig 

WW-  SK H2150  *Duinheiden met struikhei 1071 zeer gevoelig 

MB - WW-  SK H2160  Duindoornstruwelen 2000 gevoelig 

MB - WW-  SK H2180A 
(MB:be) 

Duinbossen (droog) 1071 zeer gevoelig 

MB H2180B Duinbossen (vochtig) 2214 gevoelig  

MB - WW- SK H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 1786 gevoelig 

MB H2190A Vochtige duinvalleien (open water) 
oligo- tot mesotrofe vormen  

1000 zeer gevoelig 

MB - SK H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 1429 gevoelig 

MB H2190D Vochtige Duinvalleien (hoge 
moerasplanten) 

> 2400 niet gevoelig 

Habitatsoorten (DVS, 2011) 

MB - SK H1014 Nauwe korfslak enigszins gevoelig 

MB H1318 Meervleermuis niet gevoelig 

 

4.2 Achtergronddepositie stikstof Nederland 

De depositie van stikstof in Nederland wordt geregistreerd en berekend door het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en gepresenteerd op een detailniveau van een ruitennet van 1 bij 1 kilometer voor 
de jaren 2011, 2015, 2020 en 2030. De gemiddelde gemeten concentratie is sinds het begin van de 
metingen in 1993 met 25% afgenomen (www.mnp.nl). De laatste jaren is geen verdere daling 
opgetreden. De hoogste concentraties zijn te vinden in de grotere emissiegebieden, voornamelijk de 
gebieden met intensieve veehouderij. Dit neemt niet weg dat in veel gebieden de stikstofbelasting nog 
boven de kritische depositiewaarden voor een aantal (zeer) gevoelige habitattypen ligt. De genoemde 
kritische depositiewaarden zullen veelal niet op korte termijn bereikt kunnen worden. Ook kleinere 
verlagingen van de depositie kunnen echter wel een positief effect hebben en leiden tot verbetering van 
de staat van instandhouding van de gevoelige habitats. Dit is geconstateerd naar aanleiding van de 
algehele verbetering in de periode 1990-2004 waarin de depositie van ammoniak merkbaar is gedaald 
(Van Dobben, Alterra).  
 
De daling in stikstofdepositie is het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van 
ammoniak.  
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 De emissie van stikstofoxiden in Nederland daalde sinds 1980 met meer dan 30%. Deze daling is het 
resultaat van maatregelen in het verkeer, zoals de invoering van de katalysator aan het eind van de 
jaren tachtig, in de industrie en in de energiesector;  

 De emissie van ammoniak door agrarische bronnen in Nederland is in dezelfde periode met 40% 
gedaald. Vooral in de periode tot 2002 hebben emissiebeperkende maatregelen voor een daling 
gezorgd. Tot deze maatregelen behoren verbeterde voersamenstelling, het gebruik van 
emissiearme stallen, het afdekken van mestsilo's en het direct onderwerken van mest bij de 
aanwending. Daarnaast speelt een rol dat sinds 1985 in de melkrundveehouderij een aanmerkelijke 
daling van het aantal dieren is opgetreden;  

 In 2005 en 2006 is een lichte stijging van met name de ammoniakdepositie opgetreden. Deze is 
geheel toe te schrijven aan de meteorologische omstandigheden in die jaren. 

 
Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden 
De verwachting is dat de achtergrondwaarden in de periode tot 2020 ter plaatse van de Natura 2000-
gebieden zullen dalen, onder andere door milieumaatregelen en een dalend aantal dieren in de 
intensieve veehouderij.  Bij de achtergrondwaarden zullen eventuele lokale planeffecten moeten 
worden opgeteld. 
 
Tabel 4-2: Daling achtergrondwaarden ter plaatse van de drie Natura 2000-gebieden in de omgeving van 

het plangebied (achtergrondwaarden zonder de duinbijtelling) 

 Laagste achtergrondwaarde 
in Natura 2000-gebied 

Hoogste achtergrondwaarde 
in Natura 2000-gebied 

in 2011 in 2020 in 2011 in 2020 

Meijendel & Berkheide 725 667 2110 1630 

Westduinpark & Wapendal 678 642 2900 2170 

Solleveld & Kapittelduinen 712 664 2400 1830 

 
Hoewel de depositie op de lange duur daalt als gevolg van generieke maatregelen, zullen de kritische 
depositiewaarden niet overal op korte termijn kunnen worden bereikt, zeker als rekening wordt 
gehouden met de duinbijtelling en de achtergrondwaarden in het gebied hoger zijn dan de kaarten met 
achtergrondwaarden van het RIVM suggereren. Ook kleinere verlagingen van de depositie kunnen 
echter wel een positief effect hebben voor de staat van instandhouding van de gevoelige habitats. 
 
 

Duinbijtelling 
Langs de kust (duinen) bestaat een aanzienlijk verschil tussen berekende ammoniakconcentratie en 
zoals gemeten in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). De MAN-metingen geven aan dat 
de ammoniakconcentratie in het grootste deel van het duingebied een factor 2 tot 4 hoger is dan 
berekend. In een Notitie Duinenbijtelling wordt een beknopt overzicht gegeven van de vergelijking 
tussen gemeten en berekende ammoniakconcentraties voor de duinen. Op basis van deze vergelijking 
worden tevens waarden gegeven waarmee de berekende depositie langs de kust kan worden verhoogd 
om een realistischer inschatting van de werkelijke depositie te krijgen. 
 

4.3 Toelichting op berekeningen 

Ten behoeve van de aanleg en het gebruik van de Rotterdamsebaan, is beoordeeld wat de bijdrage van 
de voorgenomen activiteiten is ter plaatse van de drie nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Om inzicht 
te krijgen in de bijdrage van de Rotterdamse Baan op de stikstofdepositie op de gevoelige Natura 2000-
gebieden in de omgeving zijn berekeningen uitgevoerd. Berekeningen zijn gemaakt voor een groot 
aantal punten in de Natura 2000-gebieden. De resultaten zijn op kaart weergegeven in bijlage 1, met de 
berekeningspunten en planbijdrages in 2020. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma 
OPS Pro 4.3.12 van het RIVM. 
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4.4 Stikstofdepositie Meijendel & Berkheide 

4.4.1 Beschrijving Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide 

Het Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide strekt zich vanaf Den Haag naar het noorden toe uit, 
langs de kust. Het bestaat uit een brede duinstrook met een gevarieerd en uitgestrekt, kalkrijk 
duinlandschap, dat reliëfrijk en landschappelijk zeer afwisselend is. Het zuidelijke deelgebied Meijendel 
is een relatief laag gelegen gebied met grote ‘uitgestoven duinvlakten’, dat in het zuidelijk deel minder 
reliëfrijk is. In het noordelijke deelgebied Berkheide liep het zand vast in de oorspronkelijk natte 
stroombedding van de oude Rijn. Het is gevormd door overstuiving van oude duinen, waardoor het een 
relatief hooggelegen duinmassief is. Hier is de kweldruk dan ook groter dan in Meijendel. Het landschap 
heeft een kenmerkende opbouw van evenwijdige duinenrijen met opeenvolgende hoge paraboolduinen 
en moerassige laagten met struweel, waarin grote valleien liggen zoals Kijfhoek, Bierlap en de vallei 
Meijendel. Dit zijn duinakkers die nu vooral uit bos bestaan; het gebied kent dan ook een aantal goed 
ontwikkelde bostypen. Plaatselijk, zoals in de Libellenvallei, komen soortenrijke duinvalleibegroeiingen 
voor. Na grootschalig herstel van een aantal valleien bij de Wassenaarse Slag breiden deze begroeiingen 
zich uit. In Berkheide is, met name in de buurt van Katwijk, een groot areaal goed ontwikkeld kalkrijk 
duingrasland aanwezig, ontstaan door het eeuwenlange menselijke gebruik van het zogenaamde 
zeedorpenlandschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4-1: Detailkaart begrenzing Meijendel & Berkheide (bron: synbiosys.alterra.nl). 

 
 
Instandhoudingsdoelstellingen Meijendel & Berkheide 
Dit Natura 2000-gebied is door de staatssecretaris van het ministerie van Economische zaken (EZ) op 7 
mei 2013 definitief aangewezen. 
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Voor het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide zijn de volgende kernopgaven geformuleerd: 

 Samenhangend landschap met aantal gradiënten en mozaïeken door versterken van noord-zuid 
gradiënt en samenhang daarbinnen, herstel gradiënt van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, 
meer of minder wind, meer of minder zout, jong-oud, 3) behoud en herstel van mozaïeken: 
open-dicht, hoog-laag, behoud en herstel van rust en donker voor fauna en het versterken 
samenhang met Noordzee, Wadden en Delta én met Meren en Moerassen. 

 2.01 Witte duinen en embryonale duinen: Ruimte voor natuurlijke verstuiving: witte duinen 
H2120 en embryonale duinen H2110 o.m. van belang als habitat voor kleine mantelmeeuw 
A183, dwergstern A195, bontbekplevier A137 en strandplevier A138. 

 2.02 Grijze duinen: Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat 
van tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en 
verstruweling. 

 2.04 Droge duinbossen: Uitbreiding oppervlakte (ook in zeereep)6 en verbetering kwaliteit 
(structuurvariatie en soortenrijkdom) van duinbossen (droog) H2180_A. 

 2.05 Open vochtige duinvalleien (incl. vochtige duinbossen): Behoud oppervlakte en herstel 
kwaliteit van vochtige duinvalleien (kalkrijk) H2190_B. Behoud vochtige duinvalleien H2190 als 
habitat van roerdomp A021, lepelaar A034, blauwe kiekendief A082, velduil A222, noordse 
woelmuis *H1340, nauwe korfslak H1014 en groenknolorchis H1903 (vergroting oppervlakte is 
vrijwel overal gedaan). 

 
 

Tabel 4-3: Instandhoudingsdoelstellingen Meijendel en Berkheide.  

 Doelst. Opp.vl. Doelst. Kwal. Doelst. Pop. 

Habitattypen    

H2120  Witte duinen  = >  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk)  > >  

H2130B *Grijze duinen (kalkarm)  > >  

H2160  Duindoornstruwelen  = (<) =  

H2180A Duinbossen (droog)  = =  

H2180B Duinbossen (vochtig)  = =  

H2180C Duinbossen  = >  

H2190A Vochtige duinvalleien (open water) > >  

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)  > >  

H2190D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)  > >  

Habitatsoorten    

H1014 Nauwe korfslak = = = 

H1318 Meervleermuis = = = 

Legenda 

* Prioritair habitattype (habitattypen die het gevaar lopen te verdwijnen) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

4.4.2 Planbijdrage 

Voor het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide zijn diverse toetspunten genomen, zie bijlage I. In 
het Natura 2000-gebied is voor een groot gebied geen sprake van een toename van de stikstofdepositie 
en op diverse plaatsen ook sprake van een afname van de stikstofdepositie. In een beperkt gebied is 
sprake van een kleine toename van de stikstofdepositie. De hoogste toename betreft 0,4 mol/ha/jaar (in 
H2130B Grijze duinen (kalkarm)). 
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4.4.3 Effectbeoordeling habitattypen 

H2120 Witte duinen 
Dit stikstofgevoelige habitattype (KDW 1429) bevindt zich niet in een overspannen situatie (zie figuur 4-
2) en komt bovendien nauwelijks voor op locaties met een planbijdrage (= meest zuidelijke deel van het 
Natura 2000-gebied, zie bijlage 1). De kleine toename (0,1 mol) van stikstofdepositie door het plan leidt 
bij dit gevoelige habitattype leidt niet tot een overschrijding van de KDW. De ruimte tussen de KDW en 
de achtergrondwaarde is nog dusdanig groot dat de toename niet zal leiden tot een verslechtering van 
de kwaliteit, een belemmering van de gewenste kwaliteitsverbetering en een afname van het areaal van 
het desbetreffende habitattype. De natuurlijke kenmerken van het habitattype worden niet aangetast 
en het bereiken van een goede staat van instandhouding wordt niet belemmerd. Er is geen negatief 
effect. 
 

 
Figuur 4-2: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2120 (groen is niet 
overspannen). 

 
H2130A*Grijze duinen (kalkrijk) 
Voor het gevoelige habitattypen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) (KDW 1071) leidt de 
achtergronddepositie op een aantal plekken tot een overspannen situatie (zie figuur 4-3). Het gevoelige 
habitattypen H2130A Grijze duinen (kalkrijk) ondervindt een planbijdrage tussen 0,1 en 0,2 mol/ha/jaar 
op locaties die overspannen zijn. Een dergelijke bijdrage is verwaarloosbaar gezien de verhouding tot de 
achtergrondwaarden, de in de bodem aanwezige stikstofvoorraden van doorgaans meer dan enkele 
duizenden mol/ha, de feitelijke stikstofbehoefte van dit habitattype en de kalkrijke ondergrond die zorgt 
voor een natuurlijke buffering (door de kalkrijke bodem wordt lokale verzuring voorkomen en treedt er 
geen vergrassing op door stikstof).  Er is geen sprake van een significant negatief effect als gevolg van de 
kleine toename van stikstofdepositie door de Rotterdamsebaan. Wel wordt voor dit habitattype, door de 
stikstofbijdragen in cumulatie met het plan Scheveningen Haven (max. 4 mol/ha/jaar), een maatregel 
getroffen om deze cumulatieve toename aan stikstofdepositie te mitigeren, zie paragraaf 4.8.   



Passende beoordeling Nb-wet Rotterdamse Baan 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 3.0 

blad 18 van 34 

 

 
Figuur 4-3: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2130A (groen is niet 
overspannen, rood is overspannen). 

 H2130B*Grijze duinen (kalkarm) 
Voor het gevoelige habitattypen H2130B Grijze duinen (kalkarm) (KDW 714) leidt de 
achtergronddepositie op sommige plekken tot een overspannen situatie (zie figuur 4-4). Dit gevoelige 
habitattype ondervindt een planbijdrage tussen 0,1 en 0,4 mol/ha/jaar op locaties die overspannen zijn. 
Een dergelijke bijdrage is in verhouding tot de achtergrondwaarden, de in de bodem aanwezige 
stikstofvoorraden van doorgaans meer dan enkele duizenden mol/ha en de feitelijke stikstofbehoefte 
van dit habitattype verwaarloosbaar. Er is geen sprake van een significant negatief effect als gevolg van 
de kleine toename van stikstofdepositie door de Rotterdamsebaan. Wel wordt voor dit habitattype, door de 
stikstofbijdragen in cumulatie met het plan Scheveningen Haven (max. 4 mol/ha/jaar), een maatregel getroffen 

om deze cumulatieve toename aan stikstofdepositie te mitigeren, zie paragraaf 4.8. 

 
Figuur 4-4: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2130B (groen is niet 
overspannen, rood is overspannen). 
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H2160 Duindoornstruwelen 
Dit stikstofgevoelige habitattype (KDW 2000) bevindt zich niet in een overspannen situatie (zie figuur 4-
5). De toename van stikstofdepositie door het plan leidt bij dit habitattype niet tot een overschrijding 
van de KDW. De ruimte tussen de KDW en de achtergrondwaarde is dusdanig groot dat de planbijdrage 
niet leidt tot een verslechtering van de kwaliteit en een afname van het areaal. De natuurlijke 
kenmerken van het habitattype worden niet aangetast en het bereiken van een goede staat van 
instandhouding wordt niet belemmerd. Er is geen negatief effect. 
 

 
Figuur 4-5: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2160 (groen is niet 
overspannen). 

 
H2180A Duinbossen (droog) 
Stikstof is voor de H2180A Duinbossen (droog) geen knelpunt in dit Natura 2000-gebied. Deze bossen 
zijn gelegen op kalkrijke bodems (op iets grotere diepte) terwijl de KDW’s voor H2180A zijn afgeleid voor 
meer gevoelige bossen op zure, voedselarme bodems. Natuurlijke buffering is aanwezig. Ondanks de 
overspannen situatie is de actuele kwaliteit is goed, typische soorten zijn merendeels aanwezig. 
Bovendien wordt in dit habitattype via actief bosbeheer het aandeel exoten en gebiedsvreemde soorten 
beperkt en is daarmee de instandhoudingsdoelstelling gewaarborgd. De huidige kwaliteit noch het 
behalen van de instandhoudingsdoelstelling wordt daarmee beïnvloed door de lokaal (te) hoge 
stikstofdepositie (bron: Pas-analyse).  
 
Gelet op voorgaande leidt de toename van stikstofdepositie door het plan bij dit habitattype (tussen de 
0,1 en 0,3 mol/ha/jaar) niet tot een verslechtering van de kwaliteit of een afname van het areaal van het 
desbetreffende habitattype. Aangezien stikstof geen knelpunt is, worden de natuurlijke kenmerken van 
het habitattype niet aangetast door de planbijdrage en wordt het bereiken van een goede staat van 
instandhouding niet belemmerd. Er is geen negatief effect. 
 
H2180B Duinbossen (vochtig) 
Dit stikstofgevoelige habitattype (KDW 2214) bevindt zich niet in een overspannen situatie (zie figuur 4-
6). De toename van stikstofdepositie (0,1 mol) door het plan leidt bij dit gevoelige habitattype niet tot 
een overschrijding van de KDW. De ruimte tussen de KDW en de achtergrondwaarde is nog dusdanig 
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groot dat de toename niet zal leiden tot een verslechtering van de kwaliteit, een belemmering van de 
gewenste kwaliteitsverbetering en een afname van het areaal van het desbetreffende habitattype.  
Bovendien liggen de knelpunten bij het realiseren van het instandhoudingsdoel in het hydrologische 
vlak. Er zijn goede potenties voor uitbreiding areaal en verbetering kwaliteit door interne 
beheermaatregelen en vermindering drainage/onttrekking grondwater (Bron: Knelpunten- en 
kansenanalyse). Gezien de planbijdrage niet leidt tot een overspannen situatie en de daling van de 
achtergronddepositie worden de natuurlijke kenmerken van het habitattype niet aangetast en wordt 
het bereiken van een goede staat van instandhouding niet belemmerd. Er is geen negatief effect. 
 

 
Figuur 4-6: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2180B (groen is niet 
overspannen). 

 
H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 
Dit stikstofgevoelige habitattype (KDW 1786) bevindt zich nagenoeg niet in een overspannen situatie 
(zie figuur 4-7). Het gevoelige habitattype H2180C Duinbossen (vochtig) dat zich momenteel in een 
overspannen situatie bevindt, ondervindt geen planbijdrage op die locaties. Op de locaties met een 
planbijdrage bevindt het habitattype zich niet in een overspannen situatie. De toename van 
stikstofdepositie door het plan leidt bij dit habitattype niet tot een overschrijding van de KDW. De 
ruimte tussen de KDW en de achtergrondwaarde is dusdanig groot dat de planbijdrage niet leidt tot een 
verslechtering van de kwaliteit en een afname van het areaal van het habitattype. 
Bovendien is na 2018 is in het gehele areaal van het type sprake van evenwicht of een onderschrijding 
van de KDW. Bovendien geldt voor duinbossen van de binnenduinrand hetzelfde als voor droge 
duinbossen; via actief bosbeheer wordt het aandeel exoten en gebiedsvreemde soorten beperkt en is de 
instandhoudingsdoelstelling gewaarborgd. De huidige kwaliteit noch het behalen van de 
instandhoudingsdoelstelling wordt daarmee beïnvloed door de lokaal (te) hoge stikstofdepositie (Bron: 
Pas-analyse). 
 
Aangezien stikstof geen knelpunt is, worden de natuurlijke kenmerken van het habitattype niet 
aangetast door de planbijdrage en wordt het bereiken van een goede staat van instandhouding niet 
belemmerd. Er is geen negatief effect. 
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Figuur 4-7: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2180C (groen is niet 
overspannen, rood is overspannen). 

 
H2190A Vochtige valleien –open water, oligo- tot mesotrofe vorm 
Voor H2190A Vochtige valleien –open water, oligo- tot mesotrofe vorm is er in dit Natura 2000-gebied 
geen knelpunt als gevolg van stikstofdepositie (PAS-analyse) en de planbijdrage (0,1 mol/ha/jaar) leidt 
daarom niet tot een zichtbare en meetbare verslechtering van het habitattype. De kwaliteit in de 
infiltratieplassen wordt bepaald door doorlopende toevoer (en inzijgen naar winmiddelen) van sterk 
voorgezuiverd water. Derhalve is er geen of nagenoeg geen relatie met de N-depositie. De ‘echte‘ 
duinmeertjes zijn op dit moment van goede kwaliteit, mede dankzij recente aanleg en dankzij de 
kalkhoudende kwelstroom via de valleien naar zee. Ze liggen overwegend in gebied waar begrazing 
plaats vindt; hierdoor wordt eventuele verlanding vanuit de oeverzones tegengegaan.  
 
Aangezien stikstof geen knelpunt is, worden de natuurlijke kenmerken van het habitattype niet 
aangetast door de planbijdrage en wordt het bereiken van een goede staat van instandhouding niet 
belemmerd. Er is geen negatief effect. 
 
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 
Dit stikstofgevoelige habitattype (KDW 1429) bevindt zich nagenoeg niet in een overspannen situatie 
(zie figuur 4-8). Het gevoelige habitattype H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) dat zich momenteel in 
een overspannen situatie bevindt, ondervindt geen planbijdrage op die locaties. Op de locaties met een 
planbijdrage komt het habitattype niet voor. Aangezien stikstof geen knelpunt is, worden de natuurlijke 
kenmerken van het habitattype niet aangetast door de planbijdrage en wordt het bereiken van een 
goede staat van instandhouding niet belemmerd. Er is geen negatief effect. 
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Figuur 4-8: Verhouding achtergrondwaarde (incl. duinenbijtelling) en KDW habitatttype H2190B (groen is niet 
overspannen, rood is overspannen, bij pijl). 

 
H2190 D Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) 
De kwaliteit van het habitattype H2190D Vochtige duinvalleien – hoge moerasplanten neemt niet af 
door de planbijdrage omdat het habitattype niet gevoelig is voor stikstofdepositie (KDW >2400). 
Aangezien stikstof geen knelpunt is, worden de natuurlijke kenmerken van het habitattype niet 
aangetast door de planbijdrage en wordt het bereiken van een goede staat van instandhouding niet 
belemmerd. Er is geen negatief effect. 
 

4.4.4 Effectbeoordeling habitatsoorten 

De nauwe korfslak is voor zijn verspreiding gekoppeld aan het habitattype duindoornstruweel (H2160) 
en vochtige duinvalleien (H2190). Daarnaast is specifiek voor deze soort  een herstelstrategie ontwikkeld 
die is gericht op ontwikkeling van habitattypen als zoom, mantel en droog struweel van de duinen (Lg12 
gebaseerd op natuurdoeltype 3.54 met KDW 1643 mol N/ha/jaar).  
Het habitattype duindoornstruweel komt op dit moment voor in een niet-overspannen situatie. De 
beperkte planbijdrage heeft geen negatief effect op dit habitattype, en daarmee dus ook niet op de 
nauwe korfslak. 
 
Het habitattype dat wordt ontwikkeld in het kader van de herstelstrategie ligt momenteel deels wel in 
een -vanuit stikstofdepositie gezien- overspannen situatie en kent een planbijdrage van 0,1 á 0,2 mol 
N/ha/jaar voor het leefgebied van de nauwe korfslak. In het toetsjaar 2020 is er geen sprake meer van 
een overspannen situatie, en is de genoemde planbijdrage voor het habitattype, en voor de daar 
levende nauwe korfslak,  niet meer relevant.  
 
Voor de periode tot aan 2020 wordt gesteld dat gerichte maatregelen worden getroffen om de 
omstandigheden voor de nauwe korfslak te verbeteren. Reguliere beheermaatregelen met betrekking 
tot het leefgebied van de nauwe korfslak gaan vooral over het tegengaan van verruiging van de 
vegetatie en extensieve begrazing. Deze maatregelen hebben tot doel om het half open duinlandschap 
met overgangen tussen (duin)struweel en duingraslanden te behouden, waardoor het leefgebied van de 
soort duurzaam behouden wordt. Ook voor functioneel herstel wordt ingezet op het terugdringen van 
verdroging door vochtige duinvalleien te ontwikkelen (is deels al uitgevoerd) (PAS-gebiedsanalyse). Het 



Passende beoordeling Nb-wet Rotterdamse Baan 
Projectnr. 258633 
mei 2013 , revisie 3.0 

blad 23 van 34 

 

reguliere beheer en de reeds uitvoerde herstelmaatregelen zorgen er voor dat de lage planbijdrage (0,1 
á 0,2 mol voor het leefgebied van de nauwe korfslak) niet leidt tot een ecologisch zichtbaar en meetbaar 
effect. Er is geen sprake van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het leefgebied. Bovendien 
is er in het toetsjaar 2020 geen sprake meer van een overspannen situatie voor wat betreft 
stikstofdepositie en is de -beperkte-  planbijdrage niet meer relevant.  
 
De kwaliteit van het leefgebied van de meervleermuis neemt niet af door de planbijdrage omdat deze 
soort niet gevoelig is voor stikstofdepositie. 
 

4.5 Stikstofdepositie Westduinpark & Wapenveld 

4.5.1 Beschrijving Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal 

Dit Natura 2000-gebied bestaat uit twee deelgebieden. Het Westduinpark betreft een zone van jonge, 
kalkrijke kustduinen, met een uitgesproken reliëf en hoge duintoppen. In het gebied zijn de kenmerken 
die horen bij een dynamisch duin, zoals paraboolduinen en uitstuivingskuilen, nog aanwezig. De duinen 
langs de buitenrand dateren uit de 18

e
 eeuw, terwijl die langs de binnenduinrand in de 13

e
 eeuw 

gevormd zijn. In het gebied is een breed scala aan vegetatietypen van jonge en oude droge duinen, met 
ruigten, graslanden en struwelen en binnenduinbos aanwezig, hoewel de diversiteit aan plantensoorten 
minder hoog is dan in andere duingebieden. Dit is met name het gevolg van kustafslag, zandwinning en 
stedenbouw. In het gebied komen naast de reguliere duinflora opvallend veel soorten voor van het 
oude zeedorpenlandschap. 

 
Het deelgebied Wapendal is geheel omringd door de bebouwing van Den Haag. Het betreft een restant 
van het oude zeedorpenlandschap. Dit deelgebied betreft een oud duin, met duinheide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4-9: Detailkaart begrenzing Westduinpark & Wapendal (bron: synbiosys.alterra.nl) 

 
Instandhoudingsdoelen Westduinpark & Wapendal 
Het gebied Westduinpark & Wapendal is op vrijdag 30 september 2011 door de staatssecretaris van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) definitief aangewezen als Natura 
2000-gebied. 
 
Voor het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal zijn de volgende kernopgaven geformuleerd: 
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 Samenhangend landschap met aantal gradiënten en mozaïeken door versterken van noord-zuid 
gradiënt en samenhang daarbinnen, herstel gradiënt van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, 
meer of minder wind, meer of minder zout, jong-oud,  

 Behoud en herstel van mozaïeken: open-dicht, hoog-laag, behoud en herstel van rust en donker 
voor fauna en het versterken samenhang met Noordzee, Wadden en Delta én met Meren en 
Moerassen. 

 2.02 Grijze duinen Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat van 
tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en 
verstruweling. 

 2.03 Duinheiden Behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei *H2140 en 
duinheiden met struikhei *H2150. 

 
In tabel 4-5 zijn de instandhoudingsdoelen voor de aangewezen habitats in het Natura 2000-gebied 
weergegeven.  
 
Tabel 4-4: Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal.  

Habitattypen  Doelst. Oppervlak Doelst. Kwaliteit 

H2120 Witte duinen = = 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) > > 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) = = 

H2150  *Duinheiden met struikhei = = 

H2160  Duindoornstruwelen = (<) = 

H2180A Duinbossen (droog) = > 

H2180C Duinbossen binnenduinrand) = (<) > 

Legenda 

* Prioritair habitattype 

 = Behoudsdoelstelling 

= (<) Enige achteruitgang in oppervlakte ten gunste van habitattype grijze duinen (H2130) is toegestaan. 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 

4.5.2 Planbijdrage 

Voor het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapenveld is bepaald of er een planbijdrage op de 
aanwezige habitattypen is als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Uit de 
stikstofberekeningen blijkt dat nergens in dit Natura 2000-gebied sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie, zie bijlage I. Er is op een beperkte oppervlakte wel sprake van een geringe afname van 
de stikstofdepositie (tot maximaal 0,3 mol/ha/jaar). 
 

4.5.3 Effectbeoordeling habitattypen 

Op de aanwezige habitattypen in het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapenveld is geen sprake 
van een planbijdrage door de realisatie van de Rotterdamsebaan. Op sommige locaties is sprake van een 
afname van de stikstofdepositie. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat (significant) negatieve 
effecten van de Rotterdamsebaan in het Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapenveld uitgesloten 
kunnen worden. De natuurlijke kenmerken van het habitattype niet worden aangetast en het bereiken 
van een goede staat van instandhouding niet wordt belemmerd. 
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4.6 Stikstofdepositie Solleveld & Kapittelduinen 

4.6.1 Beschrijving Natura 2000-gebied Solleveld & kapittelduinen 

 
Solleveld 
Het tussen Den Haag en Ter Heijde gelegen Solleveld wijkt af van de meeste andere Zuid-Hollandse 
duingebieden doordat het voor het overgrote deel bestaat uit 'oude duinen'. Bijzonder in deze ontkalkte 
duinen zijn enkele heideterreintjes, die evenals andere landschapselementen herinneren aan het 
historisch agrarische gebruik. Het gebied is niet heel reliëfrijk en bestaat uit duinen, duinbossen, 
graslanden, duinheiden, struwelen, ruigten en plassen. Aan de binnenduinrand ligt een aantal oude 
landgoedbossen met een rijke stinzeflora.  
 
Kapittelduinen 
Ten noorden van de oude monding van de Maas liggen de Kapittelduinen. Dit gebied bestaat uit de ten 
oosten van het strand gelegen duinen, vochtige duinvalleien, duinplassen, duin- en landgoedbossen, 
graslanden, struwelen, ruigten en een aantal dijktrajecten. Het gebied ligt op de overgang van kust naar 
rivierengebied en meer landinwaarts worden de rivierinvloeden steeds duidelijker zichtbaar in de 
vegetatie. In het Staelduinse Bos liggen diverse bunkers. Naast de aanwijzing als Natura 2000-gebied, 
vallen de Kapittelduinen ook nog onder het oude aanwijsbesluit Beschermd Natuurmonument. Naast 
beschreven vegetaties worden er diverse vogels in het aanwijsbesluit genoemd. Zo wordt in het besluit 
genoemd dat de Kapittelduinen van waarde is als broed- en rustplaats voor o.a. de soorten: scholekster, 
tureluur, boomvalk en ransuil. Vanwege de recreatiedruk is het aantal broedparen betrekkelijk laag. 
 
Spanjaards Duin 
Op 25 mei 2011 is het Natura 2000-gebied Spanjaards Duin voorlopig aangewezen als Natura 2000-
gebied (dit deel gaat onderdeel uit maken van Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen). Het 
gebied Spanjaards Duin is aangelegd als duincompensatiegebied in verband met mogelijk significante 
gevolgen op de Natura 2000-gebieden Voornes Duin (landelijk gebiedsnummer 100) en Solleveld & 
Kapittelduinen (landelijk gebiedsnummer 99) als gevolg van het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2. 
De duincompensatie vindt plaats om te kunnen 
voldoen aan de vereisten van artikelen 19d t/m 19h 
van de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Het nieuw aangelegde duingebied Spanjaards Duin 
ligt aan de zeezijde van de Delflandse kust ter 
hoogte van ’s-Gravenzande (op ongeveer 4,5 
kilometer afstand van het plangebied). Met de 
aanleg van dit duincompensatiegebied wordt de 
ontwikkeling van twee duinhabitattypen (grijze 
duinen (H2130) en vochtige duinvalleien (H2190) 
beoogd om de mogelijk significante gevolgen van 
het toekomstig gebruik van Maasvlakte 2 op de 
duinen in Voornes Duin en Solleveld & 
Kapittelduinen op voorhand te compenseren. Ook 
zal er biotoop van de groenknolorchis (H1903) 
ontwikkeld moeten worden.  
Het Spanjaards Duin moet in twintig jaar uitgroeien 
tot een vochtige duinvallei met aan de landzijde 
grijze duinen. Inmiddels is de realisatiefase van het 
compensatiegebied afgerond. 

Figuur 4-10: Ligging van het  
Natura 2000-gebied Spanjaards Duin. 
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Figuur 4-11: Detailkaart begrenzing Solleveld & Kapittelduinen (bron: synbiosys.alterra.nl).  
 
Instandhoudingsdoelen Solleveld & Kapittelduinen 
Het gebied Solleveld & Kapittelduinen is op vrijdag 30 september 2011 door de staatssecretaris van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) definitief aangewezen als Natura 
2000-gebied. 
 
Voor het Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen zijn de volgende kernopgaven geformuleerd: 

- Samenhangend landschap met aantal gradiënten en mozaïeken door versterken van noord-zuid 
gradiënt en samenhang daarbinnen, herstel gradiënt van zeereep-binnenduinrand: droog-nat, 
meer of minder wind, meer of minder zout, jong-oud) behoud en herstel van mozaïeken: open-
dicht, hoog-laag, behoud en herstel van rust en donker voor fauna en het versterken 
samenhang met Noordzee, Wadden en Delta én met Meren en Moerassen.  

- 2.02 Grijze duinen Uitbreiding en herstel kwaliteit van grijze duinen *H2130, ook als habitat 
van tapuit A277, velduil A222 en blauwe kiekendief A082, door tegengaan vergrassing en 
verstruweling.  

- 2.03 Duinheiden: Behoud oppervlakte en kwaliteit duinheiden met kraaihei *H2140 en 
duinheiden met struikhei. * 

 
In tabel 4-5 zijn de instandhoudingsdoelen voor de aangewezen soorten en habitats in het Natura 2000-
gebied weergegeven.  
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Tabel 4-5: Instandhoudingdoelen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen 

Instandhoudingsdoelen  Doelst. 
Oppervlak 

Doelst. 
Kwaliteit 

Doel pop. 

Habitattypen    

H2120  Witte duinen = =  

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) = >  

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) = >  

H2150  *Duinheiden met struikhei = >  

H2160  Duindoornstruwelen = =  

H2180A Duinbossen (droog) = >  

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) = =  

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) = =  

H2190D Vochtigeduinvalleien (hoge moerasplanten) = =  

Habitatsoorten    

H1014 Nauwe korfslak 
 

= = = 

Legenda 

* Prioritair habitattype 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

 

4.6.2 Planbijdrage 

Voor het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen is bepaald of er een planbijdrage op de 
aanwezige habitattypen is als gevolg van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Uit de 
stikstofberekeningen blijkt dat nergens in dit Natura 2000-gebied sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie, zie bijlage I. Er is op diverse locaties wel sprake van een afname van de 
stikstofdepositie (tot maximaal 1.8 mol/ha/jaar). 
 

4.6.3 Effectbeoordeling habitattypen en habitatsoort 

Op de aanwezige habitattypen in het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen is geen sprake van 
een planbijdrage door de realisatie van de Rotterdamsebaan. Op sommige locaties is sprake van een 
afname van de stikstofdepositie. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat (significant) negatieve 
effecten van de Rotterdamsebaan in het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen uitgesloten 
kunnen worden. De natuurlijke kenmerken van het habitattype niet worden aangetast en het bereiken 
van een goede staat van instandhouding niet wordt belemmerd. 
 

4.7 Cumulatieve effecten 

4.7.1 Inleiding 

In de voorgaande paragrafen is geconstateerd dat de realisatie van de Rotterdamsebaan alleen op een 
beperkt gebied in het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide leidt tot kleine toename (maximaal 
0,4 mol) van de stikstofdepositie. Op de rest van dit Natura 2000-gebied is geen sprake van een 
toename van de stikstofdepositie, in een aantal gevallen zelfs sprake van afname (maximaal circa 1 mol). 
Op de Natura 2000-gebieden Westduinpark & Wapenveld en Solleveld & Kapittelduinen zijn alleen 
sprake van (kleine) afnamen van de stikstofdepositie. Derhalve is het alleen voor het figuur 4-12 
weergegeven gebied in Meijendel, waar sprake is van een kleine toename in stikstofdepositie, van 
belang naar eventuele cumulatieve effecten te kijken. 
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Voor dit gebied kan er sprake zijn van cumulatieve effecten als er tevens andere projecten, handelingen 
of plannen plaatsvinden die van invloed zijn op hetzelfde Natura 2000-gebied. Bij de beoordeling of een 
plan of een project mogelijk significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied dienen op grond 
van artikel 19 f en artikel 19j, Natuurbeschermingswet 1998 de effecten van het te toetsen plan en 
project in combinatie met eventuele andere voorgenomen projecten of plannen te worden beoordeeld. 
De Raad van State hanteert het criterium dat sprake moet zijn van concrete ruimtelijke besluitvorming.  
 
Relevant voor het cumulatieonderzoek zijn de habitattypen in een overspannen situatie, met een 
planbijdrage en waarvan een toename van stikstofdepositie mogelijk een effect op de kwaliteit van het 
habitattype kan hebben. Dit betreft H2130A Grijze duinen (kalkrijk) en H2130B Grijze duinen (kalkarm). 
De habitatttypen H2180A Duinbossen en H2190 Vochtige valleien (open water) liggen ook binnen het 
gebied met een planbijdrage, echter voor deze habitattypen is stikstofdepositie geen knelpunt (zie 
paragraaf 4.4.3), daarnaast leiden de effecten in cumulatie ook niet tot een overschrijding van de 
kritische depositiewaarde, dus deze blijven bij het cumulatieonderzoek buiten beschouwing. 
 
Voor de cumulatie van stikstofeffecten wordt een werkwijze gehanteerd waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de bronnen wegverkeer en landbouw/industrie. 
 
Voor wegen geldt dat de gevolgen van relevante toekomstige projecten uit de regio Den Haag, 
waaronder de herinrichting van wegen (bv Neherkade) en andere aanpassingen van bestaande wegen 
(of aanleg van nieuwe wegen) in de cumulatie worden meegenomen en als autonome ontwikkelingen in 
de verkeersmodellen zijn verwerkt. Ook de autonome groei van het wegverkeer is daarin meegenomen 
en valt aldus buiten de cumulatie.  
 
Verder kunnen landbouwactiviteiten (ook glastuinbouw) en industriële activiteiten (bv Maasvlakte) ee 
bijdrage leveren aan de stikstofdepositie. De provincie Zuid-Holland heeft ten aanzien van agrarische 
activiteiten geen 'salderingsbank'. Uitgangspunt is dat de meeste agrarische en industriële activiteiten in 
de omgeving reeds verwerkt zijn in de achtergrondconcentratie en nieuwe activiteiten waarschijnlijk 
meteen leiden tot significant negatieve effecten. Deze dienen binnen dat project opgelost te worden en 
dienen niet in het cumulatieonderzoek betrokken te worden. Er is daarom naar verwachting geen 
cumulatie van stikstofeffecten vanuit agrarische of industriële activiteiten.  
 

4.7.2 Cumulatie van stikstofdepositie met de herontwikkeling van Scheveningen Haven 

Min of meer parallel aan de planvorming van de Rotterdamsebaan wordt ook voor de (her)ontwikkeling 
van Scheveningen Haven een bestemmingsplan opgesteld en een m.e.r.-procedure doorlopen en naar 
verwachting in juni/juli 2013 in procedure gebracht. Op dit moment zijn er geen andere concrete 
projecten/plannen die net als de Rotterdamsebaan en Scheveningen Haven waarvan in de zomer van 
2013 het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. 
 
Voor de ontwikkeling van Scheveningen Haven wordt ook een Passende Beoordeling opgesteld. Hieruit 
blijkt dat er ook ter plaatste van de bijdragen als gevolg van de Rotterdamsebaan, er ook bijdragen als 
gevolg van de planontwikkeling van Scheveningen Haven te verwachten zijn. Deze bijdragen zijn hoger 
dan die van de Rotterdamsebaan tot een maximum van 3,45 mol/ha/jaar. De gemiddelde bijdragen van 
Scheveningen Haven liggen tussen de 0,3 mol/ha/jaar en 2,3 mol/ha/jaar. 
 

4.7.3 Conclusie: treffen van mitigerende maatregelen 

Als gevolg van de realisatie van de Rotterdamsebaan treden er in een beperkt gebied in het Natura 
2000-gebied Meijendel & Berkheide kleine toenamen (gemiddeld 0,1 á 0,2 mol/ha/jaar) op. Deze 
toenamen leiden niet tot significant negatieve effecten op de doelstellingen van de habitattypen 'grijze 
duinen' waarvan de concentraties reeds boven de kritische depositiewaarden liggen. Als gekeken wordt 
naar de cumulatieve effecten met de ontwikkeling van Scheveningen Haven, dan zijn op deze 

habitattypen de stikstofbijdragen groter en de effecten significanter. Ecologisch kan niet zonder meer 
gesteld worden dat deze cumulatieve effecten verwaarloosbaar zijn. Omdat er voor deze habitattypen 
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een verbeterdoelstelling geldt voor kwaliteit en een uitbreidingsdoelstelling voor oppervlakte dienen 
als gevolg van de cumulatieve bijdragen mitigerende maatregelen getroffen worden. Dit is paragraaf 4.8 
nader uitgewerkt. 

4.8 Mitigerende maatregelen 

4.8.1 Mitigerende maatregel Grijze duinen 

Als mitigerende maatregel voor de toename van stikstofdepositie in de grijze duinen in het zuidelijk deel 
van het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide wordt begrazing met een schaapskudde ingesteld. 
Het betreft een begeleide (onder toezicht van een schaapherder) en gefragmenteerde (dus niet 
jaarrond) begrazing. Schapenbegrazing  in een dergelijk habitattype vindt ook al plaats in het Natura 
2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen, waardoor dezelfde schaapskudde ingezet kan worden. 
 

 
Figuur 4-12: Mitigatiegebied Grijze Duinen voor cumulatieve stikstoftoename.  
 
Voorafgaand aan de begrazing wordt lokaal geplagd om vergrassing te voorkomen. Vervolgens krijgen 
planten de ruimte om in bloei te komen en zaad te zetten. In het najaar wordt de begrazing ingezet om 
biomassa te verwijderen.  
 
Momenteel ziet de beheerder van het terrein drie mogelijkheden voor de begrazing: schapen in vaste 
rasters, in flexibele elektrische rasters of zonder raster maar met herder. Aandachtspunt is dat de 
directe omgeving van infiltratieplassen niet begraasd wordt (vanuit de functie waterwinning). 
 
Begrazingsbeheer met een trekkende schaapskudde met herder heeft een aantal ecologische voordelen.  
Kuddes zijn verspreiders van zaden, pollen, etc. Een kudde schapen met herder is zo te sturen dat een 
vooraf doelgestelde structuurontwikkeling bereikt kan worden waardoor ecologische verbindingszones 
ontstaan. Groot bijkomend voordeel is dat buiten een nachtraster er geen afrasteringen nodig zijn 
waardoor het gebied buiten de graasperiode vrij toegankelijk is. Er wordt zeer effectief begraasd. 
 
Lokaal kan een gerasterde kudde ingezet worden. Bij deze vorm van beheer worden de schapen binnen 
rasters gehouden waarbij flexibele rasters ingezet worden welke verplaatsbaar zijn. Op deze wijze kun 
naar gelang de kwaliteit van het vegetatietype,de druk van de begrazing zelf bepalen. 
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Doel van het plaggen en de begrazing is het realiseren van een hogere verstuivingsdynamiek. In de 
kalkrijke duinen ligt de biomassaproductie hoe dan ook niet erg hoog, en vergrassing is met lichte 
begrazing onder controle te houden. Ook in de kalkarme duinen is vergrassing relatief goed te bestrijden 
met begrazing. Toename van het organische stofgehalte is verder te bestrijden met verstuiving, wat ook 
zorgt voor verhoging van de buffercapaciteit en toename van soorten van zwakgebufferde bodem. 
 
Winpunt van de inzet van de schaapskudde is het feit dat het een aantrekkelijke vorm van beheer is 
voor recreanten. 
 
Voor de effectiviteit van de mitigerende maatregel maakt het niet uit of welke optie ten aanzien van het 
begrazingsbeheer wordt gekozen. De optie met de meest bijkomende positieve effect is echter de optie 
met een herder. 
 

4.8.2 Effectiviteit mitigerende maatregel 

Het begrazen door schapen is een maatregel die zal bijdragen aan het voorkomen van eventuele 
effecten van stikstofdepositie en zal bijdragen aan het realiseren van robuustere eenheden en 
omvorming van loofbos. De maatregel is kansrijk omdat het locaties betreft met potenties voor 
versterking van dit habitattype en de maatregelen sluiten aan bij de maatregelen die in het kader van de 
PAS ook als effectief zijn beschouwd (zie tabel 4-6). Het betreft echter geen maatregel die in het kader 
van het Natura 2000-beheerplan of de PAS-gebiedsanalyse zijn genoemd. 
 
Tabel 4-6: belangrijkste sleutelfactor om effecten stikstofdepositie te beperken (PAS-analyse 

habitattype) 

 Sleutelfactor kwaliteit habitattype 

H2130A Grijze 
duinen kalkrijk 

Begrazing door konijnen is van belang voor de kwaliteit. 
Het habitattype H2130A grijze duinen (kalkrijk) is gebaat bij beperkte overstuiving met kalkrijk 
zand en zoutspray. Voorts zijn sturende processen ontkalking, bodemvorming en 
biomassaontwikkeling. Het habitattype ontstaan door geleidelijke stabilisatie van H2120 of door 
retrograde successie uit H2160, maar dan in de vorm van duinroos-vegetaties. Om verzuring te 
remmen is geregelde verstuiving met vers zand nodig. Ook draagt bioturbatie van kalkdeeldeeltjes 
hier aan bij. 

H2130B Grijze 
duinen 
kalkarm 

Het habitattype H2130B grijze duinen (kalkarm) heeft beperkte overstuiving met (kalkrijk) zand 
nodig om verzuring te beperken. Verder is begrazing (door konijnen) en/of maaibeheer van 
belang voor langdurig behoud van de open vegetaties. 

 
Afname stikstof door begrazing 
Over de afname van de hoeveelheid stikstof door begrazing zijn weinig gegevens beschikbaar. In 
begraasde heide verdwijnt stikstof door herverdeling van nutriënten binnen het terrein en naar de 
schaapskooi en door vervluchtiging van ammoniak uit urine. Per saldo resulteert begrazing in afvoer van 
nutriënten uit het natuurterrein, het geen voornamelijk wordt veroorzaakt door de vervluchtiging van 
ammoniak. Reguliere begrazing leidt tot een jaarlijkse verwijdering van 2 tot 4,5 kg stikstof per ha, 
afhankelijk van de begrazingsdichtheid en het type vegetatie, of een afvoer van ca. 4 kg N per schaap. 
Om de jaarlijkse cumulatieve planbijdrage (maximaal 4 mol/ha/jaar) te laten verwijderen door begrazing 
is de jaarrond inzet van maximaal '0,01 schaap' voldoende. Dit betekent dat als een schaapskudde wordt 
ingezet van enkele tientallen schapen gedurende enkele weken per jaar er reeds meer dan voldoende 
mitigerende effecten gesorteerd worden. Voorgesteld wordt om de maatregel voor een periode van 5 
jaar van 2014 - 2019 in te zetten, zodat per saldo significant meer stikstof wordt 'afgevoerd' dan wordt 
toegevoegd. Indien alleen naar de planbijdrage van de Rotterdamsebaan wordt gekeken zou een 
periode van 1 jaar reeds meer dan voldoende zijn. 
 
Afname stikstof door plaggen  
Voorgesteld wordt ook om (voorafgaand aan de begrazing) lokaal en gefaseerd te plaggen. Plaggen is 
zeer effectief in het afvoeren van nutriënten: in vergraste heide waar tot de minerale bodem wordt 
geplagd wordt 1000-1100 kg N per ha verwijderd, in terreinen waar ongeveer een kwart van de 
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humuslaag blijft zitten, bedraagt de afvoer van stikstof ongeveer 800-880 kg N per ha (Werkgroep 
Heidebehoud en Heidebeheer 1988). 
 

4.8.3 Afstemming met terreineigenaar en/of -beheerders 

De gemeente heeft overlegd met de beheerder van een groot deel van het belast oppervlak (Dunea). 
Dunea heeft daarbij te kennen gegeven bereid te zijn medewerking te verlenen aan de maatregel op 
haar terrein. De kosten van de maatregel (ca €  5.000 tot 10.000) worden gefinancierd uit het project 
Rotterdamsebaan. De gemeente Den Haag is, in overleg met de beheerder, verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de maatregel. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan zal de beheermaatregel in 
een overeenkomst zijn vastgelegd. 
 
  



5       Conclusie toets aan de Natuurbeschermingswet 
 
Op grond van de effectbeschrijving en -beoordeling in hoofdstuk 4 kan worden geconcludeerd 
dat negatieve effecten als gevolg van de Rotterdamsebaan op beschermde habitattypen uit te 
sluiten zijn voor de Natura 2000-gebieden Westduinpark & Wapenveld en Solleveld & 
Kapittelduinen. 

 
De Rotterdamsebaan heeft invloed op de intensiteiten op het wegennet in Den Haag. Als gevolg 
van de realisatie van de Rotterdamsebaan treden er in een beperkt gebied in het Natura 2000-
gebied Meijendel & Berkheide kleine toenamen op. De toenamen betreffen 0,1 á 0,2 mol (de 
maximale bijdrage is 0,4 mol op één locatie direct langs de daar gelegen weg, dit is echter een 
zeer beperkt gebied). Dergelijke bijdragen zijn verwaarloosbaar gezien de verhouding tot de 
achtergrondwaarden, de in de bodem aanwezige stikstofvoorraden van doorgaans meer dan 
enkele duizenden mol/ha, de feitelijke stikstofbehoefte van de betreffende habitattypen en de 
kalkrijke ondergrond die zorgt voor een natuurlijke buffering (door de kalkrijke bodem wordt 
lokale verzuring voorkomen en treedt er geen vergrassing op door stikstof). Er is geen sprake van 
een significant negatief effect. 
 
Als gekeken wordt naar de cumulatieve effecten met de ontwikkeling van Scheveningen Haven, 
dan zijn op de habitattypen binnen het beperkte gebied in Meijendel & Berkheide de 
stikstofbijdragen groter en worden de effecten als ecologisch significant beschouwd. Voor deze 
habitattypen, waar een verbeterdoelstelling geldt voor kwaliteit en een uitbreidingsdoelstelling 
voor oppervlakte geldt, worden door de cumulatieve  effecten, mitigerende maatregelen getroffen. 

De bijdragen, inclusief Scheveningen Haven betreffen maximaal 4 mol/ha/jaar. Gemiddeld is de 

bijdrage echter circa 2 á 3 mol/ha/jaar. 
 
De te treffen mitigerende maatregelen betreffen het plaggen en vervolgens het begrazen van de 
betreffende habitattypen door een schapenkudde met herder. Eén schaap zorgt voor een afvoer 
van circa 4 kilogram stikstof per jaar. Om de jaarlijkse cumulatieve planbijdrage te laten 
verwijderen door begrazing is de jaarrond inzet van maximaal '0,01 schaap' voldoende en 
daarmee is de tijdelijke inzet van een schaapskudde ook voldoende. Gedurende 5 jaar grazen de 
schapen periodiek op dit specifieke deel van Meijendel. Na deze periode wordt volstaan met de 
reguliere beheerwerkzaamheden voor dit gebied. Deze te treffen maatregel, inclusief 
financiering, maakt deel uit van het project Rotterdamsebaan. Door deze borging treden er geen 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op. De natuurlijke kenmerken van het habitattype 
worden niet aangetast door de planbijdrage en wordt het bereiken van een goede staat van 
instandhouding niet belemmerd. 
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Bijlage 1. Kaarten met planbijdrage in 2020 
 Meijendel en Berkheide 

 Westduinpark en Wapenveld 

 Solleveld en Kapittelduinen 
 

Voor Meijendel en Berkheide zijn de toetspunten in een overspannen situatie weergegeven, met de 
planbijdrage. De planbijdrage betreft de Voorkeursvariant. Op deze kaart staan ook de habitattypen.  
 
Voor Westduinpark & Wapenveld en Solleveld & Kapittelduinen zijn toetspunten opgenomen in 
overspannen en niet-overspannen situatie, met de planbijdrage. De planbijdrage betreft de 
Voorkeursvariant. In een afzonderlijke kaart zijn de achtergrondwaarden en de habitattypen 
weergegeven. 
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Planbijdrage Rotterdamsebaan 2020 Meijendel & Berkheide 
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Planbijdrage Rotterdamsebaan 2020 Westduinpark en Wapenveld 
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Habitattypen en achtergrondwaarden 2020 Westduinpark en Wapenveld 
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Planbijdrage Rotterdamsebaan 2020 Solleveld & Kapittelduinen  
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Habitattypen en achtergrondwaarden 2020 Solleveld & Kapittelduinen  


